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PROTOKÓŁ 

XXXII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich 

z dnia 22 marca 2017 r. 
XXXII Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Trwała od godz. 14.00 do godz. 16.45. 

Na ogólną liczbę radnych 21 obecnych było radnych 18, co stanowi quorum, przy którym Rada 

Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. 

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik. 
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Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: Pana 

Burmistrza wraz z Zastępcami, Panią Skarbnik oraz Radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Witam również zaproszonego gościa – Pana Roberta Hurasa 

– reprezentującego firmę SWO Polska Sp. z o. o. Firma otrzymała Diament Forbersa. 

W imieniu własnym i Wysokiej Rady, laureatowi tej prestiżowej nagrody, składam serdeczne 

gratulacje. 

Głos zabrał Burmistrz i przedstawił firmę SWO Polska Sp. z o. o. 

Zaproszonemu laureatowi wręczono kwiaty oraz statuetkę w dowód uznania zasług. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Roberta Hurasa o zabranie głosu. 

Laureat w krótkim przemówieniu opowiedział o swojej działalności, podziękował władzom 

Gminy Strzelce Opolskie za zaproszenie na obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej oraz 

przyznane wyróżnienie. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 18 radnych, co stanowi quorum. 

Przyjęcie porządku obrad2 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, wpłynął wniosek Burmistrza 

o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, opisany 

na druku nr 10. Dodatkowo uzupełniające materiały do projektów uchwał opisanych na 

drukach nr 1 i 2 oraz 9 znajdują się przed państwem. 
                                                           

1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie będę widziała uwag, proponuję przejść do 

głosowania nad porządkiem obrad. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki 

i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad3 XXXII Sesji przy 17 głosach „za”, 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”4. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Burmistrza, Tadeusza Goca, o przedstawienie 

sprawozdania. 

Pytania do sprawozdania Burmistrza 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania? 

Radny Józef Bocian potwierdził słowa Burmistrza dot. stanu technicznego Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Strzelcach Opolskich. Przyznał, że budynek wydaje się być odpowiedni 

na cele przedszkolne, ale wykonana ekspertyza wykazała liczne nieprawidłowości w związku 

z celowością przeznaczenia budynku. 

Radny Henryk Skowronek podziękował Burmistrzowi oraz Markowi Życzyńskiemu za 

zorganizowanie spotkań w sprawie reformy oświaty. Przyznał, że brał w nich udział i w pełni 

zgadza się z zmianami, jakie zostały zaproponowane w Gminie Strzelce Opolskie. 

                                                           

3 Nowo zaproponowany porządek obrad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
4 Wynik głosowania. 
5 Sprawozdanie Burmistrza. 
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Radna Danuta Foryt zapytała o rekrutację do przedszkoli. Jak zostanie rozwiązany problem 

rodziców, których dzieci się nie dostały do przedszkola. Czy zostanie utworzony dodatkowy 

oddział w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich. Burmistrz udzielił 

odpowiedzi. Deklarował, że zostaną zapewnione miejsca dla wszystkich dzieci z terenu naszej 

Gminy: zostanie utworzony dodatkowy 4 oddział w PSP Nr 7, również w Dziewkowicach 

będzie więcej miejsc. Zaznaczył, że będzie się starał, aby w PSP Nr 4 stworzyć warunki w celu 

uruchomienia tam oddziału przedszkolnego. Radna Foryt dopytywała, czy sześcio latki będą 

w oddziałach w budynku szkoły? Burmistrz nie sprecyzował dokładnie tych zamierzeń, bo 

jeszcze nie wiadomo w jaki sposób zostanie rozwiązany ten problem. Podkreślił, że 60 dzieci 

nie zostało przyjętych i Gmina dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tym dzieciom 

miejsca w placówkach. 

Sprawozdania z działalności jednostek podległych Gminie Strzelce 

Opolskie oraz realizowanych programów i strategii 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – sprawozdań z działalności jednostek podległych Gminie Strzelce Opolskie oraz 

realizowanych programów i strategii. 

Sprawozdania zostały Państwu szczegółowo przedstawione podczas obrad wspólnego 

posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 13 marca 2017 roku. 

1. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach 

Opolskich za 2016 rok przedstawiła pani Żaneta Giemza-Jureczko – Kierownik 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. 

