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PROTOKÓŁ 

V Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 30 stycznia 2019 r. 

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

od godz. 14:07 do godz. 16:09. 

Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada 

Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. 

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik. 

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej 

Otwarcie obrad V Sesji Rady Miejskiej……........………………….....…………..….............2 

Stwierdzenie prawomocności obrad ...................................................................................... 2 

Podjęcie uchwał w sprawach…………………………………………………………………..3 

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na okres do 3 lat. -

 druk nr 1……………………………………………………...……………………..……….....3 

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

– druk nr 2…………………………………………………………………………………........4 

3) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie - druk nr 3…....5 

4) zmieniającej Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady 

Miejskiej - druk nr 4.…………………………………………………………...……………...6 

5) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, 

uczniów i osób dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 

2023 - druk nr 5…………………………………………………………...…………………....7 

6) zmieniającej Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej 

przysługują diety i zwrot kosztów podróży – druk nr 6…………………………………......8 



Protokół V Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. 

2 

7) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu 

„Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie - druk nr 7……..…………....9 

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej .................................................................... 10 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami ................................................... 10 

Pytania do sprawozdania Burmistrza .................................................................................. 10 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji………...……………11 

Wnioski, sprawy różne………………………………………………………………………..11 

Interpelacje i zapytania radnych……………………………………..……………...………12 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej ................................................................................ 12 

Ustalenie daty następnej sesji……………………………………………………………...…13 

Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej........................................................................... 13 

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

Burmistrza wraz z Zastępcą oraz Radnych. Witam serdecznie gości przybyłych na Sesję, 

laureatów opolskich Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018: Panią Jadwigę Kwiatkowską, 

Pana Mieczysława Wojtaszka, Pana Jana Mikę, Pana Grzegorza Piskoń przedstawiciela firmy 

Transannaberg oraz Pana Jarosława Łoś przedstawiciela firmy Adamietz. 

Burmistrz Tadeusz Goc wraz z przewodniczącą Gabrielą Puzik wręczyli wyróżnionym kwiaty 

i listy gratulacyjne.  

PRZERWA 

Otwarcie obrad V Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. Informuję, iż obrady Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich są transmitowane 

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 19 Radnych, co stanowi quorum. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, że przed sesją w dniu dzisiejszym wpłynęły dwa 

wnioski Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych 

w ramach programu „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019-2023– który opisano na druku 

nr 5 oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych 

w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie opisany na 

druku nr 7 jak również z mojej inicjatywy jeden projekt uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2008 r. 

w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów 

podróży służbowych – druk nr 6. Druki otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym wraz 

z nowym porządkiem obrad2. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

Radny Jan Chabraszewski zgłosił prośbę, aby projekty uchwał dotyczące budżetu i finansów 

były dostarczane minimum 24 godziny przed sesją w celu zapoznania się z nimi.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad 

o druk nr 5, 6 i 7 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła zmianę porządku obrad przy 14 głosach „za”, braku 

głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się3. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

1) Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat – druk nr 1.4 

                                                             
1Lista obecności. 
2 Nowy porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

3  Z powodu uszkodzonego pliku system nie wygenerował wydruku głosowania. 

4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na okres do 3 lat 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na okres do 3 lat – druk nr 1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Maria Trofimowicz – 

zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. 

Pani Maria Trofimowicz przedstawiła szczegóły projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

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

projektem uchwały. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy 

na okres do 3 lat została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.5 

Uchwała została oznaczona pod Nr V/50/2019.6 

2) p. Przewodnicząca –Szanowni Państwo przechodzimy do projektu uchwały w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia – druk nr 2.7 

                                                             
5 Wyniki głosowania. 

6 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie. wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 

7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – druk nr 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pan Tadeusz Urbaniak – 

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Bogdana Małychę o przedstawienie opinii 

Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. 

Radny Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji, wobec tego przystępujemy do głosowania  

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o naciśnięcie przycisku 

i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przy 17 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się 8.  

Uchwała została oznaczona pod Nr V/51/2019.9 

3) p. Przewodnicząca – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie - 

druk nr 310. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie – druk nr 3. 

                                                             
8 Wynik głosowania. 

9 Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pan Tadeusz Urbaniak – 

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił Radnym szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Bogdana Małychę o przedstawienie opinii 

Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. 

Radny Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przystępujemy do głosowania: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 

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

głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia 

pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się 11. 

Uchwała została oznaczona pod Nr V/52/2019.12 

4) p. Przewodnicząca – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych 

Komisji stałych Rady Miejskiej - druk nr 413. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej – druk nr 4. 

W związku z otrzymanym pismem pani Radnej Danuty Urbaniak, wyrażającej chęć pracy 

                                                             
11 Wynik głosowania. 

12 Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia 

sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie. 

13 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej. 
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w Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego proszę o przyjęcie projektu uchwały 

dotyczący poszerzenia składu komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji.  

Przystępujemy do głosowania: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 

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

głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr II/4/2018 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej przy 19 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.14 

Uchwała została oznaczona pod Nr V/53/2019.15 

5) p. Przewodnicząca – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023- druk nr 516. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w 

ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 – druk nr 5. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pan Tadeusz Urbaniak – 

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. 

Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

                                                             
14 Wynik głosowania. 

15 Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej. 

16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, 

uczniów i osób dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
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Brak głosów w dyskusji.  

