
Protokół VI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. 

1 

PROTOKÓŁ 

VI Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

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

Trwała od godz. 14:02 do godz. 17:40. 

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. 

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej 

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

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

Podjęcie uchwał w sprawach…………………………………………………………………..4 

1) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich -

 druk nr 1……………………………………………………...……………………..……….....4 

2) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich – 

druk nr 2……………………………………………………………………...……………........5 

3) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie - 

druk nr 3…...................................................................................................................................6 

4) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach - 

druk nr 4.………………………………………………………………………...……………...6 

5) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce - 

druk nr 5…………………………………………………………...…………………………....8 

6) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach – 

druk nr 6…………………………………………………………………………………….......9 

7) zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego 
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i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – druk nr 7…………………………………………………….….11 

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej ........................................................................ 12 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami ..................................................... 12 

Pytania do sprawozdania Burmistrza ..................................................................................... 12 

Wnioski, sprawy różne………………………………………………………………………..12 

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

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej .................................................................................... 13 

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

Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej.... ........................................................................ 13 

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

Burmistrza wraz z Zastępcami oraz Radnych.  

Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady VI 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 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 20 Radnych, co stanowi quorum. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, że w dniu wczorajszym wpłynął wniosek 

Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę 

Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 7, który 

otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. wraz z nowym porządkiem obrad2. Czy są jakieś 

uwagi do porządku obrad? 

                                                           
1Lista obecności. 
2 Nowy porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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Radny Henryk Rudner zabrał głos i złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów 

uchwał opisanych na drukach nr 4, 5 i 6. 

Burmistrz Tadeusz Goc nie zgodził się z wnioskiem Pana Rudnera. Przypomniał, iż są to tylko 

uchwały intencyjne o zamiarze, wyjaśnił, że projekty zakładają stworzenie ośrodków szkolno-

przedszkolnych na terenach wiejskich, temat był wystarczająco rozpoznany. 

Jan Chabraszewski stwierdził, że dzisiejsza decyzja rodzi pewne skutki prawne i nie zgadza się 

z opinią Burmistrza Goca, przychylając się jednocześnie do wniosku Pana Rudnera o zdjęcie 

z porządku obrad projektów uchwał dot. szkół w Rozmierce, Kalinowicach i Dziewkowicach. 

Radny Marek Zarębski poparł wniosek radnego Pana Rudnera. Zwrócił uwagę, by przyjrzeć się 

tematowi dłużej, przeanalizować koszty, dać sobie czas, może w przyszłym roku przygotować 

reorganizację jeszcze raz. 

Burmistrz Goc wyjaśnił, że podjęcie uchwał na dzisiejszej sesji jest słuszne i potrzebne a 

wystąpienie Pana Marka Zarębskiego jest zastanawiające.  

Pomiędzy radnymi a Burmistrzem wywiązała się dyskusja dotycząca czasu, który potrzeba 

by móc przeprowadzić optymalizację sieci szkół, podobny, bardzo trudny temat był 

podnoszony 2 lata temu, zwrócono uwagę na działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

o rzetelnym i wnikliwym przyglądaniu się sytuacji szkół i demografii na terenach wiejskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, kto z Państwa radnych jest za wycofaniem 

z porządku obrad druku nr 4, 5 i 6 proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest 

przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada Miejska nie przyjęła wniosku o wycofanie z porządku obrad druku nr 4, 5 

i 6 przy 7 głosach „za”, 9 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania nad nowym porządkiem obrad. 

Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o druk nr 7 proszę o naciśnięcie 

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

                                                           
3  Wyniki głosowania. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła zmianę porządku obrad przy 15 głosach „za”, 1 głosie 

przeciw i 4 głosach wstrzymujących się4. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

1) Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo przechodzimy do projektu 

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Strzelcach Opolskich – druk nr 1.5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich – druk nr 1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Marzenna Staroszczyk – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. 

Pani Marzenna Staroszczyk 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. 

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. 

                                                           
4  Wyniki głosowania. 

5 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach 

Opolskich. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

1 w Strzelcach Opolskich została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się.6 

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/57/2019.7 

2) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich – druk nr 2.8 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich – druk nr 2. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Marzenna Staroszczyk – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. 