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2016” przedstawiła pani Magdalena Gałka – Pełnomocnik ds. 

Organizacji Pozarządowych. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2016 przedstawiła pani Joanna Hołobut – 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień. 
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4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 

roku przedstawiła pani Jolanta Dec – Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich za 

2016 rok przedstawiła pani Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za 

rok 2016 przedstawiła pani Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich. 

7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2013-2020 za rok 2016 przedstawiła pani Maria Klimowicz - 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

8. Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Strzelce przedstawiła pani Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, że Rada Miejska przyjęła wszystkie 

przedstawione sprawozdania. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są pytania? 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Skoro nie ma pytań, to ja bardzo serdecznie dziękuję 

wszystkim za przygotowanie, złożenie i zaprezentowanie sprawozdań. 

Ww. sprawozdania stanowią załącznik protokołu nr 20 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady 

Miejskiej z dnia 13.03.2017 r. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – podjęcia 

uchwał w sprawach: 
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1) zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2017 r.6 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. - druk nr 1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Urszula Killman – 

Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie. 

Pozytywną opinię przedstawiła pani Agnieszka Knopik – przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 1? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2017 r została przyjęta przy 17 głosach „za”, braku głosów 

„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.7 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/245/20178. 

                                                           

6 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 
grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. 
7 Wynik głosowania 
8 Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmieniającej 
Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. 
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2) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie 

na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r.9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą 

Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. - druk 

nr 2; 

Projekt uchwały przedstawiła pani Urszula Killman – Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie. 

Pozytywną opinię przedstawiła pani Agnieszka Knopik – przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 2? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r została przyjęta przy 17 głosach „za”, braku 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.10 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/246/201711 

                                                           

9 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 
przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. 
10 Wynik głosowania 
11 Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. 
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3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Niwki - druk nr 3; 

Projekt uchwały przedstawiła pani Marieta Gajda – w zastępstwie pani Architekt Miejskiej. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha – przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 3? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki została przyjęta przy 

17 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.13 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/247/201714. 

4) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Opolskie w 2017 

roku15 

                                                           

12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie dla wsi Niwki. 
13 Wynik głosowania 
14 Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki. 
15 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku - druk nr 4. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Magdalena Żelazna – Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Stanisław Trzeciak- przewodniczący Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 4? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku 

została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.16 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/248/201717. 

5) udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 

w Strzelcach Opolskich”18 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich - druk nr 

5. 

                                                           

16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Opolskie 
w 2017 roku. 
18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Magdalena Żelazna – 

Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Stanisław Trzeciak – przewodniczący Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Pozytywną opinię przedstawiła pani Agnieszka Knopik – przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 5? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata 

J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”.19 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/249/201720. 

6) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu 

placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego21 

                                                           

19 Wynik głosowania 
20 Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji 
dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 
21 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w 
szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy 
zawodowego. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego – druk nr 6. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Marek Życzyński – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Marek Zarębski – w zastępstwie przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 6? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu 

placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, 

doradcy zawodowego została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.22 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/250/2017.23 

                                                           

22 Wynik głosowania. 
23 Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu 
placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego. 
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7) wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna24 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wysokości 

opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

u dziennego opiekuna - druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Marek Życzyński – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Marek Zarębski – w zastępstwie przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Radny Henryk Rudner zapytał się ile jest opiekunów w naszej Gminie. Marek Życzyński 

poinformował, że wpłynęły 3 wnioski z terenu Gminy Strzelce Opolskie do Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, bo to właśnie tam wpływają wszystkie wnioski. Radna Danuta Foryt zapytała 

się, czy rodzice dzieci uczęszczających do prywatnego żłobka mogą ubiegać się o to 

dofinansowanie z WUP. Marek Życzyński potwierdził, że mogą, ale są kryteria, które należy 

spełniać w celu otrzymania dofinansowania. Burmistrz zabrał głos i poinformował, że 

w Gminie Strzelce Opolskie jest więcej możliwości opieki nad dziećmi do lat 3, jest gminny 

żłobek, prywatny oraz możliwość opiekuna z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. Dodał, że taniej będzie dofinansować pobyt dzieci w żłobku prywatnym niż dobudować 

kolejne pomieszczenia do żłobka gminnego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma żadnych pytań, to 

przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 7? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

                                                           

