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PROTOKÓŁ 

LVII Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 17:00. 

Na ogólną liczbę 21 radnych, obecnych było 19 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.html 
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Otwarcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady LVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

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

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na początku chciałam prosić, aby wszyscy radni, 

chcący zabrać głos podczas sesji, podchodzili do mikrofonów, ponieważ mówienie z dala od 

mikrofonu nie jest słyszalne w transmisji obrad, ani nie zostanie odnotowane do protokołu. 

Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: radnych, Pana Burmistrza wraz 

z zastępcą, skarbnika oraz osoby referujące projekty uchwał. 
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Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 19 radnych, co stanowi kworum. Teraz bardzo proszę o potwierdzenie swojej 

obecności na tabletach. Proszę o potwierdzenie Kworum. Dziękuję. 

Szanowni Państwo, porządek obrad2 i projekty uchwał na dzisiejszą sesję otrzymaliście 

19 października 2022 r., które zostały udostępnione w aplikacji eSesja. Dziś zgodnie 

z zapowiedzią zostały przekazane projekty uchwał w sprawie zmieniającej uchwałę nr 

XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. oznaczony jako druk H oraz projekt 

uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 

– 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

22 grudnia 2021 r. – druk I. Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma 

żadnych głosów przechodzimy do realizacji porządku obrad. 

Przyjęcie informacji: 

O stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/20223 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do przyjęcia informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Sprawozdanie zostało szczegółowo 

przedstawione przez dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek panią Marzennę 

Staroszczyk i omówione podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej 

w dniu 10 października oraz na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zapraszam panią 

Staroszczyk do przedstawienia krótkiego podsumowania informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła Radnym informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś pytania? 

 
1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad sesji. 
3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 
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Radny Marek Zarębski zapytał o stan budynku po szkole na Mokrych Łanach. Przypomniał, że 

powinno się poważnie przemyśleć, aby ten budynek służył mieszkańcom gminy jako budynek 

żłobka czy przedszkola. 

Radna Danuta Foryt poinformowała, że nie ma potrzeby otwierania nowego przedszkola czy 

żłobka. 

Radny Andrzej Porębny zwrócił uwagę na problemy, jakie wystąpiły podczas konkursów na 

dyrektorów placówek oświatowych. Z brakiem kandydatów niestety chyba większość gmin się 

zmaga. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej uwag to stwierdzam, że Rada Miejska 

przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 bez 

uwag. 

O zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 36 

i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym4 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kolejny punkt to przyjęcie informacji o zgłoszonych 

żądaniach i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informację przedstawi architekt 

miejski pani Magdalena Wolańska. 

Pani Magdalena Wolańska przedstawiła Radnym informację o zgłoszonych żądaniach 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z uchwalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie widzę. Jeśli nie ma 

żadnych pytań stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację o zgłoszonych żądaniach 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bez uwag. 

 
4 Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z uchwalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 
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w sprawie podatku rolnego na 2023 rok5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do przyjęcia informacji w sprawie podatku 

rolnego na 2023 rok. Chciałam powiedzieć, że ta informacja była omawiana na stałych 

Komisjach Rady Miejskiej w ostatnim tygodniu, tj. na Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego, Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku 

Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów. Wszystkie 

wymienione komisje zaopiniowały pozytywnie omawianą informację. Pani Sabina Schnura 

przedstawiła Radnym informację w sprawie podatku rolnego na 2023 rok. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie widzę. Jeśli nie ma 

żadnych pytań stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację w sprawie podatku rolnego na 

2023 rok. 

w sprawie podatku leśnego na 2022 rok6 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kolejny punkt to przyjęcie informacji w sprawie podatku 

leśnego na 2023 rok. Chciałam powiedzieć, że ta informacja była omawiana na stałych 

Komisjach Rady Miejskiej w ostatnim tygodniu, tj. na Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego, Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku 

Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów. Wszystkie 

wymienione komisje zaopiniowały pozytywnie omawianą informację. Informację przedstawi 

pani Sabina Schnura – kierownik referatu podatkowego. Pani Sabina Schnura przedstawiła 

Radnym informację w sprawie podatku leśnego na 2023 rok. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych pytań 

stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację w sprawie podatku leśnego na 2023 rok. 

 

Podjęcie uchwał w sprawach:  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

 
5 Informacja w sprawie podatku rolnego na 2023 rok 
6 informacji w sprawie podatku leśnego na 2023 rok 
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określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk A7 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk A. Projekt uchwały był omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 

11 października 2022 r. oraz był przedstawiany na stałych Komisjach Rady Miejskiej 

w ostatnim tygodniu, tj. na Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji 

Gospodarki i Rozwoju, Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy, Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywne opinie. Także wszyscy 

radni mieli szansę zapoznać się z proponowanymi stawkami. Projekt uchwały przedstawi pani 

Sabina Schnura kierownik referatu podatkowego. 

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 A? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie 

na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

„wstrzymujących się”.8 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/455/2022.9 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk B10 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk B. Projekt uchwały był 

omawiany podczas wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich w dniu 11 października 2022 r. oraz był przedstawiany na stałych Komisjach Rady 

Miejskiej w ostatnim tygodniu, tj. na Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, 

Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy, Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywne opinie. Także 

wszyscy radni mieli szansę zapoznać się z proponowanymi stawkami. Projekt uchwały 

przedstawi pani Sabina Schnura kierownik referatu podatkowego. 
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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 B? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie 

na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

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

„wstrzymujących się”.11 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/456/2022.12 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat – 

druk C13 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat – druk C. Projekt uchwały 

przedstawi Jacek Kusidło kierownik referatu rolnictwa i ochrony środowiska.  

