
 PROTOKÓŁ Nr XVI/20 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 29 stycznia 2020 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk otworzył XVI Sesję Rady Miejskiej, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 20 radnych, wobec czego podejmowane 
uchwały będą prawomocne (lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu). 
Następnie zaproponował na sekretarza obrad Radnego Rafała Zwarycza.  
Radny R. Zwarycz wyraził zgodę, ponieważ nikt nie wniósł uwag do przedstawionej 
kandydatury, Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie:  
Za jej przyjęciem głosowało - 20 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Przewodniczący obrad K.Naumczyk przedstawił porządek obrad za jego przyjęciem 
głosowało: 
Za jej przyjęciem głosowało - 20 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
Wobec tego porządek przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Interpelacje i zapytania radnych. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2020 rok, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głubczyce na lata 2020-2030 
c) zmiany Uchwały Nr XV/177/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego 
tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego 
w wykazie 

d) ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy 
Głubczyce na 2020 rok 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
publicznych dróg gminnych, 

g) wyrażenia woli 
h) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce, 
i) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Lisięcicach na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 

5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie 
międzysesyjnym.  
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje.  
9. Zamknięcie obrad 
 
Ad. pkt 2 
Interpelacje i zapytania radnych. 

1. Z jakich środków zostały wykonane ławki solarne? Jedna na placu Jana Pawła, 
a druga na Alei Śląskiej, jaka była kwota brutto i jaki jest koszt serwisowania?  

2. Doszły do mnie niepokojące wieści od pracowników niektórych szkół, że planuje Pan 
zmianę etatyzacji, z całego etatu na ¾ etatu dla pracowników obsługi bądź też 
administracji, czy ma Pan taki plan, czy polega to na prawdzie? 

3. Kilka miesięcy temu pytałam się Pana o program Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej w ramach Centrów Opiekuńczych, czy złożył Pan stosowny wniosek, czy 
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jest Pan w ogóle zainteresowany, bo na tamtej radzie wtedy kiedy się o to 
pytałam Pan powiedział, że się zainteresuje tym tematem i mi odpowie. 

4. Dworzec PKP, miało być huczne otwarcie budowy w 2019 roku na wiosnę, Pan 
promował w 2018 w wyborach, że będzie tam galeria będzie pięknie ładnie będzie 
super, co w związku z tym się zadziało mamy wiosnę jeszcze troszkę 2020 roku  
i chciałam się zapytać co przez ten okres udało się Panu osiągnąć, jakie efekty, jakie 
kroki Pan poczynił, żeby spełnić swoje zaangażowanie przedwyborcze? 

 
Ad. pkt 3 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej 
były wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony w BIP Gminy 
Głubczyce. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu?  
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół  
z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
Za przyjęciem protokołu głosowało - 20  radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 2. 
Zatem protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt 4 
a/  Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2020 rok (druk nr 197) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVI/187/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok stała się obowiązująca. 
 
 
b/. Skarbnik Gminy E. Pomes  przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2020-
2030 (druk nr 198) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 4 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVI/188/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Głubczyce na lata 2020-2030 stała się obowiązująca. 
 
c/. Skarbnik Gminy E. Pomes  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/177/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu 
finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 
wydatku uj ętego w wykazie (druk nr 196) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 5 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVI/189/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/177/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu 
finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 
wydatku ujętego w wykazie stała się obowiązująca. 
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d/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy 
Głubczyce na 2020 rok (druk nr 147/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
Radny R. Tkacz - kwota 100 zł jest z przeznaczeniem wyłącznie dla miasta Głubczyce czy to 
jest dla Gminy Głubczyce? 
Burmistrz A. Krupa - to jest co roku i dotyczy tylko miasta, wioski mają fundusz sołecki. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 6 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XVI/190/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu 
Gminy Głubczyce na 2020 rok stała się obowiązująca. 
 
e./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech (druk nr 194/20) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 7 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XVI/191/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech stała się obowiązująca. 
 
 
f./ Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg 
gminnych (druk nr 195/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
Radna E. Słodkowska - chodzi o reklamę 10 zł, tj. stawka dzienna? 
Naczelnik WKI J. Horodecki - tj. za m2 stawka dzienna. 
Radna E. Słodkowska - i to będzie opłata ujednolicona? 
Naczelnik WKI J. Horodecki - tak   

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 8 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XVI/192/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego publicznych dróg gminnych stała się obowiązująca. 
 
g./ Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli (druk nr 200/20) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
 Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 9 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XVI/193/20  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia woli stała się obowiązująca. 
 
h./ Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce (druk nr 
186A/20) 
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Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 10 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XVI/194/20  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce stała się 
obowiązująca. 
 
i./ Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Lisięcicach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (druk nr 201/20) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 11. 
Zatem Uchwała Nr XVI/195/20  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Lisięcicach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
stała się obowiązująca. 
 
