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PROTOKÓŁ 

VIII Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 15:32. 

Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 21 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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Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej 

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

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

porządku obrad? 

Brak uwag. 

Sprawozdania z działalności jednostek podległych Gminie Strzelce 

Opolskie oraz realizowanych programów i strategii 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia - sprawozdań z działalności jednostek podległych Gminie Strzelce Opolskie oraz 

realizowanych programów i strategii. 

Sprawozdania zostały Państwu szczegółowo przedstawione podczas obrad wspólnego 

posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2019 roku. 

1. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach 

Opolskich za 2018 rok przedstawiła pani Żaneta Giemza-Jureczko – Kierownik 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag, wobec tego przyjęli sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

                                                           
1Lista obecności. 
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i o wolontariacie na rok 2018” przedstawiła pani Magdalena Gałka – Pełnomocnik ds. 

Organizacji Pozarządowych. Wysoka Rada po wysłuchaniu szczegółowo omówionego 

sprawozdania nie wniosła żadnych uwag. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2018 przedstawiła pani Joanna Hołobut – 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień. Po przedstawieniu sprawozdania radni 

przyjęli materiał bez uwag. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 

roku przedstawiła pani Jolanta Dec – Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po wysłuchaniu sprawozdania radni nie 

zgłosili żadnych uwag ani pytań. 

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

2018 rok przedstawiła pani Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

Po omówieniu sprawozdania przez panią Violettę Zalejską przyjęto sprawozdanie i nie 

zgłoszono żadnych uwag. 

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

rok 2018 przedstawił pan Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich. W trakcie przedstawiania sprawozdania radni dopytywali o 

interesujące ich kwestie np.  jaka kwota pieniędzy została przeznaczona na obsługę 

programu „Dobry start” oraz „500+”. Po czym Rada Miejska w Strzelcach Op. przyjęła 

sprawozdanie bez uwag. 

7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2013-2020 za rok 2018 przedstawił pan Tadeusz Urbaniak - 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Radni przyjęli 

sprawozdanie nie wnosząc żadnych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Informuję, że Rada Miejska przyjęła wszystkie 

przedstawione sprawozdania bez uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie, złożenie 

i zaprezentowanie sprawozdań. Wszystkie sprawozdania zostaną opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej gminy. 



Protokół VIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. 

5 

/Wszystkie wyżej wymienione sprawozdania stanowią załącznik do protokołu nr 3/2019 ze 

wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 18 marca br./ 

Podjęcie uchwał w sprawach 

1) 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.– 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. 

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 

                                                           
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. 



Protokół VIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. 

6 

Strzelce Opolskie na 2019 r. została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów przeciw 

i braku głosów wstrzymujących się.3 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/73/2019.4 

2) projekt uchwały w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. – druk nr 2.5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 przyjętą Uchwałą 

Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. – druk nr 2. 

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, 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. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady 

                                                           
3 Wyniki głosowania. 

4 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 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 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 
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Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2018 r. przy 19 głosach „za”, braku 

głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się 6 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/74/2019.7 

3) 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 38. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - 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 3. 

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. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - 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. 

                                                           
6 Wynik głosowania. 

7 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr 

III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

8 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 21 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się 9. 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/75/2019.10 

4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania 

realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do budowy 

i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego” 

- druk nr 411. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki 

pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony 

układu oddechowego” – druk nr 4.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Projekt uchwały przedstawi Pan Jan Bogusz – kierownik 

Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych. 

Pan Jan Bogusz przedstawił 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. 

Radny Bogdan Małycha zapytał o całkowity koszt zakupionych aparatów oddechowych. Pan 

Bogusz wyjaśnił szczegóły oraz potwierdził, że ich koszt wynosi ok 200 tysięcy zł.  

                                                           
9 Wynik głosowania. 

10 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 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. 

11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat 

Strzelecki pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu 

oddechowego”. 
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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 udzielenia pomocy finansowej na 

kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do budowy 

i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego” przy 

21 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.12 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/76/2019.13 

5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie - druk nr 514. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi 

Jędrynie – druk nr 5. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Projekt uchwały przedstawi Pani Magdalena Wolańska – 

Architekt Miejski. 

