
Protokół XLV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. 

1 

PROTOKÓŁ 

XLV Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. 

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

Trwała od godz. 14:02 do godz. 15:43. 

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

Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: Pana 

Burmistrza wraz z Zastępcą, Panią Skarbnik Gminy oraz Radnych. 

Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. 

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, porządek obrad wraz z materiałami na 

sesję otrzymaliście 21 marca 2018 roku. W dniu wczorajszym uległ zmianie druk nr 3. Po 

ostatecznych konsultacjach z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Opolu dokonano 

następujących zmian: ulice leżące w sołectwach miejskich nie będę wyszczególnione, tylko    

w okręgach wyborczych nr 1 i  2 będzie odpowiednio zapis sołectwa miejskie: Adamowice, 

Farska Kolonia, Mokre Łany, Nowa Wieś i Suche Łany. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych uwag, to przechodzimy do realizacji 

porządku obrad. 

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 stanowią załącznik do protokołu ze 

                                                           
1  Lista obecności. 
2  Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

19.03.2018 r.). 

Sprawozdania zostały Państwu szczegółowo przedstawione podczas obrad wspólnego 

posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 roku. 

1. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach 

Opolskich za 2017 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 2017”przedstawiła pani Magdalena Gałka – Pełnomocnik ds. 

Organizacji Pozarządowych. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2017 przedstawiła pani Joanna Hołobut – 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 

roku przedstawiła pani Jolanta Dec – Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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

2017 rok przedstawiła pani Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

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

rok 2017 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 2017 przedstawiła pani Maria Klimowicz - 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za rok 2017 przedstawiła pani Maria Klimowicz - 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, że Rada Miejska przyjęła wszystkie 

przedstawione sprawozdania. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są pytania? Nie widzę. Wobec tego serdecznie dziękuję 

wszystkim za przygotowanie, złożenie i zaprezentowanie sprawozdań. Wszystkie sprawozdania 

zostaną opublikowane w BIP-ie Urzędu Miejskiego. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – podjęcia 

uchwał w sprawach: 

1) udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w 

miejscowości Strzelce Opolskie” – druk nr 13 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce 

Opolskie” – druk nr 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 r. przez pana Mariusza 

Kurzeję – Kierownika Referatu Inwestycyjno – Technicznego. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nie widzę. Jeśli nie ma 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 udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi 

                                                           
3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację 
zadania inwestycyjnego  pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w miejscowości 
Strzelce Opolskie” 
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wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie” została przyjęta 

przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się4. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/368/20185 

2) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów 

w m. Szymiszów ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3” – druk nr 26; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów 

ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 r. przez pana Mariusza 

Kurzeję – Kierownika Referatu Inwestycyjno – Technicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma 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. 

                                                           
4 Wynik głosowania. 

5 Uchwała nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018r. w sprawie 
udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjne go pn.: „Remont 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie” 

6  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację 
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. 
Szymiszów ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3” 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3” została 

przyjęta przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.7 

Radny Henryk Skowronek podziękował w imieniu całej społeczności Szymiszowa za 

głosowanie  nad tak ważną sprawą dla wszystkich mieszkańców. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/369/20188. 

3) podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 39; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie podziału 

Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 3; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 r. przez panią Katarzynę 

Kaliciak – Kierownika Referatu Organizacyjnego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, otwieram dyskusję.  

Pan Burmistrz Tadeusz Goc poprosił, by Pani Katarzyna Kaliciak jeszcze raz wyjaśniła 

wszystkim zmiany w omawianym projekcie uchwały. 

Katarzyna Kaliciak przedstawiła wszystkie zmiany. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań to przechodzimy do 

głosowania. 

                                                           
7 Wynik głosowania. 

8  Uchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018r. w sprawie 
udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
chodnika         w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3” 

9  Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  
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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 podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się10. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/370/201811. 

4) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku – druk nr 412; 

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 2018 roku – druk nr 4; 

Projekt uchwały przedstawiła pani Magdalena Żelazna – Sekretarz Gminy. 

Pozytywną opinię przedstawił Henryk Skowronek zastępca przewodniczącego Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. Nie widzę uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma 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. 

                                                           
10 Wynik głosowania. 

11 Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału 

Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu.  

12   Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku  
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie w 2018 roku została przyjęta przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciw 

i braku głosów wstrzymujących się13. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/371/201814. 