Pani Marzenna Staroszczyk 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 proszę o naciśnięcie przycisku 

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

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i 

braku głosów wstrzymujących się 9.  

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/58/2019.10 

                                                           
6 Wyniki głosowania. 

7 Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich. 

8 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich. 

9 Wynik głosowania. 
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3) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Szymiszowie - druk nr 311. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie – druk nr 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Marzenna Staroszczyk – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. 

Pani Marzenna Staroszczyk 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. 

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 zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Szymiszowie przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się 12. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę. 

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/59/2019.13 

4) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kalinowicach - druk nr 414. 

                                                                                                                                                                                        
10 Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich. 

11 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie. 

12 Wynik głosowania. 

13 Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie. 
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PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wznawiam obrady. W związku z przystąpieniem do 

podjęcia kolejnych projektów uchwał związanych ze zmianą struktury organizacyjnej szkół 

proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza pana Józefa Kampę. 

Zastępca Burmistrza Józef Kampa przedstawił analizę i potrzebę wprowadzenia reorganizacji 

szkół, którą dostrzegano już w poprzedniej kadencji by móc ulepszyć jakość oświaty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję za wprowadzenie. Przed przystąpieniem do 

procedowania nad projektami uchwał oddaję głos przedstawicielce Rady Rodziców 

z Kalinowic Pani Renacie Musz, która pisemnie zgłosiła chęć wypowiedzenia się w czasie 

sesji. Następnie głos zabierze Pani Marzenna Staroszczyk, która jeszcze raz zapozna nas 

z wypracowaną koncepcją optymalizacji sieci szkół i przedszkoli w gminie Strzelce Opolskie. 

Pani Renata Musz zabrała głos i przedstawiła stanowisko rodziców i społeczności lokalnej 

Kalinowic przemawiające za pozostawieniem szkoły w obecnej formie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję za głos w dyskusji pani przewodniczącej Rady 

Rodziców. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła prezentację dotyczącą szczegółowych wyliczeń, 

liczby uczniów w szkołach i demografii w gminie. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej - Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach – druk nr 4. Projekt uchwały 

przedstawi Pani Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek 

w Strzelcach Opolskich. 

Pani Marzenna Staroszczyk 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. 

                                                                                                                                                                                        
14 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. 
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Wywiązała się dyskusja pomiędzy radnym Janem Chabraszewskim a Burmistrzem Tadeuszem 

Gocem w sprawie problemu depopulacji w gminie. Czy przekształcenie szkół w omawianych 

projektach uchwał wpłyną na poprawienie demografii, co się stanie z nauczycielami 

zwolnionymi z tych szkół. Burmistrz Goc zauważył, że podobna sytuacja była przy utworzeniu 

gimnazjów, dziś można powiedzieć, że była to dobra decyzja. Argumenty przemawiają za 

nowym rozwiązaniem i przekształceniem szkoły, czynnik ekonomiczny nie jest taki istotny, 

chodzi o ulepszenie jakości oświaty. Radny Andrzej Porębny dodał, że każdy chce by dzieci 

uczyły się w pięknych szkołach, nie tylko w naszej gminie występuje problem z malejącą 

ilością uczniów, zapytał jakie będą koszty i skąd weźmiemy środki w budżecie na 

przekształcenie szkół. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - 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 zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Kalinowicach przy 11 głosach „za”, 2 głosach przeciw i 7 głosach 

wstrzymujących się.15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę. 

PRZERWA 

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/60/2019.16 

5) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Rozmierce - druk nr 517. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wznawiamy obrady. Przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce – druk nr 5. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - projekt uchwały przedstawi Pani Marzenna Staroszczyk – 

dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. 

                                                           
15 Wynik głosowania. 

16 Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. 

17 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce. 
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Pani Marzenna Staroszczyk 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.  

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 zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Rozmierce przy 11 głosach „za”, 3 głosach przeciw i 6 głosach 

wstrzymujących się.18 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę. 

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/61/2019.19 

6) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Dziewkowicach - druk nr 620. 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wznawiamy obrady. Przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach – 

druk nr 6.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawi Pani Marzenna Staroszczyk. 

