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 PROTOKÓŁ 

VII Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 16:25. 

Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 20 radnych, 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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 druk nr 1……………………………………………………...……………………..……….....3 
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3) zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali 

mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 
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6) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – 

granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II” – 
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7) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na wykonanie projektu   

budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg 

różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej 
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8) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza 
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10) rozpatrzenia skargi – druk nr 10…………………………………………………...……13 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej - Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: Pana 

Burmistrza wraz z Zastępcami oraz Radnych.  

Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady VII 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 – Szanowni Państwo, materiały na dzisiejszą sesję wraz 

z proponowanym porządkiem otrzymaliście w dniu 20 lutego 2019 r. Czy są jakieś uwagi do 

porządku obrad? 

Brak uwag. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

1) Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu 

uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.– druk nr 1.2 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. – druk nr 1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Urszula Killman – Skarbnik 

Gminy. 

Pani Urszula Killman przedstawiła szczegóły projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę Panią Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Radna Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

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

projektem uchwały. 

                                                           
1Lista obecności. 
2 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. 
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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 III/19/2018 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2019 r. została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i 

braku głosów wstrzymujących się.3 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/63/2019.4 

2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola – druk 

nr 2.5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla miasta Opola – druk nr 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Monika Mickiewicz – 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

Pani Monika Mickiewicz przedstawiła szczegóły projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę Pana Marka Zarębskiego o przedstawienie opinii 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Radny Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji, wobec tego przystępujemy do głosowania  

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 2 proszę 

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

głosowania. Dziękuję. 

                                                           
3 Wyniki głosowania. 

4 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. 

5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

miasta Opola przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się 6 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/64/2019.7 

3) projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie 

umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - 

druk nr 38. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zasad 

przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych 

ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 

najmu mieszkania – druk nr 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Hałek – Dyrektor 

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego. 

Pani Ewa Hałek 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 - Proszę Pana Karola Bischoffa o przedstawienie opinii 

Komisji Mieszkaniowej 

Radny Karol Bischoff przedstawił pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

                                                           
6 Wynik głosowania. 

7 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla miasta Opola. 

8 Projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali 

mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 

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

opisanego na druku nr 3 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 

Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zasad przeprowadzenia naboru 

wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania przy 19 

głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się 9. 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/65/2019.10 

4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat - druk nr 411. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat – druk nr 4.  

Projekt uchwały projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Hałek – Dyrektor Gminnego Zarządu 

Mienia Komunalnego. 

Pani Ewa Hałek 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 - Proszę Pana Karola Bischoffa o przedstawienie opinii 

Komisji Mieszkaniowej 

Radny Karol Bischoff przedstawił pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

                                                           
9 Wynik głosowania. 

10 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy 

państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 

11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres 

do 3 lat. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej - Przystępujemy do głosowania: Kto z Państwa radnych jest za 

przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 4 proszę o naciśnięcie przycisku 

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

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat przy 19 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.12 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/66/2019.13 

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Strzeleckiemu - druk nr 514. 

Do obrad VII Sesji Rady Miejskiej dołączył radny Andrzej Porębny. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu – druk nr 5. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Projekt uchwały przedstawi Pani 

Joanna Hołobut – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień. 

Pani Joanna Hołobut przedstawiła szczegóły projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę Panią Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Radna Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji.  

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

opisanego na druku nr 5 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 

Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

                                                           
12 Wynik głosowania. 

13 Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat. 

14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Strzeleckiemu przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.15 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/67/2019.16 

6) projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy 

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

drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w 

m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II” - druk nr 617. 

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 1802 O Jemielnica – granica województwa – 

(Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II” – druk nr 6.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pan Mariusz Kurzeja – 

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Technicznego. 

Pan Mariusz Kurzeja 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 – Proszę Panią Danutę Foryt o przedstawienie opinii Komisji 

Gospodarki i Rozwoju. 

Radna Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

                                                           
15 Wynik głosowania. 

16 Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu. 

17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – 

(Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu 

uchwały opisanego na druku nr 6 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest 

przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu 

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

drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica 

Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II” przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się.18 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/68/2019.19 

7) projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy 

finansowej na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania 

obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa 

układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach 

Opolskich” – druk nr 720. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: 

„Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza 

w Strzelcach Opolskich” – druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pan Mariusz Kurzeja – 

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Technicznego. 

Pan Mariusz Kurzeja przedstawił szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

                                                           
18 Wynik głosowania. 

19 Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka 

ul. Dworcowa – Etap II”. 

20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: 

„Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”. 
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Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Panią Danutę Foryt o przedstawienie opinii Komisji 

Gospodarki i Rozwoju. 

Radna Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji. 

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

opisanego na druku nr 7 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 

Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu 

pomocy finansowej na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania 

obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu 

komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich” przy 20 

głosach „za”, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.21 

Po zakończeniu głosowania głos zabrał Burmistrz Tadeusz Goc informując radnych, iż mimo 

wielu rozmów i projektów przyjęta koncepcja przebudowy skrzyżowania niestety nie 

odpowiada oczekiwaniom.  

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/69/2019.22 

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy 

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

drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap I” - druk 

nr 823. 

                                                           
21 Wynik głosowania. 

22 Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania 

obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: 

Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”. 

