
 PROTOKÓŁ Nr XXII/20 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 
odbytej w dniu 14 października 2020 r. 

 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk otworzył XXII Sesję Rady Miejskiej, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 18 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 - 18 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  

na lata 2020 - 2030, 
c) nadania nazwy ulicy  na terenie miasta Głubczyce, 
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech, 
e) „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Głubczyce na lata 2020 – 2024”, 
f) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach do Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 
3. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. pkt 2 
a/  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie na 2020 rok (druk nr 240A/20) 
Radny P. Majewski - dział 926 zmiana 5 tys. zł zadania inwestycyjne basen co to będzie 
robione? 
Burmistrz A. Krupa - to jest na dokumentację, chciałbym pomału remontować. Tutaj chodzi o 
wprowadzenie dokumentacji do WPF, ta dokumentacja będzie znacznie droższa, ale t obędzie 
na przyszły rok. Staramy się o dodatkowe środki dlatego już wprowadzamy procedurę.  
Radny A. Kocoń - dział 801 oświata, co to są za zadania na 583 tys. zł, czy tutaj też jest 
bezpieczeństwo dzieci? 
Burmistrz A. Krupa - wynika to z korekty subwencji oświatowej, ale to jest też z podwyżek, 
które premier na nas nałożył a my musimy to zapewnić. 
Przewodniczący rady K. Naumczyk - ile musimy dołożyć do naszych szkół? Czy to prawda, 
że ok 700 tys. zł? 
Burmistrz A. Krupa - tak to jest prawda. 

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 XXII/229/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 
r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok stała się obowiązująca. 
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b/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2020 - 2030 (druk nr 241/20) 

Ponieważ nie zgłoszono 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 XXII/230/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 
2030 stała się obowiązująca. 
 
c/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy  na terenie miasta Głubczyce (druk nr 236/20) 

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 XXII/231/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 
r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce stała się obowiązująca. 
 
d/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech (druk nr 
239A/20) 

Ponieważ nie zgłoszono 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 XXII/232/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech stała się 
obowiązująca. 
 
e/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Głubczyce 
na lata 2020 – 2024” (druk nr 237/20) 

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 XXII/233/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 
r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Głubczyce na lata 2020 – 2024” stała się obowiązująca. 
 
f/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 238/20) 
Zgłoszono następujące kandydatury: 
Radny Zbigniew Serwetnicki - wyraził zgodę  
Za przyjęciem kandydatury głosowało - 16 obecnych radnych 
Radny Paweł Buczek - wyraził zgodę 
Za przyjęciem kandydatury głosowało - 12 obecnych radnych 
Radny Ryszard Tkacz - wyraził zgodę 
Za przyjęciem kandydatury głosowało - 4 obecnych radnych 
 
Zatem do Gminne Rady pożytku Publicznego zostali wskazani: 
Radny Zbigniew Serwetnicki 
Radny Paweł Buczek 
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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 8 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 
r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego stała się obowiązująca. 
 
 
Ad pkt 3 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XXII 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=W--ezOdxI2k 
 