Pani dyrektor Staroszczyk wyjaśniła Radnym, iż projekt uchwały zgłosiła Komisja Oświaty, 

Kultury  i Sportu. 

                                                           
18 Wynik głosowania. 

19 Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce. 

20 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach przedstawi Pan Marek Zarębski - 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Radny Marek Zarębski przedstawił stanowisko Komisji Oświaty i szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos w sprawie przeprowadzonej analizy wyjaśniając, że 

szczególnie zwrócono uwagę na szkoły, w których populacja jest poniżej 100 uczniów. 

Wykazała ona, iż koszty prowadzenia placówki w Dziewkowicach są porównywalne do 

mniejszej szkoły w Strzelcach Op. Burmistrz zawnioskował, by Wysoka Rada zagłosowała za 

odrzuceniem projektu uchwały. 

Wywiązała się dyskusja, Radny Henryk Skowronek oraz Bogusław Farion przytoczyli 

argumenty przemawiające za tym, by pozostawić w obecnej formie szkołę w Dziewkowicach, 

radna Pelagia Ochwat także zaapelowała by Wysoka Rada wzięła pod uwagę wszystkie 

wypowiedzi i dała szansę społeczności w Dziewkowicach by zatrzymać szkołę. Pan Jan 

Chabraszewski dodał, że cieszy go zmiana stanowiska Burmistrza i niektórych radnych 

jednocześnie ubolewa, że te argumenty nie znalazły poparcia przy zamiarze przekształcenia 

innych szkół. Burmistrz Tadeusz Goc zaapelował by powstrzymać emocje, to są decyzje nie 

łatwe, trzeba patrzeć całościowo na koszty, uwarunkowania, na materie. Radny Andrzej 

Porębny stanął w obronie stanowiska przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

przytaczając argumenty i chęć stworzenia najlepszych warunków do nauki dla uczniów. Radna 

Pelagia Ochwat przedstawiła determinacje i powzięte działania dziewkowickiej społeczności 

lokalnej by zatrzymać szkołę. Radny Marek Zarębski odniósł się do danych liczbowych, które 

są przewidywane w przyszłości, nie uda się zapełnić pustych miejsc w szkole. Zaapelował, by 

poprzeć przedłożony projekt uchwały. Radna Zofia Habasz pogratulowała mieszkańcom 

Dziewkowic i zapowiedziała, że zagłosuje za odrzuceniem uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. 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. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska nie przyjęła uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach przy 2 głosach „za”, 15 głosach przeciw i 3 

głosach wstrzymujących się.21 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę. 

7) projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 722. 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wznawiamy obrady. Przechodzimy do projektu uchwały 

w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego 

i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pani Sabina Schnura – 

kierownik Referatu Podatkowego. 

Pani Sabina Schnura 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 

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

głosowania. Dziękuję. 

                                                           
21 Wynik głosowania. 

22 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 

XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przy 20 głosach „za”, 

braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.23 

Uchwała została oznaczona pod Nr VI/62/2019.24 

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z V 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. 

 

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? 

Brak uwag. 

Wnioski, sprawy różne 

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

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych26. 

                                                           
23 Wynik głosowania. 

24 Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 

zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 
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W trakcie sesji wpłynęły 2 interpelacje radnego Henryka Skowronka oraz jedna interpelacja 

radnej Danuty Foryt. Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie w terminie 14 dni. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, iż wpłynęły dwie uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok oraz w sprawie 

pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzelce Opolskie. 

Dokumenty są do wglądu w Biurze Rady.  

W dniu 19 lutego we wtorek odbędzie się podpisanie umowy na realizację projektu wartego 

52 mln zł w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z tym zapraszam Radnych 

Rady Miejskiej na uroczystość podpisania umowy 19 lutego o godz.  12.00 w Urzędzie 

Miejskim. Jednocześnie zapowiadam wspólne posiedzenie wszystkich komisji w marcu. 

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

Ustalenie daty następnej sesji 

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

2019 roku godz. 14:00. 

Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich.  

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

 Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Monika Nocoń 

 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 

                                                                                                                                                                                        
26 Interpelacje i zapytania radnych. 