24 Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie u dziennego opiekuna. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 

i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna została przyjęta przy 18 

głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.25 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/251/2017.26 

8) wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez 

gminę27 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wysokości 

wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę – druk nr 8. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Marek Życzyński – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Marek Zarębski – w zastępstwie przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Stanisław Trzeciak –przewodniczący Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 8? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

                                                           

25 Wynik głosowania 
26 Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty 
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna. 
27 Projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 

zatrudnionego przez gminę została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.28 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/252/2017.29 

9) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego30 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 9. Wpłynęło 

pismo Kuratora Oświaty w Opolu przedstawiające opinię pozytywną do projektu uchwały 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego31. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Marek Życzyński – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Marek Zarębski – w zastępstwie przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 

Radny Józef Bocian zapytał się o kadrę nauczycielską. Marek Życzyński poinformował, że 

jeszcze nie wiadomo kto pójdzie w tym roku na emeryturę. Ale póki funkcjonują gimnazja, to 

nauczyciele będą uczyć, duże zmiany nastąpią w 2019 roku kiedy gimnazja zostaną już 

wygaszone, wtedy trzeba będzie rozsądnie rozwiązać ten problem. Burmistrz poinformował, że 

Kurator Oświaty wystosował pismo, aby przy dostosowywaniu sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Gmina wzięła pod uwagę głosy rodziców. Pismo 

z odpowiedzią zostało wysłane. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

                                                           

28 Wynik głosowania. 
29 Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości 
wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę. 
30 Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
31 Pismo Kuratora Oświaty. 
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Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 9? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.32 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/253/2017.33 

10) określenia kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, 

prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły34 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do ostatniego projektu uchwały w sprawie 

określenia kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych 

przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – druk nr 

10. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Marek Życzyński – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Marek Zarębski – w zastępstwie przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 

Radny Henryk Skowronek zapytał się, czy oprócz tych kryteriów należy mieć zgodę 

dyrektorów obu placówek. Marek Życzyński odpowiedział, że faktycznie, zgoda musi być. Ale 

najważniejsze, aby w pierwszej kolejności miejsce dostały dzieci z rejonu, a dopiero później 

będą brane pod uwagę dzieci spoza rejonu. 

                                                           

32 Wynik głosowania. 
33 Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
34 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, prowadzonych przez 
gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 



Protokół XXXII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. 

17 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 10? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.35 

Uchwała została oznaczona Nr XXXII/254/2017.36 

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z poprzednich sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXI Sesji? Proszę o podniesienie ręki 

i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przy 17 głosach37. 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzednich 

sesji38 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzednich sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

                                                           

35 Wynik głosowania. 
36 Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
37

 Wynik głosowania. 
38

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
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Brak głosów w dyskusji. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych39 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radny Henryk Rudner zgłosił trzy wnioski: 

1. Pierwszy dotyczy źle oznakowanego zjazdu dla samochodów ciężarowych na 

ul. M. Prawego. Burmistrz potwierdził, że problem jest znany i stara się go rozwiązać. 

2. Kolejny wniosek dot. ustawy dekomunizacyjnej. W związku z faktem, iż nazwy ulic 

upamiętniające komunizm zostaną zmienione, zaproponował, aby zastąpić je 

nazwiskami ludzi znaczącymi dla naszego miasta, np. ul. Renarda. (Poprosił 

o odpowiedź pisemną). 

3. Ostatni wniosek jest w sprawie tablic dwujęzycznych w dwóch miejscowościach 

Jędrynie i Warmątowice. Radny zaznaczył, że od konsultacji społecznych minęły już 

prawie dwa lata. Burmistrz udzielił odpowiedzi, informując, że czekamy na odpowiedź 

z Ministerstwa. (Poprosił o odpowiedź pisemną). 

Radna Danuta Foryt złożyła wniosek dot. stanu nawierzchni ul. Nowowiejskiej. Prosi 

o wyegzekwowanie od Powiatu Strzeleckiego przywrócenia tej drogi do stanu pierwotnego 

(sprzed remontu mostu). (Poprosiła o odpowiedź pisemną). 