Pani Magdalena Wolańska 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.  

                                                           
12 Wynik głosowania. 

13 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do 

budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego”. 

14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Jędrynie. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej - 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. 

Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie przy 21 głosach 

„za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.15 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/77/2019.16 

6) projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie w 2019 roku - druk nr 617. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku – druk nr 6.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi Pani Sekretarz Magdalena 

Żelazna. 

Pani Magdalena Żelazna przedstawiła 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. 

                                                           
15 Wynik głosowania. 

16 Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie. 

17 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie w 2019 roku przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.18 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/78/2019.19 

7) projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 720. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie – 

druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały szeroko przedstawiony został podczas 

obrad wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 18 marca br. Jeśli są 

jeszcze dodatkowe pytania to na sali jest pani Małgorzata Farajewicz – Kierownik Referatu 

Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Radna Danuta Foryt zgłosiła uwagę i zapytanie dotyczące działań referatu w kwestii 

obcokrajowców oraz czasowych pobytów mieszkańców, którzy jak wiadomo wytwarzają 

odpady by również ponosili za to opłaty. Pani Farajewicz wyjaśniła radnym, że co miesiąc 

otrzymuje informacje dotyczące zgłoszonych tymczasowych zameldowań jak i zgonów itp. 

                                                           
18 Wynik głosowania. 

19 Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie w 2019 roku. 

20 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie. 
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Trwa ich weryfikacja oraz powiadamianie o opłatach. Inaczej wygląda sytuacja, gdy meldunek 

nastąpi w zakładzie pracy, Urząd nie ma instrumentów by wyłapywać takie osoby i nakłaniać 

ich do ponoszenia opłat. Burmistrz Maria Feliniak zabrała głos i poprosiła by każdy z nas 

grzecznościowo przypominał sąsiadom o tym, gdy przyjeżdżają goście na dłuższy pobyt. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. 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 zmieniającej Uchwałę 

Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie przy 

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

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/79/2019.22 

8) projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania - 

druk nr 823. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania – 

druk nr 8. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały szeroko przedstawiony został podczas 

obrad wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 18 marca br. Jeśli są 

                                                           
21 Wynik głosowania. 

22 Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

23 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 



Protokół VIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. 

13 

jeszcze dodatkowe pytania to na sali jest pani Małgorzata Farajewicz – Kierownik Referatu 

Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - 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 zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania przy 21 głosach „za”, 

braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.24 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/80/2019.25 

9) projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez 

smogu” na terenie gminy Strzelce Opolskie – druk nr 926. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach programu 

„Oddychaj bez smogu” na terenie gminy Strzelce Opolskie – druk nr 9. 

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

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

                                                           
24 Wynik głosowania. 

25 Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 

26 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach programu 

„Oddychaj bez smogu” na terenie gminy Strzelce Opolskie. 
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Pan Adam Capała przedstawił 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 - 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 zmieniającej Uchwałę Nr V/56/2019 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie 

gminy Strzelce Opolskie przy 21 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i braku głosów 

wstrzymujących się.27 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/81/2019.28 

 

10) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich 

- druk nr 1029. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich – druk nr 10. 

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

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

                                                           
27 Wynik głosowania. 

28 Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie 

gminy Strzelce Opolskie. 

29 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich. 
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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. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 nadania nazwy ulicy położonej 

w Strzelcach Opolskich przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i braku głosów 

wstrzymujących się.30 

Uchwała została oznaczona pod Nr VIII/82/2019.31 

Przyjęcie informacji o uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo 

- Gminnego JEDŹ Z NAMI32
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia informacji 

o Uchwale Nr 70/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI z dnia 

15 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Jedź z nami. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – wyjaśnień udzieli pan Henryk Czempiel – kierownik 

Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego. 

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

Radny Bogdan Małycha zabrał głos i zapytał czy nie powinno się tej zmiany przyjmować 

uchwałą, pytania dotyczyły również majątku związku, jakie skutki finansowe dla naszej gminy 

                                                           
30 Wynik głosowania. 

31 Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich. 

