
Protokół XXI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. 
 

1 
 

PROTOKÓŁ 

XXI Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. 

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

Trwała od godz. 13:00 do godz. 16.00. 

Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 20 radnych (w tym 14 radnych było na sali, a 6 

uczestniczyło w sesji zdalnie), co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik. 

Zapis audio i video sesji zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506), dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Gminy Strzelce Opolskie pod linkiem: 

http://bip.strzelceopolskie.pl/rada_miejska/Nagrania_transmisji_sesji_Rady_Miejskiej.html 
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Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich. Informuję, iż obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną część radnych oraz osoby referujące projekty 

uchwał będą uczestniczyli w sesji online. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 14 radnych, a 6 uczestniczy w obradach zdalnie, co stanowi quorum. 

 
1Lista obecności. 
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Materiały na dzisiejszą sesję otrzymaliście w dniu 18 marca 2020 r. Na moje ręce wpłynęły 

wnioski o rozszerzenie porządku obrad o następujące projekty uchwał: 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie – 

druk nr 10; 

 w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w 

przedszkolu publicznym, prowadzonym przez gminę Strzelce Opolskie – druk nr 7; 

 w sprawie okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym 

przez gminę Strzelce Opolskie – druk nr 8; 

 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelce Opolskie z dnia 

24 marca 2020 r. – druk nr 9; 

 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – druk nr 11. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania i uwagi do zaproponowanego w dniu 

dzisiejszym nowego porządku obrad? 

Brak uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Głosowanie będzie się odbywało w sposób tradycyjny dla 

radnych obecnych na sesji tj przy użyciu maszynki do głosowania. Następnie radni obecni 

online będą wyczytywani imiennie i będą proszeni o oddanie głosu poprzez stwierdzenie „za” 

lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem nowego 

porządku obrad uwzględniającego wnioski o jego rozszerzenie o projekty uchwał opisane na 

drukach nr 7, 8, 9, 10 i 11? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? 

Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Stwierdzam, że nowy porządek obrad został przyjęty przy 

19 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”.2 

 
2 Wynik głosowania. 
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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 Gminy Strzelce Opolskie oraz 

realizowanych programów i strategii. 

Sprawozdania otrzymaliście Państwo na wasze skrzynki e-mail oraz zostały Państwu 

przedstawione podczas obrad wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 

16 marca 2020 roku: 

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2019 oraz Sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019 –  

omówiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień - Pani  Joanna Hołobut 

2. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach 

Opolskich za 2019 rok – omówiła Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

Pani Żaneta Giemza – Jureczko; 

3. 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 i o wolontariacie 

na rok 2019” – omówiła Pełnomocnik Burmistrza  ds. Organizacji Pozarządowych – 

Pani Magdalena Gałka; 

4. Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury -  przedstawiła Dyrektor 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury – Pani Violetta Zalejska; 

5. Sprawozdania z: 

 działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2019; 

 realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce 

Opolskie na lata 2013 – 2020 za 2019 rok; 

 realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce 

Opolskie na lata 2016-2020 za 2019 rok; 

 realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019-2021 

omówił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Pan Tadeusz Urbaniak; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są głosy w dyskusji? 

Brak głosów w dyskusji. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma to stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła 

wszystkie przedstawione i wymienione wyżej sprawozdania. Serdecznie dziękuję wszystkim 

za przygotowanie, złożenie i zaprezentowanie sprawozdań. Wszystkie sprawozdania zostaną 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. 

Podjęcie uchwały w sprawach: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

1) zmieniającej Uchwałę Nr XVI/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 10;3 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 10. 

Oddaję głos Burmistrzowi. 

Burmistrz wyjaśnił potrzebę zmiany Statutu Gminy Strzelce Opolskie, która dotyczyła 

możliwości uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich online. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę 

Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie? Proszę o podniesienie ręki 

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? 

Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Strzelce Opolskie została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.4 

 
3 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie. 
4 Wynik głosowania. 
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Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/198/20205 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. – 

druk nr 1;6 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. – druk 

nr 1. Projekt uchwały przedstawi pani Urszula Killman – skarbnik gminy. 

Pani Urszula Killman przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącą Komisji 

Budżetu i Finansów  – panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nie widzę chęci zabrania głosu. Przechodzimy do 

głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę 

Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.? Proszę o podniesienie ręki 

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? 

Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2020 r. została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw 

i braku głosów wstrzymujących się.7 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/199/20208 

 
5 Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28s tycznia 2004 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie. 
6 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. 
7 Wynik głosowania. 
8 Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.; 
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3) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-

2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

18 grudnia 2019 r. – druk nr 2;9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 

przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 

2019 r. – druk nr 2. Projekt uchwały przedstawi ponownie pani Urszula Killman – skarbnik 

gminy. 

Pani Urszula Killman przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącą Komisji 

Budżetu i Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nie widzę chęci dyskusji. Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą 

Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku 

głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.10 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/200/202011 

 

 
9 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-
2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 
10 Wynik głosowania. 
11 Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023 przyjętą Uchwałą 
XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 
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4) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego 

inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy 

zawodowego – druk nr 3;12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego – druk nr 3. 

