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PROTOKÓŁ 

XXVII Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2020 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 16:45. 

Na ogólną liczbę 21 radnych, na sali obecnych było 19 radnych, 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 XXVII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXVII 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: radnych, Pana Burmistrza wraz 

z zastępcami, skarbnika, radnych oraz osoby referujące projekty uchwał. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności1 

stwierdzam prawomocność obrad. Na sali jest 18 radnych, co stanowi quorum. Materiały na 

dzisiejszą sesję otrzymaliście w dniu 22 września 2020 r2. W dniu dzisiejszym zgodnie z 

zapowiedzią zostały przekazane materiały do druku nr 6 i 7. Wpłynął wniosek Burmistrza o 

 
1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad sesji. 
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rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce 

Opolskie do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja 

Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu opisany na druku nr 8, który leży przed 

Państwem wraz z pozostałymi materiałami. Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad?3 

Brak uwag w punkcie do porządku obrad. 

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

nad przyjęciem zmienionego porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

zmienionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest 

przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że porządek obrad sesji został przyjęty przy 18 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się4. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce 
Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 
pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 
2020-2023: 
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego SOK-u za pierwsze półrocze oraz 
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2020-2023 stanowi załącznik do 
protokołu nr 3 OR.0012.9.3.2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej z dnia 14 września 
2020 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Powyższa informacja została przedstawiona przez pana 

Skarbnika Gminy – Piotra Szubę, na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich w dniu 14 września 2020 roku oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

 
3 Nowy porządek obrad sesji. 
4 Wynik głosowania radnych w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad. 
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w dniu 4 września 2020 r. Informacja została Państwu przekazana w ustawowym terminie. 

Proszę Pana Bernarda Kusidło o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej. 

Pan Bernard Kusidło przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze5. Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniuje pozytywnie przedłożoną przez 

Burmistrza Strzelec Opolskich informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2020 r. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, odpowiedzi udzieli pan Piotr Szuba – Skarbnik 

Gminy. Nie widzę żadnych pytań. W takim razie dziękuję za przygotowanie oraz 

przedstawienie sprawozdania. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 
3 lat - druk nr 16; 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat – druk nr 1. Projekt 

uchwały przedstawi pani Ewa Hałek – Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego. 

Pani Ewa Hałek przedstawiła Radzie szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za 

 
5 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze. 
6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 
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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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

i najmu na okres do 3 lat została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się.7 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/241/2020.8 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury - druk nr 29; 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu ze 

Strzeleckim Ośrodkiem Kultury – druk nr 2. Projekt uchwały przedstawi pani Ewa Hałek – 

Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego. 

Pani Ewa Hałek przedstawiła Radzie szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych 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. 

 
7 Wynik głosowania radnych. 
8 Uchwała nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 
9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury została 

przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.10 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/242/2020.11 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania 
świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę 
Strzelce Opolskie – druk nr 312; 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego uchwałę 

w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie – druk nr 3. Projekt 

uchwały przedstawi pani Marzenna Staroszczyk – Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi 

Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła Radnym szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 3? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę 

 
10 Wynik głosowania radnych. 
11 Uchwała nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu ze Strzeleckim Ośrodkiem 
Kultury. 
12 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie 
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Strzelce Opolskie została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.13 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/243/2020.14 

4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. 
„Zaprogramuj swoją przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19 – druk 
nr 4;15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją 

przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19 – druk nr 4. Projekt uchwały przedstawi 

pani Marzenna Staroszczyk – Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła Radnym szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Jeśli nie ma 

żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 4? Proszę 

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

wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 

własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-

0012/19 została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.16 

 
13 Wynik głosowania radnych. 
14 Uchwała nr XXVII/243/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 
prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie. 
15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. 
„Zaprogramuj swoją przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19. 
16 Wynik głosowania radnych. 
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Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/244/2020.17 

5) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. 
„Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce Opolskie” nr RPOP.09.01.03-16-0017/20 – 
druk nr 518; 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Przedszkole z klasą 

w Gminie Strzelce Opolskie” nr RPOP.09.01.03-16-0017/20 – druk nr 5. Projekt uchwały 

przedstawi pani Marzenna Staroszczyk dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.  

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła Radnym szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 5? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 

własnego do projektu pn. „Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce Opolskie” nr RPOP.09.01.03-

16-0017/20 została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.19 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/245/2020.20 

 
17 Uchwała nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” nr 
projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19. 
18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. 
„Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce Opolskie” nr RPOP.09.01.03-16-0017/20. 
19 Wynik głosowania radnych. 
20 Uchwała nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce 
Opolskie” nr RPOP.09.01.03-16-0017/20. 
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6) zmieniająca 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 621; 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały 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 6. Projekt uchwały 

przedstawi pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie. 

Pan Piotr Szuba przedstawił Radnym szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za 

przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 

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

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca 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 19 głosach „za”, braku. głosach przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.22 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/246/2020.23 

7) zmieniająca 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 724; 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 

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

 
21 Projekt uchwały 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. 
22 Wynik głosowania radnych. 
23 Uchwała nr XXVII/246/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. zmieniająca 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. 
24 Projekt uchwały zmieniającego 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. 
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Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 

nr 7. Projekt uchwały przedstawi pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie. 

Pan Piotr Szuba przedstawił Radnym szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 7? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca 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 19 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.25 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/247/2020.26 

8) przystąpienia Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-
Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II 
edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - druk nr 827; 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług 

 
25 Wynik głosowania radnych. 
26 Uchwała nr XXVII/247/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. zmieniająca 

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. 
27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni 

– rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu. 
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społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – 

Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako 

Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – druk nr 8. Projekt uchwały 

przedstawi pan Tadeusz Urbaniak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił Radnym szczegóły w/w projektu uchwały. 