32 Pismo wraz z uchwałą Nr 70/I/2019 z 15.03.2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z 

NAMI. 
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rodzi ta zmiana oraz czy wobec tego przewodniczący zarządu pan Waldemar Gaida zostanie 

kierownikiem biura. Pan Czempiel wyjaśnił, że wcześniej przyjmowano takie zmiany uchwałą, 

którą wojewoda później unieważnił, gdyż ma to zostać przyjęte w formie informacji. 

Jednocześnie w statucie nie jest określone imiennie kto jest przewodniczącym zarządu, który 

może, nie jest to obligatoryjne, zostać kierownikiem biura, na podstawie nawiązania stosunku 

pracy. W biurze są dwa etaty, pracują już księgowa i pracownik administracyjny. 

Poinformował również, że udział naszej gminy w podziale kosztów związku wynosi 20, 30% 

a związek ma osobowość prawną i swój własny majątek. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Jeśli nie 

ma więcej pytań, stwierdzam, że informacja o Uchwale Nr 70/I/2019 Zgromadzenia Związku 

Powiatowo-Gminnego Jedź z nami z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku 

Powiatowo-Gminnego Jedź z nami została przyjęta. 

Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z VII 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 sesjami33
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Panią Marię Feliniak zastępcę Burmistrza 

o przedstawienie sprawozdania. 

Zastępca Burmistrza Pani Maria Feliniak przedstawiła sprawozdanie z okresu 

międzysesyjnego. 

 

Pytania do sprawozdania Burmistrza 

 

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

Radny Bogusław Farion zapytał się o oznakowanie informacyjne pionowe oraz prosiłby nie 

zapomnieć o Suchej przy naprawach nawierzchni szczególnie chodzi o dziurawą ulicę Leśną  

w Suchej. Burmistrz Maria Feliniak zapewniła, że ubytki zostaną naprawione w ramach napraw 

bieżących.  

 

                                                           
33 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.  
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji 

Na moje ręce wpłynęły 4 interpelacje. Odpowiedzi na interpelacje zostały przekazane radnym 

i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Strzelce Opolskie.34 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. 

Brak uwag. 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia. Wnioski, 

sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Radny Henryk Rudner zgłosił wniosek, by na gminnej stronie internetowej pojawiła się 

widoczna zakładka pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, druga sprawa 

dotyczy sprzątania po swoich pieskach, pamiętania o woreczkach, by w ramach Programu 

opieki nad zwierzętami wprowadzić w szkole edukacje na ten temat już od najmłodszych lat.  

Radna Danuta Foryt podziękowała za posprzątanie śmieci w ścisłym centrum miasta, 

jednocześnie nawiązała do wniosku z zeszłego roku dotyczącego ustawienia barierki na końcu 

chodnika przy ul. Szpitalnej. Wielu mieszkańców Koszar i okolic, głównie z małymi dziećmi 

poruszającymi się na rowerkach, tam spaceruje. Chodzi o zabezpieczenie przed wypadkiem 

wyjechania dziecka bezpośrednio pod auto. Było zapewnienie ze strony powiatu, Pan Żyłka 

zna sprawę. Często motocykle rozpędzają się na drodze Szpitalnej, warto by policja częściej 

patrolowała ten teren. 

Pani Maria Feliniak poinformowała Wysoką Radę, że firma Flixbus jest na tak w kwestii 

przystanku i zatrzymywania się w Strzelcach Opolskich przy zajeździe leśnym. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych35. 

                                                           
34 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. 
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W ostatnich dniach wpłynęła na moje ręce jedna interpelacja, czy ktoś z państwa chce jeszcze 

złożyć interpelacje lub zapytanie? Nie widzę. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przypominam o oświadczeniach majątkowych, proszę o 

złożenie ich do końca kwietnia. Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich proponuję zrobić w dniu 6 maja 2019 r. a kolejne w dniu 20 maja br. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.  

Radna Danuta Foryt dopytała o miejsce postoju Flixbusa. 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin IX Sesji Rady Miejskiej na dzień 24 kwietnia 

2019 roku godz. 14:00. 

Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich.  

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

 Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Monika Nocoń 

 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 

                                                                                                                                                                                        
35 Interpelacje i zapytania radnych. 


