
 PROTOKÓŁ Nr XXI/20 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 12 sierpnia 2020 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk otworzył XXI Sesję Rady Miejskiej, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 21 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 - 21 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany w budżecie na 2020 r. 
b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głubczyce do „Programu Uzupełniania Lokalnej i 

Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie umowy o 
partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, 
Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą 
Kietrz, Gminą Pietrowice Wielkie oraz Miastem Racibórz; 

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, 
obejmującej działkę nr 460/13 położonej w Głubczycach przy ul. Staszica, stanowiącej 
własność Gminy Głubczyce; 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, 
obejmującej część działki nr 460/30 położonej w Głubczycach przy ul. Staszica, stanowiącej 
własność Gminy Głubczyce; 

e) uchylenia Uchwał w sprawach ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok; 

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce w roku szkolnym 2020/2021; 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Głubczyckiemu;  

3. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza Głubczyc: 

Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej  
w Głubczycach w dniu 12 sierpnia 2020 r. projektów uchwał w sprawach: 
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 - 
jako pkt. 2h) 
b) utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko - Prudnickie” - jako pkt. 2i)  
Za wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektów uchwał głosowało -  21 radnych, przeciw - 0, 
wstrzymało się - 0 
 
Ad. pkt 2 
a/  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie na 2020 rok (druk nr 232A) 

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 XXI/220/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok stała się obowiązująca. 
 
b/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głubczyce do „Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - K OLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie 
umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem 
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Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, 
Gminą Głogówek, Gminą Kietrz, Gminą Pietrowice Wielkie oraz Miastem Racibórz 
(druk nr 228/20) 
Radna E. Słodkowska - kto będzie liderem? kto będzie reprezentować wszystkie jednostki? 
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - jest planowana reaktywacja linii Racibórz - Racławice 
Śląskie i koszt tego będzie 500 mln zł i każdy udziałowiec miałby dać 15% wkładu. Mamy 
zapewnione, że kwota  wkładu będzie mniejsza. Liderem ma być Prezydent Raciborza, ale 
jeszcze trwają rozmowy czy jednak nie będzie to Marszałek Śląski wraz z Marszałkiem 
Opolskim.  
Radny J. Wysoczański - ile będzie kosztować to naszą gminą? 
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - z 500 mln 15% to 75 mln zł. Nie ma jeszcze żadnych 
uzgodnień. Jest to do udźwignięcia przez naszą gminę, ale kwota powinna być równa na 
wszystkie gminy. To wszystko będzie kwestia negocjacji. Ta uchwała jest intencyjna.  

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 XXI/221/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głubczyce do „Programu Uzupełniania Lokalnej i 
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie umowy o 
partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, 
Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą 
Kietrz, Gminą Pietrowice Wielkie oraz Miastem Racibórz stała się obowiązująca. 
 
c/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia 
nieruchomości, obejmującej działkę nr 460/13 położonej w Głubczycach przy ul. 
Staszica, stanowiącej własność Gminy Głubczyce (druk nr 226/20) 

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 XXI/222/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia 
nieruchomości, obejmującej działkę nr 460/13 położonej w Głubczycach przy ul. Staszica, 
stanowiącej własność Gminy Głubczyce stała się obowiązująca. 
 
d/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia 
nieruchomości, obejmującej część działki nr 460/30 położonej w Głubczycach przy ul. 
Staszica, stanowiącej własność Gminy Głubczyce (druk nr 227/20) 
Radny R. Tkacz - jaka jest powierzchnia? 
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - trzeba ją wydzielić i to będzie na koszt właściciela.  

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 XXI/223/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia 
nieruchomości, obejmującej część działki nr 460/30 położonej w Głubczycach przy ul. 
Staszica, stanowiącej własność Gminy Głubczyce stała się obowiązująca. 
 
e/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchylenia Uchwał w sprawach ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok (druk nr 229/20) 
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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 XXI/224/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 r.  
w sprawie uchylenia Uchwał w sprawach ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok stała się obowiązująca. 
 
f/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce w roku szkolnym 
2020/2021 (druk nr 230/20) 

Ponieważ nie zgłoszono 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 XXI/225/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 r. w 
sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce w roku szkolnym 
2020/2021 stała się obowiązująca. 
 
g/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Głubczyckiemu (druk nr 231/20) 
Radna E. Słodkowska - zabudowa rowu przy tej drodze nie spełnia takich funkcji jak trzeba. 
Mieszkańcy narzekają. 
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - nie doszły do mnie żadne takie informacje. Wszystko jest 
robione zgodnie z dokumentacją.  

Ponieważ nie zgłoszono więcej 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 XXI/226/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Głubczyckiemu stała się 
obowiązująca. 
 
h/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 (druk nr 
234/20) 

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 XXI/227/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2020 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030  
stała się obowiązująca. 
 
i/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko - Prudnickie”  
(druk nr 233/20) 
Radna E. Słodkowska - w Strzelcach jest taka inicjatywa? 
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - tak funkcjonuje  
Radna E. Słodkowska - jak wygląda sprawa dochodów.  
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - tj sprawa spółek, ale udaje się pozyskać dość duże środki. 
Radny R. Tkacz - te gminy, które nie są wymienione będą mogły później przystąpić? 
Burmistrz Głubczyc A. Krupa - tak można przystąpić.  

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 11 do protokołu.  
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Zatem Uchwała Nr XXI/228/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 
2030  stała się obowiązująca. 
 
Ad pkt 3 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XXI Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  15:40. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad:         Przewodniczący obrad: 
Marcelina Wieliczko - Buchaniec   Rafał Zwarycz           Kazimierz Naumczyk 
 
Szczegółowy przebieg obrad sesji jest dostępny na nagraniu z obrad sesji na: 
 https://www.youtube.com/watch?v=x6feSO_evkc  
 