5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania – druk nr 515; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania – druk nr 5; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 r. przez panią Małgorzatę 

Farajewicz – pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Pan Józef Kampa - zastępca burmistrza wyjaśnił sytuację na osiedlu Piastów Śląskich 

w Strzelcach Op. dotyczącą zbyt małej ilości altan do odbioru odpadów biodegradowalnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej uwag 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. 

                                                           
13 Wynik głosowania. 

14 Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku  

15 Projekt uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich zagospodarowania została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się16. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/372/201817. 

6) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokość cen za te usługi – druk nr 618; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość 

cen za te usługi – druk nr 6; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 r. przez panią Małgorzatę 

Farajewicz – pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Józef Kampa zastępca burmistrza zgłosił problem dotyczący funkcjonowania i zmian godzin 

PSZOK-u z perspektywy jego istnienia. Przypomniał, że punkt działa już od dwóch lat. 

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

 

                                                           
16 Wynik głosowania. 

17 Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie  
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania 

18 Projekt uchwały w sprawie  określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość 
cen za te usługi 



Protokół XLV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. 

11 

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 określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi została przyjęta przy 18 

głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się19. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/373/201820. 

7) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2021 – druk nr 721; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2018-2021 – druk nr 7; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 r. przez pana Mariana 

Waloszyńskiego – Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radna Danuta Foryt poprosiła o wyjaśnienie pana Prezesa Waloszyńskiego informacji, kiedy 

zostanie wymieniony wodociąg na ulicy Okrężnej? 

Pan Marian Waloszyński wyjaśnił, że w związku z tym, że sieć wodociągowa jest położona 

zbyt płytko to należy w pierwszej kolejności wykonać projekt. Wobec tego w roku 2018 nie 

będzie jeszcze przebudowy, pieniądze przewidziane na ten rok zakładają wykonanie projektu. 

W 2019 roku jest w planach wymiana i przebudowa wodociągu. 

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

                                                           
19 Wynik głosowania. 

20 Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi 

21 Projekt uchwały w sprawie  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 
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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 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 została jednogłośnie 

przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących 

się22. 

Uchwała została oznaczona Nr XLV/374/201823. 

Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z XLIV sesji. Czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu? Jeśli nie ma uwag, to stwierdzam 

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami24 

                                                           
22 Wynik głosowania. 

23 Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie  
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-
2021 

24  Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Burmistrza, Tadeusza Goca, o przedstawienie 

sprawozdania. 

Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego.   

Pytania do sprawozdania Burmistrza 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania, uwagi?  

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, jakie drogi zostaną wybudowane z pieniędzy, 

o których mówił Wojewoda Adrian Czubak. Czy w ogóle gmina skorzysta z tych pieniędzy? 

Burmistrz Tadeusz Goc poinformował, że dwie ulice są zgłoszone do budowy (na terenie 

dawnej Zieleni Miejskiej i w Dziewkowicach). 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji25 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania? Brak głosów w dyskusji. 

 – Czy Państwo Radni mają pytania? Brak głosów w dyskusji. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych26 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radny Henryk Rudner zgłosił problem dotyczący parkingu przy PKP w Strzelcach Op., osoby 

korzystające z kolei parkują tam i dostają mandaty. Prosi o interwencję w tej sprawie. 

Radna Pelagia Ochwat zgłosiła wniosek dotyczący remontu wjazdu na posesji nr 5 

w Dziewkowicach.  

Radna Danuta Foryt zgłosiła dwa wnioski. Pierwsza interpelacja dotyczyła użycia zamiatarki 

jeszcze przed świętami. A drugi wniosek dotyczył nadal nie naprawionego chodnika na terenie 

Nowej Wsi, powiat nie wywiązuje się z obietnic, prosi o interwencję gminy w tej sprawie. 

Dyskusja, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.  

                                                           
25  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
26  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
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Radny Marek Zarębski zapytał czy w kwietniu br. odbędą się Strzeleckie Targi Wiosenne?  

Burmistrz Tadeusz Goc poinformował, że w roku 2018 Strzeleckie Targi Wiosenne nie odbędą 

się. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, iż : 

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej ustalam na 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 

14:00. 

Do końca kwietnia należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe.  

W dniu 9 kwietnia br. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nie odbędzie się. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Skarbnik Urszula Killman poinformowała radnych o wpłynięciu drogą mailową prośby posła 

na Sejm RP pana Jarosława Sachajko27. 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, XLV Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich na dzień 25 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich. 

Zamknięcia obrad XLV Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Gabriela Puzik. 

Przewodniczyła: 

Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Małgorzata Kielan 

 

                                                           
27 Pismo posła na sejm Jarosława Sachajko. 


