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PROTOKÓŁ
XXXII Sesja Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r.
XXXII Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Trwała od godz. 14:00 do godz. 17.25.
Na ogólną liczbę 21 radnych, na sali obecnych było 21 radnych, co stanowi kworum, 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/sesje_rady_miejskiej.htm
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Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich. Informuję, iż obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji:
radnych, Pana Burmistrza wraz z zastępcami, skarbnika oraz osoby referujące projekty uchwał.
Witam również pana Jana Zubka radnego Rady Powiatu Strzeleckiego. Proszę wszystkich
o powstanie. W związku ze śmiercią pana Henryka Pawłowskiego byłego radnego uczcijmy
jego pamięć minutą ciszy.

Stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność
obrad. Na sali jest 21 radnych, co stanowi kworum. Teraz bardzo proszę o potwierdzenie swojej
obecności na tabletach. Proszę o potwierdzenie Kworum. Dziękuję. Szanowni Państwo,
materiały na dzisiejszą sesję otrzymaliście w dniu 20 stycznia 2021 r.2 Projekty uchwał
w sprawie:
•

zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na
2021 r. – druk nr 6;

1
2

Lista obecności.
Porządek obrad przekazany wraz z materiałami na sesję w dniu 20.01.2021 r.
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•

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 20212024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2020 r. – druk nr 7

zostały Państwu przedłożone w dniu dzisiejszym i znajdują się w Państwa tabletach.
Dodatkowo chciałam poinformować, że wpłynął wniosek o wycofanie z porządku obrad druku
nr 4, tj. projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kalinowicach oraz druku nr 5 tj. projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce3. Czy są jakieś pytania?
Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos i poprosił o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów
uchwał w sprawie przekształcenia szkół w związku z kontrowersjami i rozbieżnościami
w opiniach i dyskusjach.
Radny Marek Zarębski poprosił, aby jednak materiały na sesję były przekazywane radnym
w terminie, żeby mieli możliwość zapoznania się z nimi. Dodatkowo poprosił, aby podczas
obrad sesji na sali był obecny radca prawny. Burmistrz poinformował, że radca prawny jest
obecny zdalnie na sesji Rady Miejskiej, a jeśli są kierowane do niego pytania, to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby udzielił odpowiedzi zdalnie.
Radny Piotr Pospiszyl poprosił radcę prawnego o interpretację przepisów dot. możliwości
uzupełnienia porządku obrad później niż 7 dni przed sesją Rady Miejskiej.
Do obrad sesji Rady Miejskiej dołączył radca prawny, który zabrał głos w sprawie uzupełniania
materiałów sesyjnych po terminie. Wyjaśnił, że każdy radny może zgłosić wniosek o zmianę
porządku obrad, który powinien zostać przegłosowany.
Radny Piotr Pospiszyl zgłosił wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad tych projektów
uchwał, które zostały przedstawione później niż na 7 dni przed sesją Rady Miejskiej, czyli
zgodnie z przepisami zawartymi w statucie Gminy Strzelce Opolskie.

3

Wniosek Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie zdjęcia z porządku obrad dwóch projektów uchwał.
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Radny Henryk Skowronek również się wypowiedział w sprawie zmian do porządku obrad.
Zaznaczył, że sprawy finansowe ciężko jest określić na 7 dni przed sesją, bo budżet jest
ruchomą materią i dlatego jest za wnioskiem Burmistrza.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – W związku z faktem, iż wpłynęły dwa wnioski formalne, to
musimy je przegłosować. W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem Burmistrza
Strzelec Opolskich w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji Rady Miejskiej projektów uchwał
opisanych na drukach nr druku nr 4, tj. projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach oraz druku nr 5 tj. projektu uchwały
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce.
Kto z Państwa Radnych jest za wycofaniem ww. projektów uchwał? Proszę o podniesienie ręki
i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że wniosek Burmistrza w sprawie wycofania druków nr 4 i 5 z porządku obrad
został przyjęty przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących”4.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – teraz przechodzimy do wniosku radnego Piotra Pospiszyla
dot. wycofania z porządku obrad projektów uchwał przekazanych radnym w terminie
późniejszym niż 7 dni przed sesją Rady Miejskiej, czyli druków nr 6 w sprawie zmieniającej
Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. i 7 w sprawie
zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024
przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia
2020 r.
Kto z Państwa Radnych jest za wycofaniem ww. projektów uchwał? Proszę o podniesienie ręki
i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję.