Jacek Kusidło przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Henryka Skowronka o przedstawienie opinii Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś dodatkowe 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 C? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

 
7 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
8 Wynik głosowania. 
9 Uchwała nr LVII/455/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
10 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
11 Wynik głosowania. 
12 Uchwała nr LVII/456/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

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

i „wstrzymujących się”.14 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/456/2022.15 

przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Strzelce Opolskie z perspektywą do 2027 roku” – druk D;16 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą 

do 2027 roku” – druk D. Projekt uchwały przedstawi Jacek Kusidło kierownik referatu 

rolnictwa i ochrony środowiska. 

Jacek Kusidło krótko przedstawił radnym wstęp do projektu uchwały, a całość przedstawiła 

pani Katarzyna Budzisz z firmy ATsys. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Henryka Skowronka o przedstawienie opinii Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś dodatkowe 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 D? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą do 2027 roku” została przyjęta przy 19 głosach 

„za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.17 

 
14 Wynik głosowania.  
15 Uchwała nr LVII/456/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat. 
16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Opolskie z perspektywą do 2027 roku”. 
17 Wynik głosowania.  
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Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/457/2022.18 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - 

druk E;19 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą 

w Prudniku - druk E. Projekt uchwały przedstawi Ewa Hałek dyrektor Gminnego Zarządu 

Mienia Komunalnego.  

Ewa Hałek przedstawiła radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś dodatkowe 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 E? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku została przyjęta przy 19 głosach 

„za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.20 

 
18 Uchwała nr LVII/457/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 r. w sprawie 

przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą do 2027 

roku”. 
19 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą 

w Prudniku. 
20 Wynik głosowania.  



Protokół z LVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. 

 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/458/2022.21 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród nauczycielom – druk F;22 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom – druk F. Projekt uchwały przedstawi 

Damian Obrusznik zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.  

Damian Obrusznik przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Marka Zarębskiego o przedstawienie opinii Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś dodatkowe 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 F? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

 
21 Uchwała nr LVII/458/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku. 
22 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom. 
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funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.23 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/459/2022.24 

w sprawie rozpatrzenia skargi – druk G;25 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu w sprawie rozpatrzenia skargi – 

druk G. Projekt uchwały przedstawi Danuta Urbaniak przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

Danuta Urbaniak przedstawiła radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś dodatkowe 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 G? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta przy 19 głosach „za”, 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.26 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/460/2022.27 

 
23 Wynik głosowania.  
24 Uchwała nr LVII/459/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom. 
25 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
26 Wynik głosowania.  
27 Uchwała nr LVII/460/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 
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zmieniającej uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2022 r. – druk H;28 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. – druk H. Projekt uchwały 

przedstawi Piotr Szuba skarbnik gminy.  

Piotr Szuba przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś dodatkowe 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 H? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2022 r. została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.29 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/461/2022.30 

 
28 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
29 Wynik głosowania.  
30 Uchwała nr LVII/461/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

zmieniającej uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w  sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
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zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na 

lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. – druk I.31 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą 

Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. 

– druk I. Projekt uchwały przedstawi Piotr Szuba skarbnik gminy.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały. 

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 I? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie 

na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.32 

Uchwała została oznaczona pod numerem LVII/462/2022.33 

Przyjęcie protokołów z LV i LVI sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu przyjęcia 

protokołów z poprzednich sesji. Czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu? Nie widzę. Jeśli 

nie ma uwag, to stwierdzam przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji Rady Miejskiej.  

 
31 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 

– 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r.   
32 Wynik głosowania. 
33 Uchwała nr LVII/462/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr 

XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.34 

Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania, uwagi? 

Radny Henryk Skowronek zapytał o termin składania informacji przez mieszkańców terenów 

wiejskich dot. chęci zakupu węgla z Gminy Strzelce Opolskie. Burmistrz Tadeusz Goc 

odpowiedział, że jeszcze nie ma żadnych przepisów, które by mówiły jak sprawa sprzedaży 

węgla przez Gminę ma wyglądać. 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Brak dyskusji w temacie. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W czasie od ostatniej sesji wpłynęły dwie 

interpelacje, odpowiedzi przekazano w terminie, czy są jakieś pytania?35 

Nie zgłoszono uwag. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chce złożyć interpelacje lub zapytanie, 

proszę o przygotowanie ich na piśmie. 

Brak interpelacji i zapytań. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Sprawy organizacyjne chciałam zacząć tematem Analiza 

Oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Szanowni 

Państwo, zgodnie z artykułem 24h ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

 
34 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
35 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
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gminnym każdy radny zobowiązany był do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 

30 kwietnia 2022 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Informuję, że wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. 

W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono żadnych istotnych uchybień, a drobne 

nieprawidłowości były korygowane na bieżąco przez zainteresowanych. 

Zgodnie z art. 24 h ustęp 6 cytowanej wyżej ustawy oświadczenia radnych zostały przekazane 

do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich. Kopie tychże oświadczeń złożono na ręce 

Burmistrza Strzelec Opolskich. Urząd Skarbowy również dokonuje analizy, której wyniki 

i uwagi zostaną przekazane nam do 31 października 2022 r. Te z kolei przekażę Państwu 

niezwłocznie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Chciałabym zaprosić wszystkich na obchody 11 listopada. 

Szczegóły uroczystości będą przekazane Państwu niebawem. Otwieram dyskusję dot. spraw 

organizacyjnych. 

Brak dyskusji w temacie. 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, LVII Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich na dzień 30 listopada 2022 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. 

Zamknięcia obrad LVII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik. 

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