Projekt uchwały przedstawi Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi 

Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

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

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nie widzę chęci dyskusji. Dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego 

dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu 

 
12 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko 
kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy, psychologa, 
pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego. 
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placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.13 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/201/2020.14 

 

5) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie – druk nr 4;15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie – druk nr 4. Projekt uchwały przedstawi 

Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

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

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

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nie widzę chęci dyskusji. Dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce 

 
13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego 
dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty 
pedagogicznego, doradcy zawodowego. 
15 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie. 
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Opolskie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał 

się od głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie została przyjęta 

przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.16 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/202/202017 

 

6) określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka 

w przedszkolu publicznym, prowadzonym  przez gminę Strzelce Opolskie – druk nr 

5;18 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, 

prowadzonym  przez gminę Strzelce Opolskie – druk nr 7. Projekt uchwały przedstawi 

Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

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

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

Radna Foryt zapytała o skutki finansowe, a radny Pospiszyl dopytywał czy zapisy tej uchwały 

będą obowiązywały kolejny rok, czy bezterminowo. Odpowiedzi udzieliła pani Staroszczyk. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Nie widzę chęci dyskusji. Dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia warunków 

całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, prowadzonym  

 
16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Strzelce Opolskie. 
18 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w 
przedszkolu publicznym, prowadzonym  przez gminę Strzelce Opolskie. 
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przez gminę Strzelce Opolskie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest 

przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za 

pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, prowadzonym  przez gminę Strzelce Opolskie 

została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących 

się19. 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/203/202020 

 

7) okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę 

Strzelce Opolskie – druk nr 821; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie okresowego 

zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie – 

druk nr 8. Projekt uchwały przedstawi Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

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

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

Radna Foryt oraz radny Pospiszyl dopytywali o sytuację w prywatnych żłobkach oraz skutki 

finansowe, czy będą dopłaty. Burmistrz udzielił odpowiedzi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie okresowego zwolnienia 

z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

 
19 Wynik głosowania. 
20 Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia 
warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, prowadzonym  przez 
gminę Strzelce Opolskie. 
21 Projekt uchwały w sprawie okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez 
gminę Strzelce Opolskie. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie została przyjęta przy 20 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się22. 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/204/202023 

 

8) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku – druk nr 524; 

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 2020 roku – druk nr 5. Projekt uchwały przedstawi 

Magdalena Żelazna – Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie. 

Pani Magdalena Żelaza przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – pana Bogdana Małychę. 

Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 

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

Brak głosów w dyskusji. 

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

głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto 

jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku 

została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących 

się25. 

 
22 Wynik głosowania. 
23 Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r w sprawie 
okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie. 
24 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku. 
25 Wynik głosowania. 
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Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/205/202026 

 

9) wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce 

Opolskie w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: 

„Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030” – druk nr 627; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie 

zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 

Obwodnic na lata 2020 - 2030” – druk nr 6. Oddaję głos Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały był poruszany podczas obrad wspólnego 

posiedzenia stałych Komisji rady Miejskiej w dniu 16 marca 2020 r. 

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

Radny Pospiszyl zwrócił uwagę na to, że temat obwodnicy nie był omawiany na komisjach. 

Prosił aby odłożyć głosowanie nad tym projektem uchwały, ponieważ temat ten powinien być 

przeanalizowany. Radny Farion włączył się do dyskusji i zaprzeczył słowom radnego, 

jednocześnie potwierdził, że nie tylko na komisjach mówi się o obwodnicy ale również na sesji 

na bieżąco są przekazywane informacje dot. budowy obwodnicy. Przypomniał również że 

sprawa ta była ostatnio tematem wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 

16 marca 2020 r. Burmistrz Strzelec Opolskich dodał, że są podane terminy, w których możemy 

złożyć nasz sprzeciw i w związku z tym nie można czekać dłużej. Zaznaczył, że dla wszystkich 

jest ważne, aby została w Strzelcach Opolskich wybudowana obwodnica. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu 

wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie zadań 

inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 Obwodnic na 

lata 2020 - 2030”? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto 

wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

 
26 Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie w 2020 roku. 
27 Projekt w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce Opolskie 
w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 Obwodnic na 
lata 2020 - 2030” 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia 

drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych 

w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030” została 

przyjęta przy 17 głosach „za”, 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się28. 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/206/202029 

 

10) zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 

24 marca 2020 – druk nr 930; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2020 – 

druk nr 9. Projekt uchwały przedstawi Henryk Czempiel – kierownik Referatu Inicjatyw 

Gospodarczych i Promocji. 