4

Wynik głosowania w sprawie wniosku Burmistrza Strzelec Opolskich.
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Stwierdzam, że wniosek radnego Piotra Pospiszyla w sprawie wycofania druków nr 6 i 7
z porządku obrad nie został przyjęty przy 3 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących”5.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ostatnie głosowanie w sprawie porządku obrad to jest jego
przyjęcie bez druków nr 4 i 5.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad bez druku nr 4 i 5 Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że nowy porządek obrad bez druku nr 4 i 5 został przyjęty przy 19 głosach „za”,
braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”6.
Przechodzimy do realizacji porządku obrad7.

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

1) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 – druk nr 1;8
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2024– druk nr 1.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Tadeusz Urbaniak –
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.
Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił Radnym projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego pana Bogdana Małychę.

Wynik głosowania w sprawie wniosku radnego Piotra Pospiszyla.
Wynik głosowania w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad.
7
Porządek obrad sesji.
8
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
5
6
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Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię w/w komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję.
Brak chęci dyskusji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 1? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 została przyjęta przy 21
głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”9.
Uchwała została oznaczona pod nr XXXII/272/202110.

2) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce
Opolskie na lata 2021-2026 – druk nr 2;11
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2021-2026 – druk
nr 2.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Tadeusz Urbaniak –
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.
Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił Radnym projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego pana Bogdana Małychę.
Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię w/w komisji.

Wynik głosowania.
Uchwała Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20212024.
11
Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na
lata 2021-2026
9

10
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – W związku z prośbą o zabranie głosu, proszę pana Jana
Zubka radnego Rady Powiatu Strzeleckiego o przedstawienie stanowiska.
Pan Jan Zubek zwrócił się z prośbą do Radnych Rady Miejskiej o możliwość rozważenia
podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami osób
niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję.
Brak chęci dyskusji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że Uchwała w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2021-2026 została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”12.
Uchwała została oznaczona pod nr XXXII/273/202113.

3) Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce
Opolskie na lata 2021-2025 – druk nr 3;14
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie Programu
Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2021-2025 –
druk nr 3.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Tadeusz Urbaniak –
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Wynik głosowania.
Uchwała Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2021-2026.
14
Projekt uchwały w sprawie Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie
na lata 2021-2025.
12
13
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Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił Radnym projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego pana Bogdana Małychę.
Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię w/w komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję.
Pani radna Irena Kaczmarek, zapytała w jaki sposób Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje
miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i co w sytuacji, gdy taka osoba odmawia
opuszczenia miejsca i pomocy.
Pan Tadeusz Urbaniak wyjaśnił, że pracownicy znają miejsca, w których przebywają bezdomni
i je odwiedzają. W Strzelcach Opolskich funkcjonuje też Przytulisko na ul. M. Prawego, gdzie
każda osoba może przyjść, bezdomni je znają i przychodzą, mogą zjeść kanapki i się ogrzać.
Osoby są też kierowane do Barki. Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że monitorowano miejsca
przebywania bezdomnych szczególnie w czasie trwania mrozów i świadczono im pomoc,
proponowano też możliwość przenocowania, jednak w żadnym przypadku pomoc nie została
przyjęta.
Radny Arnold Kozioł zapytał, ile osób korzysta z oferty Przytuliska?
Pan Tadeusz Urbaniak wyjaśnił, że jest to około 20 osób.
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 3? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że Uchwała w sprawie Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności
w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2021-2025 została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”15.
Uchwała została oznaczona pod nr XXXII/274/202116.

Wynik głosowania.
Uchwała Nr XXXII/274/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2021-2025.
15
16
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4) zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. – druk nr 6;17
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. – druk nr 6. Projekt uchwały był
przedstawiany podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich w dniu 25 stycznia 2021 r. W związku z tym otwieram dyskusję, jeśli
są pytania Piotr Szuba udzieli odpowiedzi.
Pan Radny Marek Zarębski poprosił o dokładniejsze przedstawienie projektów uchwał przez
pana skarbnika.
Pan Piotr Szuba przedstawił Radnym szczegóły projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.
Pan Marek Zarębski zapytał o zwolnienie z opłaty targowej.
Pan Piotr Szuba wyjaśnił, że gmina otrzyma rekompensatę za brak wpływów z opłaty targowej
i zwrot zostanie przekazany do końca marca.
Pan radny Jan Chabraszewski zapytał, dlaczego zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne
dotyczące rewitalizacji placu Żeromskiego.
Pan Piotr Szuba wyjaśnił, że jest to wynik przetargu, burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos
w sprawie wyjaśnienia, że tworzenie budżetu jest kalkulacją i jest on szacowany w oparciu
o projekty, które dopiero po zweryfikowaniu dają ostateczną liczbę.
Pan Radny Piotr Pospiszyl poprosił o możliwość wglądu do projektu dotyczącego rewitalizacji
Placu Żeromskiego w związku ze zmianami wykorzystania kamienia z tworzywa sztucznego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej –

Dziękuję za udział w dyskusji. Czy jest możliwość

przygotowania materiałów i projektów uchwał budżetowych na 7 dni przed sesją?
Pan Piotr Szuba odpowiedział, że jest to możliwe, ale z uwagi na dużą objętość materiału
i często dokonywane zmiany, trzeba będzie kilkukrotnie przed sesją spotykać się z Komisją
Projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.
17
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Budżetu i Finansów w celu zapoznania się z bieżącymi ze zmianami, a nie jak teraz jest to
praktykowane, że na jednym posiedzeniu są wyjaśniane wszystkie zmiany.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest
za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki
i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Strzelce Opolskie na 2021 r. została przyjęta przy 19 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku
głosach „wstrzymujących się”18.
Uchwała została oznaczona pod nr XXXII/275/202119.

5) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. – druk nr 7;20
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą
Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. – druk
nr 7. Projekt uchwały był przedstawiany podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 25 stycznia 2021 r.
Pan Piotr Szuba przedstawił Radnym szczegóły projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania.
Brak chęci dyskusji.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 7? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.

Wynik głosowania.
Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca
Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.
20
Projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024
przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.
18
19
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Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce
Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. została przyjęta przy 19 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się”21.
Uchwała została oznaczona pod nr XXXII/276/202122.

Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich za rok 2020
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia – przyjęcia sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 202023. Do
biura obsługującego Radę Miejską wpłynęły już wszystkie sprawozdania z prac stałych
Komisji Rady Miejskiej za rok 2020. Dziękuję przewodniczącym poszczególnych stałych
Komisji Rady Miejskiej za złożenie sprawozdań.
Dziękuję Radnym za zaangażowanie oraz całoroczną pracę w stałych Komisjach.
Dodam ponadto, że w 2020 r. odbyło 13 Sesji Rady Miejskiej oraz 5 Wspólnych
posiedzeń Komisji stałych. Rada Miejska podjęła 90 uchwał, a radni złożyli podczas sesji
łącznie 22 interpelacji i zapytań. Dziękuję Radnym za współpracę w minionym roku.
Pani Radna Irena Kaczmarek zwróciła się z prośbą, by w przyszłym roku przy przygotowaniu
sprawozdania zawrzeć informację o frekwencji na posiedzeniach komisji.
Pan Radny Piotr Pospiszyl poprosił, by dodać do sprawozdania zestawienie o wysokości
otrzymanych diet przez poszczególnych radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo. Teraz przechodzimy do przyjęcia
sprawozdań. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem ww. sprawozdań? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.

Wynik głosowania.
Uchwała Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr
XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.
23
Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich za rok 2020.
21
22
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Stwierdzam, że sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich za
rok 2020 zostały przyjęte przy 21 głosach „za, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów
„wstrzymujących się”24.

Przyjęcie protokołu z XXXI 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. A teraz
ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.25
Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

Pytania do Sprawozdania Burmistrza
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania, uwagi?
Pan radny Piotr Pospiszyl zapytał o rodzaj działalności Opolwapu.
Pan Jan Chabraszewski poprosił o więcej informacji w sprawie połączenia spółek i dostęp do
dokumentów.
Pan Burmistrz wyjaśnił radnym kwestie dotyczące funkcjonowania i realizacji zadań przez
spółkę wodociągową.
Pan Radny Henryk Skowronek wyjaśnił, że na stronie internetowej spółki SWiK w Biuletynie
Informacji Publicznej są informacje, a dodatkowo w czwartek 4 lutego planowane jest
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy w sprawie połączenia dwóch
spółek gminnych.
Pani Radna Danuta Foryt poprosiła, by członkowie Komisji Gospodarki i Rozwoju także byli
obecni na wspomnianym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy.
Pan Radny Bogusław Farion wypowiedział się w sprawie mieszkańców Suchej, którzy są
zaniepokojeni tym, że muszą długo czekać na wywóz nieczystości, niektóre budynki nadal nie
są podłączone do kanalizacji mimo zgłaszania takiego zapotrzebowania.