23 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach 

Opolskich – Etap I”. 
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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 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich 

– Etap I” – druk nr 8. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pan Mariusz Kurzeja – 

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Technicznego. 

Pan Mariusz Kurzeja 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 – Proszę Panią Danutę Foryt o przedstawienie opinii Komisji 

Gospodarki i Rozwoju. 

Radna Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji. 

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

opisanego na druku nr 8 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 

Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu 

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

drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap I” przy 20 głosach 

„za”, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.24 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/70/2019.25 

                                                           
24 Wynik głosowania. 

25 Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap I”. 
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9) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szczepanku – 

druk nr 926. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej w Szczepanku – druk nr 9. 

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. Brak głosów w dyskusji. 

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

opisanego na druku nr 9 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 

Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 

w Szczepanku przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się.27 

Po zakończeniu głosowania głos zabrał Burmistrz Tadeusz Goc w sprawie rozproszonej 

zabudowy jednorodzinnej i planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów uzbrojenia 

terenu.  

Radny Jan Chabraszewski dopytał o plany gminy w sprawie oczekiwań właścicieli takich 

działek. 

                                                           
26 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szczepanku. 

27 Wynik głosowania. 
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Radny Henryk Rudner dodał, aby umieścić na stronie internetowej gminy informacje 

i wieloletnie plany, by każdy z mieszkańców mógł sprawdzić osobiście co jest planowane na 

danym terenie. 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/71/2019.28 

10) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - druk nr 1029. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi – druk nr 10. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawi Pani Danuta Urbaniak – przewodnicząca 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Radna Danuta Urbaniak przedstawiła szczegóły projektu uchwał.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję.  

Radny Piotr Pospiszyl zapytał czy strona skarżąca uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Przystępujemy do głosowania: Kto z Państwa 

radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 10 proszę o naciśnięcie 

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

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi przy 18 głosach 

„za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.30 

Uchwała została oznaczona pod Nr VII/72/2019.31 

                                                           
28 Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej w Szczepanku. 

29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

30 Wynik głosowania. 

31 Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 
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Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego32
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie. 

Sprawozdanie przedstawi pan Damian Obrusznik – zastępca dyrektora Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek. 

 

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

 

Radna Danuta Foryt zapytała, ile konkretnie zarabia nauczyciel w Strzelcach Opolskich, 

ponieważ sami nauczyciele twierdzą, że tyle nie zarabiają a dane przedstawione 

w sprawozdaniu są tylko średnią statystyczną.  

Radny Andrzej Porębny wyjaśnił, jak wygląda średnie wynagrodzenie z perspektywy 

nauczyciela i z czego wynikają dysproporcje. 

Radny Jan Chabraszewski dodał, że średnia wynika z wielu czynników i dlatego są 

dysproporcje. 

Pan Damian Obrusznik udzielił Wysokiej Radzie wyczerpujących odpowiedzi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła 

przedstawione sprawozdanie dotyczące średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach. 

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z VI sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. Czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu? Nie widzę. 

Jeśli nie ma uwag, to stwierdzam przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę. 

PRZERWA 

                                                           
32 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie. 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami33
 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wznawiam obrady. 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? 

Brak uwag. 

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji 

Na poprzedniej sesji wpłynęły trzy zapytania, ustawowy termin odpowiedzi upłynął z dniem 

wczorajszym. Odpowiedzi na zapytania w terminie zostały przekazane radnym.34 

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

Brak uwag. 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radny Tadeusz Koteluk zapytał o pusty lokal przy markecie Dino, którego stan bulwersuje 

mieszkańców, oraz poprosił o posprzątanie terenu przy szkole podstawowej nr 7 obok siłowni, 

gdzie walają się śmieci. 

Radna Irena Kaczmarek poprosiła o zwrócenie uwagi na drzewostan w dużym parku przy 

Mokrych Łanach, gdzie drzewa są suche i puste w środku. 

Radna Danuta Foryt apeluje kolejny raz o uprzątnięcie chodnika w centrum miasta przy Rynku 

oraz zapytała o możliwość podstawienia autokaru z Nowej Wsi i z powrotem co centrum 

miasta w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych. 

                                                           
33 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.  
34 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. 
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Radny Piotr Pospiszyl poprosił o spotkanie w sprawie warunków eksploatacyjnych lodowiska 

po zakończonym sezonie. 

Radny Arnold Kozioł zapytał o pomyślność sprzedaży namiotu biesiadnego.  

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych35. 

Do tej pory wpłynęły na moje ręce trzy interpelacje. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chce 

złożyć interpelację? 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Każdy z Państwa ma przed sobą druki oświadczeń 

majątkowych, proszę o wypełnienie i przekazanie do Biura Rady. Jednocześnie informuję, iż 

21 lutego br. na moje ręce wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego dot. analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych na początek kadencji.  Wyniki analizy oświadczeń nie wykazały 

naruszeń przepisów prawa, a drobne nieprawidłowości zostaną wzięte pod uwagę przed 

najbliższym przesłaniem ich do organu podatkowego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich proponuję zrobić w dniu 18 marca 2019 r. o godzinie 13:00. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji. 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin VIII Sesji Rady Miejskiej na dzień 27 marca 

2019 roku godz. 14:00. 

                                                           
35 Interpelacje i zapytania radnych. 
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Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich.  

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

 Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Monika Nocoń 

 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