Pan Henryk Czempiel przedstawił szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

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

Radny Skowronek omówił krótko przebieg Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Zaznaczył, że decyzja komisji nie jest jednogłośna. Radni uważają, że otwarcie targowiska 

spowoduje większą chęć wyjścia na zakupy. Do dyskusji włączyła się radna Foryt. Burmistrz 

zapowiedział, że będzie się przyglądać, czy ustalony porządek targowiska będzie się 

utrzymywać. Na targowisku mają być sprzedawane tylko płody rolne i żywność. Należy 

zwrócić uwagę, że zbliżają się święta, ludzie na targowisko w Strzelcach jeżdżą nie tylko 

z bliskich okolic. Burmistrz zapowiedział, że jeżeli regulacje nie będą przestrzegane, to 

targowisko zostanie zamknięte. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

 
28 Wynik głosowania. 
29 Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”. 
30 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 

24 marca 2020. 
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Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2020? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec 

Opolskich z dnia 24 marca 2020 została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym31. 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/207/202032 

 

11) odwołania skarbnika gminy – druk nr 1133; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie odwołania 

skarbnika gminy  – druk nr 11. Oddaję głos Burmistrzowi strzelec Opolskich. 

Burmistrz uzasadnił projekt uchwały. 

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

Radny Zarębski zapytał do kiedy pani Killman będzie pełniła funkcję skarbnika. Burmistrz 

poinformował, że do końca miesiąca marca. Radny Farion podziękował za wieloletnią 

współpracę. 

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

głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika 

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

od głosowania? Dziękuję. 

Kolejno nastąpiło oddanie głosu przez Radnych obecnych online. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy została przyjęta przy 

18 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosów wstrzymujących się34. 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXI/208/202035 

 
31 Wynik głosowania. 
32 Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2020 
33 Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy 
34 Wynik głosowania. 
35 Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
odwołania skarbnika gminy. 
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Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu przyjęcia 

protokołu z poprzedniej sesji. 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 sesjami 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.36 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania, uwagi? Nie widzę. 

Brak uwag. 

 

Wnioski, sprawy różne 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. Nie widzę. 

Radny Marek Zarębski złożył wniosek dotyczący przeznaczenia środków finansowych, 

zaplanowanych w budżecie gminy 2020 rok, na organizację corocznej imprezy Dni Ziemi 

Strzeleckiej na pomoc mieszkańcom w związku z sytuacją epidemiczną. 

W tym punkcie wywiązała się dyskusja na temat sytuacji budżetowej gminy w związku 

z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Radni dopytywali o możliwości wsparcia 

przedsiębiorców ze wstrzymaniem pobierania podatków od nieruchomości, czynszu za najem, 

o realizację przyznanych funduszy zewnętrznych oraz o inwestycje zaplanowane na 2020 rok. 

Kolejno zwrócili uwagę na sytuację w oświacie, aby przyjrzeć się zadaniom realizowanym 

przez gminę i skupić się tylko na tych koniecznych. Burmistrz zabierając głos w dyskusji 

zaznaczył, że sytuacja jest nadzwyczajnie trudna dla wszystkich, jednocześnie potwierdził, że 

jest świadomy radykalnego spojrzenia na budżet w szerszym znaczenia tj z jakich zadań będzie 

konieczność rezygnacji a z jakich nie. Dodał, że jeśli w sposób radykalny pozbędziemy się 

dochodów to nie będzie nas stać na utrzymanie choćby oświaty. Likwidacja inwestycji 

spowoduje utratę pracy naszych lokalnych przedsiębiorców, niemniejszym stracą prawo do 

 
36 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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bytu. Jednocześnie przekazał, że nie podpisał żadnych umów związanych z organizacją Dni 

Ziemi Strzeleckiej. Środki na ich organizację będą przemieszczane wedle potrzeby. Zaznaczył, 

że wsparcie musi być racjonalne i rozeznane, nie dla wszystkich jednakowe. Wszystkie wnioski 

złożone przez małe i średnie firmy będą indywidualnie rozpatrywane.  

Radna Kaczmarek Irena zaapelowała do radnych o wsparcie np. w formie przeznaczenia diet 

radnych na pomoc dla grupy mieszkańców szyjących maseczki ochronne „Strzelce szyją 

maseczki”. 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji37 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Odpowiedzi zostały 

w terminie przekazane radnym. 

Interpelacje i zapytania radnych 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Jedna interpelacja została już złożona na 

piśmie38. 

 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej -  Chciałabym powiedzieć, że jest zaplanowane w miesiącu 

kwietniu wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej, o terminie zostaniecie Państwo 

poinformowani. Otwieram dyskusję. 

Burmistrz zaproponował radnym, aby komisje również odbywały się online. Zaznaczył, że 

Urząd pracuje, aby mieszkańcy nie byli bez wyjścia. 

Radny Henryk Skowronek zgłosił akces do pomocy jeśli ktoś będzie w potrzebie. 

Ustalenie daty następnej sesji 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin kolejnej XXII Sesji Rady Miejskiej na 

dzień 29 kwietnia 2020 roku o godz. 14:00 

 
37 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
38 Interpelacje i zapytania radnych. 
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Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej 
Zamknięcia obrad XXI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik. 

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Katarzyna Kaliciak 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


