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PROTOKÓŁ 

XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Trwała od godz. 14.00 do godz. 17.45. 

Na ogólną liczbę radnych 21 obecnych było radnych 21, 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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Zmarł radny Rady Miejskiej I kadencji Aleksander Karaban. Uczcijmy to minutą ciszy. 

Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. 

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

Burmistrza wraz z Zastępcami, Panią Skarbnik oraz Radnych. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 21 radnych, co stanowi quorum. 

Przyjęcie porządku obrad2 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek 

o rozszerzenie porządku obrad o 5 projektów uchwał w sprawie zmian nazw ulic w Strzelcach 

Opolskich, Szymiszowie oraz Dziewkowicach. 

Proponuję, aby te projekty uchwał były procedowane w punkcie VI podjęcie uchwał 

w podpunkcie 8, odpowiednio jako 8a, 8b, 8c, 8d i 8e: 

a) zmiany nazwy ulicy „Rosenbergów”  znajdującej się w Strzelcach Opolskich – druk nr 8a; 

b) zmiany nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się w Strzelcach Opolskich – 

druk nr 8b; 

c) zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie – druk nr 8c; 

d) zmiany nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się w Dziewkowicach – druk nr 8d; 

e) zmiany nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się w Dziewkowicach – druk nr 8e; 

                                                           

1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dodatkowe materiały 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. opisane 

na druku nr 1 zostały przekazane Państwu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nowy porządek obrad znajduje się przed Państwem. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie będę widziała uwag, proponuję przejść do 

głosowania nad nowym 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 nowy porządek obrad3 XXXVI Sesji przy 19 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 Henryk Skowronek nawiązał do tematu bieżącego utrzymania dróg, zaznaczył, że w tym 

roku wyjątkowo sprawnie te zadania przebiegają. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – podjęcia 

uchwał w sprawach: 

                                                           

3Nowy porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
4 Wynik głosowania. 
5 Sprawozdanie Burmistrza. 
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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 przedstawił pan Piotr Szuba – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka 

Knopik. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 20 głosach „za”, braku głosów 

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

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/278/20178. 

                                                           

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 XXXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 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. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawił pan Piotr Szuba – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka 

Knopik. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 21 głosach „za”, braku 

głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.10 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/279/201711. 

                                                           

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 XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 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) zaciągnięcia kredytu długoterminowego12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego – druk nr 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawił pan Piotr Szuba – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka 

Knopik. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta 

przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.13 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/280/201714. 

4) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny15 

                                                           

12 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 
15 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, odraczania terminu spłaty lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny – druk nr 4. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawił pan Piotr Szuba – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka 

Knopik. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – 

umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów 

„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.16 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/281/201717. 

5) powierzenia spółce komunalnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. 

z o. o. zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach 

Opolskich - etap II”18 

                                                           

16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 
18 Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zadania pn. 

„Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap II”. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie powierzenia 

spółce komunalnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zadania pn. „Budowa 

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap II”– druk nr 5. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawił pan Burmistrz – Tadeusz Goc. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – pani Irena 

Kaczmarek. 

Pozytywną opinię przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku 

Gminy – pan Bogdan Małycha 

Pozytywną opinię przedstawił przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Gminy 

– pan Stanisław Trzeciak. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju – pani Danuta 

Foryt. 

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

Radny Marek Zarębski przyznał, że to jest dobry pomysł. Na komisjach Rady Miejskiej sprawa 

ta była wielokrotnie omawiana, jednak chciałby wiedzieć w jaki sposób zostanie to rozliczone. 

Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji przyznał, że kosztorysu i analiz jeszcze nie ma, 

dopiero w kolejnym kroku po podjęciu uchwały będą takie działania podjęte. Ale zapewnił, że 

finansowanie tego zadania nie będzie z rozliczeń za pobór wody. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej 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. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie powierzenia spółce komunalnej Strzeleckie Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o. o. zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 

w Strzelcach Opolskich - etap II” została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów 

„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.19 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/282/201720. 

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów 

Śląskich21 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały wraz z uwagami nieuwzględnionymi oraz 

z uzasadnieniem nieuwzględnienia tych uwag przedstawiła pani Magdalena Wolańska – 

Architekt Miejski. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha - Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

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

nad uwagami nieuwzględnionymi. Są 2 nieuwzględnione uwagi, czyli czekają nas 2 dodatkowe 

głosowania, zanim zagłosujemy nad projektem uchwały 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Żeby głosowanie nie budziło wątpliwości, oddanie głosu 

„za” nieuwzględnieniem uwagi oznacza poparcie stanowiska przedłożonego wraz z projektem 

uchwały. 