24
25

Wynik głosowania.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
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Burmistrz wyjaśnił, że przyczyną była usterka auta natomiast sprawa podłączenia do kanalizacji
nie jest prosta, trzeba będzie skorzystać z programów pomocowych.
Pan Radny Marek Zarębski odniósł się do sprawy wydatków na utrzymanie klubu ZAKSA
Strzelce Opolskie, radny uważa, że jest to bardzo duża kwota, 232 tysiące złotych z tytułu
umowy na pół roku, a nawet nie ma możliwości oglądnięcia transmisji meczów. Zaproponował,
by zmniejszyć o połowę kwoty dotacji. Zwrócił uwagę, że tak dużą kwotę można spożytkować
inaczej np. przeznaczyć ją na postawienie hali – balonu, bo jest problem z wynajęciem sali
w hali sportowej z uwagi na pierwszeństwo gry zawodników ZAKSY.

Wnioski, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski
i sprawy różne. Otwieram dyskusję.
Skarbnik gminy pan Piotr Szuba przedstawił Wysokiej Radzie informację o wykonaniu planu
finansowego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. informację
o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla
jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku26.
Pan radny Andrzej Porębny zabrał głos w sprawie wypowiedzi pana radnego Marka
Zarębskiego dotyczącego dotacji na klub sportowy ZAKSA, środki pieniężne można by
przeznaczyć na dofinansowanie krytej pływalni. Kolejną sprawą, którą poruszył była
informacja o kopalni w Szymiszowie, której właściciel wystąpił z wnioskiem o rozbudowę
i obniżanie wód gruntowych. Poprosił, by burmistrz podjął kroki by temu zapobiec, gdyż gmina
jest stroną w postępowaniu, a mieszkańcy Szymiszowa nie są. Powstały lej depresyjny będzie
się powiększać co w przyszłości skutkować może brakiem wody w Rozmierzy i Suchej.
Pan radny Jan Chabraszewski poinformował, że są problemy z Internetem w Kadłubie, przez
co uczniowie przy nauce zdalnej mają trudne warunki. Poprosił o możliwość rozpoczęcia
rozmów z innymi dostawcami Internetu.
Pan radny Henryk Siromski poprosił o równe traktowanie wiosek i miasta w związku
z odśnieżaniem i posypywaniem, bo w Błotnicy Strzeleckiej jest z tym problem.

26

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia –
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Od ostatniej sesji zostały złożone dwie
interpelacje, na które odpowiedzi zostały udzielone w terminie27.
Pan Radny Bogusław Farion podziękował za załatwienie sprawy i połowiczny sukces.

Interpelacje i zapytania radnych28
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia –
interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chce złożyć
interpelacje lub zapytanie? Otrzymałam już interpelacje od pana radnego Bogusława Fariona.
Pani Irena Kaczmarek poprosiła o słowną odpowiedź w sprawie terenu przy nowo powstałym
centrum handlowym. Burmistrz Tadeusz Goc odpowiedział radnej na zapytanie.
Pan radny Piotr Pospiszyl zapytał, jakie jest stanowisko Burmistrza Strzelec Opolskich
w sprawie wypowiedzi pana radnego Andrzeja Porębnego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do następnego punktu.

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – otwieram dyskusję w punkcie sprawy organizacyjne.
31 stycznia jak co roku zagra 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, proszę chętnych
radnych o przyłączenie się do akcji licytacji tortu. Tort zostanie wystawiony na licytację na
Allegro. W Biurze Rady jest lista, proszę o wpisanie się kto i ile chciałby przeznaczyć oraz
o wpłacenie deklarowanej kwoty.
Pan radny Marek Zarębski zapytał radcę prawnego o obowiązujące terminy w związku
z podjęciem uchwały i opinii kuratora oświaty w sprawie przekształceń szkół.
Pan Waldemar Piontek wyjaśnił kwestię terminów.
Następnie dyskutowano w sprawie przedkładania projektów uchwał finansowych.

27
28

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacje zgłoszone przez radnych podczas sesji.
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Ustalenie daty następnej sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, XXXIII Sesji Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich na dzień 5 lutego 2021 roku o godz. 14.00.

Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej
Zamknięcia obrad XXXII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela
Puzik.
Przewodniczyła: Gabriela Puzik
Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan

Sprawdziła: Magdalena Żelazna
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