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

Pan Henryk Skowronek zapytał jaki jest termin zgłoszeń chętnych do programu oraz czy 

w trakcie roku można dopisywać się do programu. 

Pani Danuta Foryt dopytała, jak wygląda rekrutacja oraz kto może zgłaszać osoby potrzebujące 

mogące skorzystać z takiej formy pomocy. 

Pan Tadeusz Urbaniak wyjaśnił wszystkie kwestie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 8? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Opolskie do realizacji 

projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu zmieniająca została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku 

głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.28 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVII/248/2020.29 

 
28 Wynik głosowania radnych. 
29 Uchwała nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29.09.2020 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych 
oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 
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Przyjęcie protokołu z XXVI 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.30 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

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

Radna Danuta Foryt zabrała głos w sprawie programu Twoje M, dopytała czy będzie i kiedy 

zostanie zaplanowane spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami. 

Burmistrz wyjaśnił, że potrzebne są wstępne kosztorysy, które zostaną opracowane w ciągu 

najbliższych tygodni lub miesięcy. 

Radny Henryk Skowronek zadał pytanie w sprawie rad nadzorczych w gminnych spółkach: czy 

połączenie spółek jest możliwe zgodnie z zaplanowaną już wcześniej datą 1 stycznia 2021. 

Burmistrz wyjaśnił, że z powodu pandemii pewne działania zostały przesunięte, wobec tego 

termin koniec grudnia jest raczej nierealny do realizacji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej uwag i pytań to przechodzimy do punktu 

następnego. 

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

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Radny Andrzej Porębny poruszył temat dotyczący ochrony wody i suszy jaka jest w gminie. 

W związku ze znikającymi potokami, rzekami prosi o konkretne działania rady i burmistrza. 

Przedstawił informację, że jest w posiadaniu wniosku, który lokalny przedsiębiorca złożył do 

Wód Polskich z prośbą o możliwość pompowania wody z kopalni Szymiszów. Poinformował, 

że mikrowstrząsy powodują rozszerzanie skał, które mogą skutkować zanikaniem wody. 

Wspomniał, że w programie telewizyjnym było przedstawione stanowisko kopalni Górażdże 

i badania z roku 2007 od tego czasu lej mógł się powiększyć, dlaczego nie ma specjalistycznej 

 
30 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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ekspertyzy. Poprosił o stanowczą reakcję radnych i burmistrza w postaci wystosowania pisma 

do Wód Polskich włączając w to Władze Powiatu, sprzeciwiając się dalszemu postępowi 

obniżania poziomu wód gruntowych. 

Radny Tadeusz Koteluk dopowiedział, że otrzymał odpowiedź na swoją interpelację i wynika 

z niej, że ilość wody wypompowywanej z kopalni Górażdże jest kilka razy większa niż 

zużywają mieszkańcy gminy. Woda jest droga a Rada Miejska musi podjąć jakieś działania. 

Proponuje by umożliwić dyskusje w tej sprawie na komisjach. 

Radny Marek Zarębski również przyznał, że oglądał program w TVP1 i jest to ważny temat, 

poparł pomysł by pochylić się nad tym problemem i umożliwić spotkanie zainteresowanych 

radnych z osobami biorącymi udział w nagraniu. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma instrumentów by móc zatrzymać wspomniane działania, zjawiska 

są badane a każdy zakład górniczy wymusza w swojej działalności pompowanie wód 

gruntowych. W przypadku kopalni Górażdże już od lat 50-tych tak się to odbywa, jest to 

działalność powodująca ingerencję w środowisko. Jeśli jest wola by zorganizować spotkanie 

w tym temacie zostanie ono zaplanowane.  

Radny Andrzej Porębny zabrał głos przypomniał, że w latach 60-tych to był inny czas 

powołując się na obfite w śnieg zimy, a Mokre Łany od zawsze były terenem podmokłym, 

natomiast teraz brakuje wody w studniach. Muszą zostać podjęte działania zapobiegające suszy. 

Pan Andrzej Porębny naciskał, aby jak najszybciej sporządzić pismo w imieniu Rady Miejskiej 

wyrażające sprzeciw do Wód Polskich. 

Radny Henryk Siromski podziękował Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy oraz 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do uporządkowania terenu parku w Błotnicy 

Strzeleckiej. Zaznaczył, że takie działania zapobiegają dalszej dewastacji terenu. 

Radny Piotr Pospiszyl powrócił do sprawy wody w naszej gminie. Zapytał czy ze strony urzędu 

są zadeklarowane jakieś działania w tym temacie, zaproponował by utworzyć specjalny zespół 

i zorganizować spotkanie, aby wyjaśnić przyczyny tych działań. 

Pan Henryk Skowronek włączając się do dyskusji również poparł pomysł organizacji spotkania 

roboczego dotyczącego problemu wody w gminie. 

Pan Marek Zarębski poprosił o zbadanie miejsc, gdzie woda się gromadzi po ulewach. 
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej 
sesji31 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

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

interpelacje zostały w terminie przekazane radnym. Otwieram dyskusję. Brak głosów. 

Interpelacje i zapytania radnych32 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Jedno zapytanie zostało już złożone. Czy 

ktoś z państwa chce złożyć interpelacje lub zapytanie? Proszę o złożenie interpelacji na 

piśmie33. Przechodzimy do następnego punktu. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak chętnych w dyskusji. 

Ustalenie daty następnej sesji 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, XXVIII Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich na dzień 28 października 2020 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej 
Zamknięcia obrad XXVII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela 

Puzik. 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 

 
31 Odpowiedź na interpelację radnego zgłoszoną podczas poprzedniej sesji. 
32 Zapytanie radnego zgłoszone podczas obrad sesji. 
33 Interpelacje i zapytania radnych. 


