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PROTOKÓŁ 

XI Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 15:38. 

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

Burmistrza wraz z Zastępcami, Panią Skarbnik Gminy oraz Radnych.  

Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XI 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 

otrzymaliście w dniu 3 czerwca 2019 r. Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? Brak 

uwag. 

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

przyjętego porządku obrad.2 

Podjęcie uchwał w sprawach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do głównego punktu posiedzenia – podjęcia 

uchwał w sprawach: 

1) 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 13; 

                                                           

1Lista obecności. 
2 Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

3 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 
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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 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Małgorzata Farajewicz 

kierownik Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 

Pani Małgorzata Farajewicz przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii zastępcę przewodniczącego 

Komisji Mieszkaniowej – panią Danutę Foryt. 

Radna Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji 

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – pana Bogdana Małychę. 

Radny Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 

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

Radny Henryk Skowronek zabrał głos i poprosił o umieszczenie w widocznym miejscu, 

najlepiej przed bramą PSZOK-a nowych godzin otwarcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 1? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
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i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich zagospodarowania została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.4 

Uchwała została oznaczona pod nr XI/117/20195. 

2) ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– 

druk nr 26; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– druk nr 2; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały ponownie przedstawi pani Małgorzata 

Farajewicz kierownik Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 

Pani Małgorzata Farajewicz przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy stosunkiem głosów 4 „za” i 2 „wstrzymujących się” oraz jednocześnie 

podziękował członkom komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy jak i członkom 

komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego za udział w dyskusji podczas ostatniego 

posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji 

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – pana Bogdana Małychę. 

Radny Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 

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

                                                           
4 Wynik głosowania. 

5 Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. 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. 

6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Radna Danuta Foryt zabrała głos i dopytała skąd referat wziął dane, że 92% mieszkańców 

segreguje odpady. Zwróciła uwagę, że w blokach wielomieszkaniowych daje się zauważyć, że 

są to mało prawdopodobne liczby, wiele osób tam mieszkających nie dotrzymuje tego 

obowiązku, czy istnieją sposoby, aby móc to zweryfikować. Zapytała również o osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Pani Małgorzata Farajewicz wyjaśniła wszystkie kwestie. 

Radny Henryk Skowronek zapytał czy po podjęciu uchwały będzie trzeba na nowo składać 

deklarację?  

Pani Farajewicz odpowiedziała, że Referat będzie powiadamiać mieszkańców odrębnym 

pismem z czego wynika podwyżka. 

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

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 2? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów przeciw 

i 2 głosach wstrzymujących się.7 

Uchwała została oznaczona pod nr XI/118/20198. 

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z X sesji Rady Miejskiej. 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 sesjami9
 

                                                           
7 Wynik głosowania. 

8 Uchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. ustalenia wysokości 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

9 Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej –Proszę Pana Burmistrza 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 radnych z poprzedniej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia - odpowiedzi 

na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Odpowiedź na zapytanie zostanie 

niezwłocznie przekazana radnemu i tradycyjnie opublikowane w BIP.10 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Radny Bogusław Farion zwrócił uwagę, aby nie zasypywać dawnego wyrobiska gliny przy ul. 

Kościelnej bocznej, może się to przyczynić do zalewania, gdy pojawią się obfite opady 

atmosferyczne. Podziękował również pracownikom referatu gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska za oznakowanie ulic w Suchej.  

Radny Tadeusz Koteluk złożył zapytanie dotyczące wymieniony i naprawy urządzenia na 

siłowni zewnętrznej na Osiedlu Piastów Śląskich, przypomniał również o wykoszeniu terenu 

po byłym kiosku chemicznym na osiedlu. 

Radna Danuta Foryt zabrała głos na temat odbytego posiedzenia, w którym uczestniczył 

Powiatowy Komendant Policji, prosiła by Burmistrz Strzelec Opolskich znalazł sposób na 

egzekwowanie od służb policyjnych szybszych i skuteczniejszych patroli. 

Radny Piotr Pospiszyl zaapelował, że na ul. Opolskiej zapada się jezdnia, problem jest 

nierozwiązany, trzeba zgłosić odpowiednim służbom. Radny podziękował również wszystkim 

osobom zatrudnionym przy obsłudze Dni Ziemi Strzeleckiej, pochwalił organizację. Zwrócił 

                                                           
10 Odpowiedź na zapytanie radnego.  
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uwagę, że mieszkańcy dbali o czystość podczas imprezy w parku, widać, że starali się 

wyrzucać śmieci do ustawionych koszy. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. 

Radny Tadeusz Koteluk oraz pan Piotr Pospiszyl złożyli pisemne zapytania na ręce 

Przewodniczącej Rady Miejskiej.11 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – W imieniu swoim i Burmistrza serdecznie dziękuję za 

czynny udział w obchodach Dni Ziemi Strzeleckiej. Wpłynęło również zaproszenie dla 

wszystkich radnych do SOK-u na spektakl teatralny w wykonaniu strzeleckich licealistów.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.  

Brak głosów. 

 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin XII Sesji Rady Miejskiej na dzień 

26 czerwca 2019 roku godz. 13:00. 

Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich.  

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

 Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła Małgorzata Kielan 

 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 

                                                           
11 Zapytania złożone przez radnych podczas sesji.  