Przystępujemy do głosowania: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 

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

głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w ramach 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 przy 19 głosach „za”, braku 

głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.17 

Uchwała została oznaczona pod Nr V/54/2019.18 

6) p. Przewodnicząca – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym 

Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży – druk nr 619. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2008 r. w 

sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów 

podróży – druk nr 6. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Radny Piotr Pospiszyl poprosił o przybliżenie konkretnych kwot jakie wiążą się 

z podwyższeniem progu procentowego w w/w projekcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 

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

głosowania. Dziękuję. 

                                                             
17 Wynik głosowania. 

18 Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w 

ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. 

19 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot 

kosztów podróży. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmieniającej Uchwałę 

Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie 

ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży 

przy 16 głosach „za”, braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.20 

Uchwała została oznaczona pod Nr V/55/2019.21 

7) p. Przewodnicząca –przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj 

bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie - druk nr 722. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 7. 

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

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Pan Adam Capała przedstawił szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Radna Danuta Foryt podziękowała za rzetelną i miłą obsługę Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska. 

                                                             
20 Wynik głosowania. 

21 Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2008 r. w 

sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży. 

22 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu 

„Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 
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Przystępujemy do głosowania: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 

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

głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i braku głosów 

wstrzymujących się.23 

Uchwała została oznaczona pod Nr V/56/2019.24 

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z IV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. 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 sesjami25
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Burmistrza Tadeusza Goca o przedstawienie 

sprawozdania. 

Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

 

Pytania do sprawozdania Burmistrza 

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

Radna Irena Kaczmarek zabrała głos i pochwaliła dwie dziewczyny, które podczas ostatniego 

finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy licytowały tort i przekazały dużą sumę 

pieniędzy. 

Tadeusz Goc poinformował Radnych o rozpoczętych konsultacjach w sprawie oświaty 

o osobistej wizycie Kuratora Oświaty w gminie. Burmistrz wraz z Kuratorem wizytowali 

placówki oświatowe. 

                                                             
23 Wynik głosowania. 

24 Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie. 

25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 
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Radny Marek Zarębski zabrał głos w sprawie zagospodarowania obiektu byłej szkoły nr 1 oraz 

podziału środków pieniężnych pomiędzy kluby piłki nożnej. 

Radna Danuta Foryt podkreśliła, że powstała strzelecka drużyna Zaksy jest wspaniałą promocją 

gminy. Podczas transmisji meczu siatkówki konferansjerzy wspominali o świetnym pomyśle 

utworzenia drugiej Zaksy w Strzelcach oraz o tym, że jeden z siatkarzy pochodzi właśnie ze 

Strzelec. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia - odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.26 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na poprzedniej sesji wpłynęły cztery zapytania, ustawowy 

termin odpowiedzi upłynął z dniem 14.01.2019 r. Odpowiedzi na zapytania w terminie zostały 

przekazane radnym. Otwieram dyskusję.  

Brak głosów w dyskusji. 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radny Piotr Pospiszyl przypomniał o 13 rocznicy katastrofy zawalenia się dachu hali 

katowickiej. Odbywały się wówczas targi hodowców gołębi, wielu mieszkańców naszej gminy 

min. z Szymiszowa i Rożniątowa też tam byli. Radny prosiłby na przyszłość uczcić tę 

szczególną datę. Zgłosił również wniosek o sprawdzenie dróg ewakuacyjnych w miejscach 

publicznych np. domu kultury. 

Radny Tadeusz Koteluk w ramach spraw różnych zgłosił problem złej widoczności z powodu 

ostrego zakrętu na ul. Ogrodowej, dochodzi tam często do wielu sytuacji niebezpiecznych. 

Tadeusz Goc poinformował radnego, że gmina zauważa problem przez stojący tam wysoki 

płot, wobec tego rozważane jest tam ustawienie lustra drogowego. 

                                                             
26 Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
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Radny Bogusław Farion podziękował kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska za szybką interwencję i pomoc w usunięciu z pasa drogowego sarny, 

mimo że to była droga powiatowa. Zgłosił również wniosek do Referatu Inwestycyjno – 

technicznego o naprawę fragmentu drogi w Suchej przy cmentarzu. 

Radna Danuta Foryt ponownie zareagowała, by służby porządkowe uprzątnęły róg ul. Wojska 

Polskiego do Rynku z odchodów gołębich, na chodniku przy banku PKO jest podobny 

problem. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. 

Radny Tadeusz Koteluk nawiązał do swojego zapytania w sprawie opłat od handlujących na 

targowisku.  

Burmistrz Tadeusz Goc poinformował radnego, że nie będzie zmian i obniżki opłat. 

Radny Henryk Siromski zadał pytanie dotyczące odśnieżania na terenie sołectw.  

Pan Jacek Kusidło wyjaśnił Radnemu na jakich zasadach i w jaki sposób sołectwa radzą sobie 

z odśnieżaniem. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję Radnym za udział i za włączenie się w zbiórkę 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Padł rekord w tradycyjnej licytacji tortu (5000zł). 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 
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Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin VI Sesji Rady Miejskiej na dzień 27 lutego 

2019 roku godz. 14:00. 

Ponadto informuję o możliwości zwołania we wcześniejszym terminie sesji Rady Miejskiej 

związanej z reformą oświaty. 

Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady V Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich.  

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

 Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Monika Nocoń 
 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


