
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

30 października 2019 roku godz. 14.00 sala narad Rady Miejskiej 

I. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

II. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

III. Przyjęcie Informacji: 

1) stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 

2) zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok; 

4) w sprawie podatku rolnego na 2020 rok; 

5) w sprawie podatku leśnego na 2020 rok. 

IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 1; 

2) 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 2; 

3) 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 3; 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację bezpośrednio przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich zadania pn.: „Zakup zestawu kotłów gazowych 
kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania” – druk nr 4; 

5) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023” – druk nr 5; 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego – druk nr 6; 

7) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków” – druk nr 7; 

8) zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek – druk nr 8; 

9) zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich – druk nr 9; 

10) zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich – druk nr 10; 

11) zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie – druk nr 11; 

12) zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 12; 

13) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 13; 

14) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 14. 

V. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 – 2023: 

1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2020-2023 – druk nr 15; 

2) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych; 
3) powołanie Komisji Skrutacyjnej; 
4) przeprowadzenie głosowania tajnego; 
5) przedstawienie wyników wyborów; 
6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 – druk nr 16. 

VI. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej. 

VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

VIII. Pytania do Sprawozdania Burmistrza. 

IX. Wnioski, sprawy różne. 

X. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 

XI. Interpelacje i zapytania radnych. 

XII. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej. 

XIII. Ustalenie daty następnej sesji. 

XIV. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej. 


