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PROTOKÓŁ  

L Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 4 września 2018 r. 

L Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Trwała 

od godz. 12:00 do godz. 14:15. 
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L Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 4 września 

2018 r. 

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

Burmistrza wraz z Zastępcą, Panią Skarbnik Gminy oraz Radnych. 

Witam również Pana Marka Życzyńskiego dyrektora Gminnego Zarządu i Obsługi Jednostek w 

Strzelcach, który funkcję dyrektora gminnej jednostki pełnił od wielu lat1. W imieniu własnym 

i Wysokiej Rady mam zaszczyt złożyć Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią 

współpracę, za ogromną troskę o oświatę i zaangażowanie w jej rozwój życząc zdrowia 

i wszelkiej pomyślności.  

Następuje wręczenie kwiatów. 

Pan Marek Życzyński zabrał głos i podziękował radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego za 

miłą współpracę i wspólne realizowane zadania. 

Otwarcie obrad L Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności2 stwierdzam prawomocność 

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

Przyjęcie porządku obrad3 

                                                           

1
 Zaproszenie dla pana Marka Życzyńskiego do udziału obradach L sesji Rady Miejskiej. 

2Lista obecności. 
3Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, materiały na dzisiejszą sesję 

otrzymaliście w dniu 28 sierpnia 2018 r. Przed państwem natomiast znajduje się nowy 

porządek, bowiem dziś wpłynął druk nr 5 dotyczący projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przeprowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet 

Obywatelski roku 2019”4. 

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

obrad? 

BRAK UWAG. 

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

przyjętego porządku obrad. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia dotyczącego podjęcia uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Strzelce Opolskie” – druk nr 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce 

Opolskie” opisanego na druku nr 1, który był omawiany na poprzedniej sesji oraz komisjach 

merytorycznych Rady Miejskiej.5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Adam Capała – kierownik 

referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Pan Adam Capała przedstawił Radzie Miejskiej projekt uchwały oraz potrzebę zwołania 

dzisiejszych obrad związaną z mijającym terminem wskazanym w piśmie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich6. 

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

                                                           

4
 Nowy porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

5
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Strzelce Opolskie” 
6 Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie adresowane do Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich, które wpłynęło 14.08.2018 r. dotyczące zaopiniowania projektu regulaminu wody i odprowadzania 
ścieków w postaci uchwały. 
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Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos i wyjaśnił Wysokiej Radzie szczegóły i zasadność podjęcia 

projektu uchwały. 

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 1? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję.7 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Strzelce Opolskie została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku 

głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała została oznaczona pod Nr L/412/2018.8 

2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – druk nr 2, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – kolejnym tematem jest przedstawienie projektu uchwały 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – druk nr 2,9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Katarzyna Kaliciak – 

kierownik Referatu Organizacyjnego. 

Pani Katarzyna Kaliciak przedstawiła Wysokiej Radzie szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są jakieś pytania lub uwagi?  

BRAK UWAG. 

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. 

                                                           

7
 Wynik głosowania. 

8 Uchwała Nr L/412/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4.09.2018 r. 
9
 Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

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

się.10 

Uchwała została oznaczona pod Nr L/413/2018.11 

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie a gminą 

Strzelce Opolskie dotyczące przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce 

Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie – 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu – druk nr 3; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie a gminą Strzelce Opolskie 

dotyczące przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania 

publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w 

Kędzierzynie – Koźlu opisanego na druku nr 3.12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Marzenna Staroszczyk – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła projekt uchwały dotyczący w/w porozumienia. 

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

Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos i przedstawił Wysokiej Radzie Panią  

Staroszczyk, jako nową dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

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

                                                           

10
 Wynik głosowania. 

11
 Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4.09.2018 r. 

12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie a gminą 
Strzelce Opolskie dotyczące przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania 
publicznego. 
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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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą 

Kolonowskie a gminą Strzelce Opolskie dotyczące przekazania przez gminę Kolonowskie 

gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto 

Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu została przyjęta przy 18 głosach 

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

Uchwała została oznaczona pod Nr L/414/2018.14 

4) zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 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 r. – 

druk nr 4.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 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 r. – druk nr 4.15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Magdalena Żelazna – 

sekretarz gminy Strzelce Opolskie. 

Pani Magdalena Żelazna przedstawiła Wysokiej Radzie szczegóły dotyczące projektu uchwały. 

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

BRAK UWAG. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. 

                                                           
13 Wynik głosowania. 
14

 Uchwała Nr L/414/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4.09.2018 r. 

15
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 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 r. 
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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 zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich 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 r. została przyjęta przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się.16 

Uchwała została oznaczona pod Nr L/415/2018.17 

5) zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce 

Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” – 

druk nr 5.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

uchwałę Nr XLVI/381/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy 

Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” 

– druk nr 5.18 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Monika Mickiewicz – 

naczelnik wydziału organizacyjnego. 

Pani Monika Mickiewicz przedstawiła Wysokiej Radzie szczegóły projektu uchwały. 

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

Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos i wyjaśnił Radzie zamieszanie związane z wprowadzaniem 

danych podczas głosowania internetowego dotyczącego Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego. Trwają prace, aby to usprawnić, dlatego zaproponował, aby w związku 

z występującymi problemami podczas głosowania, przedłużyć możliwość oddawania głosów 

o jeden tydzień dłużej. 

                                                           

16
 Wynik głosowania. 

17
 Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4.09.2018 r. 