Radna Pelagia Ochwat złożyła interpelację dotyczącą podjęcia działań mających na celu 

wykonanie remontu cząstkowego dziur istniejących na jezdni dróg gminnych przebiegających 

przez tereny wsi Dziewkowice tj. na ul. Kolejowej, Polnej, Centawskiej, skrzyżowaniu ulic 

Strzeleckiej, Polnej i Lompy, Zielonej (kawałek drogi od ul. Strzeleckiej do nowo położonej 

nawierzchni). Obecny stan dróg stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Część dziur posiada znaczną głębokość co w porze nocnej czyni jazdę pojazdami po ww. 

drogach jako bardzo niebezpieczną. (Poprosiła o odpowiedź pisemną). 

                                                           

39
 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
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Dyskusja, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu dyskusja, sprawy różne. 

Radny Henryk Rudner zapytał się czy zamiatarka, która zostanie zakupiona, będzie służyć 

tylko na drogach gminnych, czy na terenie całej Gminy. Burmistrz odpowiedział, że zostanie 

złożona oferta właścicielom dróg znajdujących się na terenie Gminy, z korzyścią dla każdej ze 

stron. Radny zwrócił jeszcze uwagę na słabo oświetlone przejście dla pieszych przy 

ul. Kozielskiej w okolicy szkoły. Pani Burmistrz poinformowała, że zostało to już zgłoszone. 

Radny Stanisław Trzeciak poprosił o wyremontowanie podwórek przy ul. Chopina oraz 

Strażackiej. Burmistrz poinformował, że w ramach rewitalizacji Pl. Żeromskiego będzie to 

niemożliwe, ale ma to zadanie na uwadze. 

Radny Józef Bocian odniósł się do wypowiedzi radnej Ireny Kaczmarek z obrad ostatniej sesji. 

Przyznał, że był bardzo przygotowany do tego tematu, odwiedzał szkoły i rozmawiał zarówno 

z nauczycielami jak i dyrektorami. W związku z czym bez żadnych wątpliwości zagłosował 

„przeciw”. Burmistrz przyznał rację, że radny jak zawsze był i nadal jest bardzo zaangażowany 

w oświatę. Ale w związku z faktem, iż radny miał wątpliwości co do podjęcia uchwały 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

to nie podzielił się tymi informacjami. Podczas wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady 

Miejskiej, na której był omawiany ten temat radny się nie pojawił, a w rozmowach które się 

odbyły również nie zabrał głosu i nie poinformował o swoich wątpliwościach. W związku 

z czym radna Irena Kaczmarek była zaskoczona wynikiem głosowania. 

Radny Marek Zarębski poinformował, że budynek komunalny przy ul. Ujazdowskiej 4 został 

wyremontowany i prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Poprosił, aby zwrócić większą uwagę na 

to, komu zostaną te mieszkania wynajęte. Burmistrz poinformował, że w takim zakresie nie 

możemy decydować mieniem komunalnym. 

Radna Danuta Foryt poinformowała, że podczas posiedzeń Komisji Mieszkaniowej wyłonił się 

pewien problem. Chętni na mieszkania komunalne w momencie składania wniosków deklarują, 

że pracują, ale kiedy są już najemcami to rezygnują z pracy. Często jest tak, że pracują na 

czarno i dodatkowo pobierają świadczenia z OPS-u. Radna zaznaczyła, że należy to zmienić 

i poprosiła o pomoc w napisaniu nowego regulaminu. 



 20

Burmistrz Tadeusz Goc poinformował, że na terenie przedszkola Intermarche wraz 

z Brickomarche wybudują nowy plac zabaw. Przedstawiciel marketów zapowiedział, że 

otwarcie zostało zaplanowane na 1 czerwca br. Następnie poinformował, że została utworzona 

Kapituła Narodowa dla Profesorów Oświaty. Wspomniał, że wnioskował, aby w skład kapituły 

wchodziła pani Izabela Breguła. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu. Chciałam przypomnieć 

o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia, ale jest prośba, aby zrobić 

to jak najszybciej. 

Następnie poinformowała, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie 

się 24 kwietnia, podczas którego zostanie omówione sprawozdanie z wykonania budżetu.. 

Następne wspólne posiedzenie odbędzie się 15 maja, a sesja majowa będzie 31.05.2017 r. 

Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Termin kolejnej, XXXIII Sesji Rady Miejskiej wyznaczam 

na dzień 26 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00. 

Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej 

Zamknięcia obrad XXXII Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Gabriela 

Puzik. 

Przewodniczyła: 

Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