Uwaga nr 1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Magdalena Wolańska przedstawiła uwagę nr 1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. 

                                                           

19 Wynik głosowania. 
20 Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia spółce 

komunalnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 

w Strzelcach Opolskich - etap II”. 
21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla 

obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich. 
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Kto z Państwa Radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 1? Proszę o podniesienie ręki 

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

Stwierdzam, że uwaga nr 1 została nieuwzględniona22. 

Uwaga nr 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Magdalena Wolańska przedstawiła uwagę nr 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 2? Proszę o podniesienie ręki 

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

Stwierdzam, że uwaga nr 2 została nieuwzględniona23. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zakończyliśmy głosowania nad uwagami 

nieuwzględnionymi. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? 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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla 

Piastów Śląskich została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.24 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/283/201725. 

                                                           

22 Wynik głosowania. 

23 Wynik głosowania. 
24 Wynik głosowania. 
25 Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część 

Osiedla Piastów Śląskich. 
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7) uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: 

Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”26 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla 

terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” - druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Magdalena Wolańska – 

Architekt Miejski. 

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 7? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego 

ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” została przyjęta przy 21 głosach 

„za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.27 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/284/201728. 

                                                           

26 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce 

Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”. 
27 Wynik głosowania 
28 Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, 

Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”. 
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8) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie29 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Strzelce Opolskie - druk nr 8. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

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 8? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” 

i braku głosów „wstrzymujących się”.30 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/285/201731. 

a) zmiany nazwy ulicy „Rosenbergów” znajdującej się w Strzelcach 

Opolskich32 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

nazwy ulicy „Rosenbergów” znajdującej się w Strzelcach Opolskich - druk nr 8a. 

                                                           

29 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 
30 Wynik głosowania 
31 Uchwała Nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
32 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Rosenbergów” znajdującej się w Strzelcach Opolskich. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Propozycja nazwy ulicy to Kupiecka. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha - Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

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

Radny Marek Zarębski zapytał, dlaczego nie nazwano tej ulicy Zieloną, to byłby dalszy ciąg 

istniejącej już ulicy. Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy nie wyrazili zgody na taką nazwę. 

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 8a? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy „Rosenbergów” znajdującej się 

w Strzelcach Opolskich została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” 

i braku głosów „wstrzymujących się”.33 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/286/201734. 

b) zmiany nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się 

w Strzelcach Opolskich 35 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się w Strzelcach Opolskich - druk nr 

8b. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Propozycja nazwy ulicy to Klonowa. 

                                                           

33 Wynik głosowania 
34 Uchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 

ulicy „Rosenbergów” znajdującej się w Strzelcach Opolskich. 
35 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się w Strzelcach Opolskich. 
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Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha - Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

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

Radny Marek Zarębski zwrócił uwagę, że ta ulica kiedyś była nazwana ul. Podgórną, ale taka 

nazwa już istnieje na terenie Nowej Wsi. 

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 8b? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” 

znajdującej się w Strzelcach Opolskich została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów 

„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.36 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/287/201737. 

c) zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie 38 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie - druk nr 8c. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Propozycja nazwy ulicy zostaje 22 

lipca, ale uzasadnienie jest inne. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha - Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

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

                                                           

36 Wynik głosowania 
37 Uchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 

ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się w Strzelcach Opolskich. 
38 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie. 
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Radny Marek Zarębski zasugerował, aby na ulicy 22 Lipca w Szymiszowie usytuować tablicę 

informacyjną z wyjaśnieniem, ze nazwa upamiętnia wydarzenie historyczne – nadanie 

konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona Bonaparte. 

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 8c? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie została 

przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących 

się”.39 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/288/201740. 

d) zmiany nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się 

w Dziewkowicach41 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się w Dziewkowicach - druk nr 8d. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Propozycja nazwy ulicy to Gajdowe. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha - Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

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

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

                                                           

39 Wynik głosowania 
40 Uchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 

ulicy znajdującej się w Szymiszowie. 
41 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się w Dziewkowicach. 
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Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 8d? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się 

w Dziewkowicach została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.42 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/289/201743. 

e) zmiany nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się 

w Dziewkowicach44 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się w Dziewkowicach - druk nr 8e. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Propozycja nazwy ulicy to 

Spacerowa. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha - Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

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 8e? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się 

w Dziewkowicach została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.45 

                                                           

42 Wynik głosowania 
43 Uchwała Nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 

ulicy „Służba Polsce” znajdującej się w Dziewkowicach. 
44 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się w Dziewkowicach. 
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Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/290/201746. 

9) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 47 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 9. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawił pan Adam Capała – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

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 9? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została 

przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących 

się”.48 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/291/201749. 

10) zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek 50 

                                                                                                                                                                                        

45 Wynik głosowania 
46 Uchwała Nr XXXVI/290/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 

ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się w Dziewkowicach. 
47 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
48 Wynik głosowania 
49 Uchwała Nr XXXVI/291/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 
50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek - druk nr 10. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Lilianna Smaga – 

Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

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 10? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek 

została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów 

„wstrzymujących się”.51 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/292/201752. 

11) zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie 53 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie - druk nr 11. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Lilianna Smaga – 

Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawiła pani Irena Kaczmarek - Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

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

                                                           

51 Wynik głosowania 
52 Uchwała Nr XXXVI/292/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 
53 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie. 
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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 11? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce 

Opolskie została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów 

„wstrzymujących się”.54 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/293/201755. 

12) rozpatrzenia skargi 56 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi - druk nr 12. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Danuta Urbaniak – 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

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 12? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta przy 21 głosach „za”, 

braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.57 

                                                           

54 Wynik głosowania 
55 Uchwała Nr XXXVI/293/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany statutu 

Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie. 
56 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
57 Wynik głosowania 
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Uchwała została oznaczona Nr XXXVI/294/201758. 

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z poprzedniej sesji. 

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

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

Stwierdzam, że protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przy 21 głosach59. 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzednich 

sesji60 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań do udzielonych odpowiedzi to 

przechodzimy do kolejnego punktu. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych61 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. 

                                                           

58 Uchwała Nr XXXVI/294/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 
59 Wynik głosowania. 

60 Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzednich sesji. 
61 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
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Radna Irena Kaczmarek zwróciła uwagę na firmę Magiczny Dywan. Ich produkt to 

zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i moduł 

interaktywny. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie zastosowania w każdym 

pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy 

wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczestnicy przeżywają wspaniałe przygody, 

począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy, 

a na interaktywnych reklamach kończąc. Osoba, podczas zabawy, integruje się w jej tok, za 

pomocą ruchów rąk lub nóg. Magiczny Dywan to podłoga interaktywna zaprojektowana przez 

polskich inżynierów. Radna zwróciła uwagę, że firma bezpłatnie wyposaża najbardziej 

potrzebujące placówki, to może być np. ŚDS, a można również zainwestować w Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 7, gdzie mieszczą się oddziały przedszkolne. Radna przekazała, że to 

tylko propozycja do przemyślenia. 

Radna Danuta Foryt prosi o informację dot. kryteriów doboru uczestników na kolonie dla 

dzieci w trudnej sytuacji materialnej w kontekście otrzymania +500 oraz niskiego bezrobocia. 

Radna wymaga odpowiedzi na piśmie. 

Radny Tadeusz Biegański zapytał kiedy i czy w ogóle jest planowana naprawa nawierzchni 

ul. Dworcowej biegnącej dołem do ul. M. Prawego i ul. B. Prusa. Stan jej jest fatalny. 

W trakcie budowy wiaduktu puszczono tamtędy ruch ciężkich pojazdów, które tę drogę 

„rozjechały”. Były próby jej naprawy poprzez położenie kilku tzw. „kleksów”, efekt jest 

znikomy. Każda próba przejechania tamtędy samochodem to strach, że coś pęknie. Pytam 

dlatego, iż były zapewnienia, że jeśli droga będzie uszkodzona zostanie naprawiona. Radny 

wymaga odpowiedzi na piśmie. 

Radny Stanisław Trzeciak podziękował za działania w podwórku przy ul. Strażackiej oraz za 

wydzielenie pasu awaryjnego na drodze przy skrzyżowaniu ul. M. Prawego z ul. Chopina. 

Problemem były wszystkie parkujące tam samochody, które nie dawały możliwości wjazdu 

większym samochodem w ul. Chopina. 

Dyskusja, sprawy różne 

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

Otwieram dyskusję. 
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Brak głosów w dyskusji. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – w miesiącu sierpniu Rada Miejska nie pracuje, tylko 

Komisja Mieszkaniowa ma w harmonogramie posiedzenie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 18 września br. odbędzie się wspólne posiedzenie stałych 

Komisji Rady Miejskiej w związku z sprawozdaniem za I półrocze. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Ustalenie daty następnej sesji 

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

na dzień 20 lub 27 września 2017 r. o godz. 14:00. 

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej 

Zamknięcia obrad XXXVI Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Gabriela 

Puzik. 

Przewodniczyła: 

Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