Ad. pkt 4 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
Ad. pkt 5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
Ad. pkt 6 
Burmistrz A. Krupa - na pytania odpowiem pisemnie, mam wrażenie, że Pani źle interpretuje 
moje wypowiedzi, dlatego odpowiem na piśmie, będzie to też dostępne na BIP żeby nie było 
zakłamań.  

 
1. Z jakich środków zostały wykonane ławki solarne? Jedna na placu Jana Pawła, 

a druga na Alei Śląskiej, jaka była kwota brutto i jaki jest koszt serwisowania?  
Ławki solarne zostały zakupione w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego, na które głosowali mieszkańcy Głubczyc. Koszt zakupu ławek wynosił 
46 369,77 zł brutto. W chwili obecnej Gmina Głubczyce nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z serwisowaniem ławek solarnych.  

 
2. Doszły do mnie niepokojące wieści od pracowników niektórych szkół, że planuje Pan 

zmianę etatyzacji, z całego etatu na ¾ etatu dla pracowników obsługi bądź też 
administracji, czy ma Pan taki plan, czy polega to na prawdzie? 

Nie planujemy zmiany etatyzacji dla pracowników obsługi i administracji w szkołach 
gminnych. 

 
3. Kilka miesięcy temu pytałam się Pana o program Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej w ramach Centrów Opiekuńczych, czy złożył Pan stosowny wniosek, czy 
jest Pan w ogóle zainteresowany, bo na tamtej radzie wtedy kiedy się o to pytałam 
Pan powiedział, że się zainteresuje tym tematem i mi odpowie. 

Nabór wniosków na program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra 
Opiekuńczo-Mieszkalne” jest ciągły. Trwają prace nad znalezieniem odpowiedniego  miejsca 
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na lokalizację „Centrum” oraz oszacowanie kosztów tej inwestycji. Po wykonaniu tych 
prac zostanie złożony wniosek.   

 
4. Dworzec PKP, miało być huczne otwarcie budowy w 2019 roku na wiosnę, Pan 

promował w 2018 w wyborach, że będzie tam galeria będzie pięknie ładnie będzie 
super, co w związku z tym się zadziało mamy wiosnę jeszcze troszkę 2020 roku  
i chciałam się zapytać co przez ten okres udało się Panu osiągnąć, jakie efekty, jakie 
kroki Pan poczynił, żeby spełnić swoje zaangażowanie przedwyborcze? 

Nic nie wiem o tym, że miało być „huczne otwarcie budowy”. Nie przypominam sobie, 
abym promował w 2018 r. galerię czy coś podobnego. Pomyliła mnie Pani z właścicielem 
dworca, który w Telewizji Głubczyce opowiadał o swoich planach inwestycyjnych. 4 
listopada 2019 r. otrzymałem pismo od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w którym wskazano na możliwość wywłaszczenia właściciela przez Starostę na wniosek 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub 
uszkodzenia zabytku. 19 listopada 2019 r. wystąpiłem do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o wywłaszczenie na rzecz Gminy Głubczyce budynku dworca kolejowego.  
Do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi na pismo. 
 
Ad. pkt  7 
Wolne wnioski i informacje 
Radny P. Majewski - dziękuję, za udzielenie dotacji bardzo jest nam potrzebna. 
Radny A. Kocoń - zapraszam na wycieczkę do Warszawy razem z sołtysami naszej gminy. 
Radny P. Buczek - kiedy zostaliśmy radnymi składaliśmy ślubowanie, jesteśmy zobligowani 
z tą przysięgą, jeżeli ktoś kłamie i podpisuje się jako radnych na mediach społecznościowych. 
Proszę uszanować zdrowy rozsądek, ale nie oszukiwać i nie wprowadzać ludzi w błąd.  
 
Ad. pkt 8 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  15:30. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad:         Przewodniczący obrad: 
Marcelina Wieliczko - Buchaniec   Rafał Zwarycz           Kazimierz Naumczyk 