18
 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce 

Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”. 
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Radny Henryk Skowronek dołączył do obrad sesji. 

Radna Irena Kaczmarek zwróciła uwagę, by spółdzielnia mieszkaniowa włączyła się 

w poinformowanie swoich mieszkańców o przedłużeniu terminu głosowania. 

Burmistrz T. Goc oraz Radny Antoni Karecki zapewnili, że takie informacje dotrą do 

wszystkich. 

Wywiązała się dyskusja dot. przedłużenia terminu, do kiedy komisja ogłosi wyniki. Zgłaszane 

były kłopoty i interwencje dotyczące głosowania przez Internet. Przedstawiono uwagi do 

wybranej firmy obsługującej program do głosowania internetowego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na 

terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet 

Obywatelski roku 2019” została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.19 

Uchwała została oznaczona pod Nr L/416/2018.20 

Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

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

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

BRAK UWAG. Protokół został przyjęty. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami21 

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

sprawozdania. 

Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego.   

                                                           

19
 Wynik głosowania. 

20
 Uchwała Nr L/416/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4.09.2018 r. 

21 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 
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Pytania do sprawozdania Burmistrza 

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

Radny Józef Bocian podziękował za remont parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 8 na 

Osiedlu Piastów Śląskich.  

Radny Stanisław Trzeciak zwrócił uwagę, że na spotkaniu działkowców był podejmowany 

temat planowanej budowy parkingu przy ogrodach Rybaczówka. Wówczas wskazano inne 

miejsce na ten parking. 

Radna Danuta Foryt poprosiła, by strzelecka policja w ramach patroli zwracała uwagę 

wędkarzom i innym ludziom parkującym pod drzewami, że powstał nowy parking. 

Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił radnym, że w planach są przewidziane na tym terenie nowe 

miejsca postojowe. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej 

sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia - odpowiedzi 

na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji.22 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

BRAK UWAG. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radny Józef Bocian poprosił o zainteresowanie policji częstszymi kontrolami pomiaru 

prędkości w rejonie ulic E. Ferta oraz A. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. 

Radny Tadeusz Koteluk zgłosił zapytanie otrzymane od mieszkanki Strzelec w sprawie 

sześcioletniego dziecka, które uczęszcza do przedszkola do grupy razem z młodszymi dziećmi. 

                                                           

22
 Odpowiedź na wniosek radnej Ireny Kaczmarek zgłoszony podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
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Poprosił o sprawdzenie informacji. Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek 

zadeklarowała zajęcie się sprawą i wyjaśniła nieścisłości. 

Radny Koteluk podniósł też temat dotyczący gromadzącej się młodzieży na terenie osiedla 

Piastów w rejonie ul. Bursztynowej i malowania ścian budynków m.in. stołówki Strzeleckiej 

Spółdzielni Socjalnej. Burmistrz Tadeusz Goc postanowił skierować ten wniosek do radnego 

Antoniego Kareckiego w celu sprawdzenia informacji przez zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Radna Pelagia Ochwat zgłosiła interpelację dotyczącą doświetlenia ul. Krótkiej i Centawskiej 

w Dziewkowicach. 

Radna Irena Kaczmarek złożyła wniosek dotyczący propozycji wybudowania boiska pomiędzy 

Publicznym Przedszkolem nr 10 a sklepem Intermarche. 

Danuta Foryt na prośbę mieszkańców zapytała o orientacyjny czas, kiedy będzie realizowana 

budowa kanalizacji na ul. Wilkowskiego i Pięknej w Strzelcach Op. Burmistrz Tadeusz Goc 

odpowiedział, że na przełomie grudnia i stycznia ma być zrealizowana inwestycja. 

Dyskusja, sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radna Irena Kaczmarek zabrała głos i podziękowała za zrealizowany plac zabaw. 

Radny Marek Zarębski podziękował za powstanie obiektu szatni i boiska na Mokrych Łanach, 

które są często użytkowane i dobrze służą młodzieży i klubowi Orzeł Mokre Łany. 

Radna Pelagia Ochwat zwróciła uwagę, by dokonać zmian co do systemu głosowania 

w sprawie budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję w punkcie spraw organizacyjnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeszcze w tym miesiącu 17 września o godz. 13.00 odbędzie 

się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w związku ze sprawozdaniem za 

I półrocze oraz zmianami statutu gminy. 
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Zapraszam i zachęcam do udziału w Dożynkach Gminnych 9 września w niedzielę w Ligocie 

Dolnej. Wpłynęły również zaproszenia na wspólne czytanie Przedwiośnia Żeromskiego, które 

będzie 8 września o godz. 10.30 na Placu Stefana Żeromskiego. Zbliża się też jubileusz 20-

lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Op. serdecznie zapraszam do udziału. 

Przypominam, że do 14 września należy złożyć oświadczenie majątkowe w związku z końcem 

kadencji. Proszę też pamiętać o zdjęciach do tabla, które wykonuje zakład fotograficzny Hexa. 

Można się tam zgłaszać do 14 września. 

Proszę o pozostanie po sesji członków Komisji Budżetu i Finansów w związku 

z zaopiniowaniem spraw finansowych. 

Dziękuję za udział w dzisiejszej sesji chociaż wcześniej nie była planowana. 

Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 26 września 2018 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miejskiej 

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

Zamknięcia obrad L Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik. 

 Przewodniczyła:        Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Małgorzata Kielan 

 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


