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PROTOKÓŁ 

XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

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

Trwała od godz. 14.00 do godz. 15:45. 

Na ogólną liczbę 21 radnych 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. 
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Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich. 

Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: Pana Burmistrza wraz z Zastępcą, Panią 

Skarbnik oraz Radnych. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 19 radnych, co stanowi quorum. 

Przyjęcie porządku obrad2 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, wpłynął wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

między gminą Kolonowskie a gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez gminę 

Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto 

Strzelce Opolskie - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu. 

Proponuję, aby ten projekt uchwały był procedowany w punkcie VI - podjęcie uchwał 

w podpunkcie 7. 

Projekt uchwały opisany na druku nr 7 został przesłany drogą mailową oraz znajduje się przed 

państwem wraz z nowym porządkiem obrad. 

Jeśli nie będę widziała uwag, proponuję przejść do głosowania nad nowym porządkiem obrad. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki 

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

                                                           

1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła nowy porządek obrad3 XXXVII Sesji przy 19 głosach 

„za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”4. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Burmistrza, Tadeusza Goca, o przedstawienie 

sprawozdania. 

Pytania do sprawozdania Burmistrza 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania? 

Radny Henryk Skowronek poprosił o informację czy jest znane stanowisko Wojewody 

w sprawie uchwały o nadaniu nazwy ulicy 22 lipca w Szymiszowie oraz jaka jest sytuacja 

z systemem finansowania dojazdów uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę. 

Burmistrz Tadeusz Goc odpowiedział, że wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie 

uchwały i został ona uznana za nieważną, natomiast kolejnej odpowiedzi udzieli w punkcie 

obrad – sprawy różne. 

Podjęcie uchwał w sprawach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – podjęcia 

uchwał w sprawach: 

1) gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez gminne jednostki budżetowe 

prowadzące działalność oświatową6. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie gromadzenia 

na wydzielonym rachunku dochodów przez gminne jednostki budżetowe prowadzące 

działalność oświatową –druk nr 1; 

                                                           

3Nowy porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
4 Wynik głosowania. 
5 Sprawozdanie Burmistrza. 
6 Projekt uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez gminne jednostki budżetowe 
prowadzące działalność oświatową. 
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Projekt uchwały przedstawiła pani Urszula Killman – Skarbnik Gminy 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka 

Knopik. 

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

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, 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 gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 

gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową została przyjęta przy 

18 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”7. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/295/20178. 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 

2017 r.9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. – 

druk nr 2. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Urszula Killman – Skarbnik Gminy 

                                                           

7 Wynik głosowania 
8 Uchwała Nr XXXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na 
wydzielonym rachunku dochodów przez gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. 
9 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 
20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. 
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Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka 

Knopik. 

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, opisanego na druku nr 2? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2017 r. została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się”10. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/296/201711. 

3) zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie12. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmian statutu 

Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 3. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Lilianna Smaga – Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Irena 

Kaczmarek 

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

Brak głosów w dyskusji. 

                                                           

10 Wynik głosowania 
11 Uchwała Nr XXXVII/296/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmieniającej 
Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. 
12 Projekt uchwały w sprawie zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 w sprawie zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce 

Opolskie została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów 

„wstrzymujących się”13. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/297/201714. 

4) uchylenia imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej15. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchylenia 

imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej – druk nr 4. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Lilianna Smaga – Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Irena 

Kaczmarek 

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, opisanego na druku nr 4? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

                                                           

13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała Nr XXXVII/297/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie. 
15 Projekt uchwały w sprawie uchylenia imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie uchylenia imienia Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Błotnicy Strzeleckiej została przyjęta przy 17 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku 

głosów „wstrzymujących się”16. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/298/201717. 

5) zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub 

pełniącego inne stanowisko kierownicze18. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze – druk nr 5. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Lilianna Smaga – Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Irena 

Kaczmarek 

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

Dyskusja 

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 5? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

                                                           

16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała Nr XXXVII/298/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia 
imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej. 
18 Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek 

oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze została przyjęta przy 18 głosach 

„za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”19. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/299/201720.. 

6) zmiany Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży 

budynków i Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie21. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. 

w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 

stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków i Uchwały 

Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Strzelce Opolskie – druk nr 6. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Ewa Hałek – Kierownik Ref. Gospodarki 

Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Bogdan Małycha – przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pozytywną opinię przedstawił pan Józef Bocian – przewodniczący Komisji Mieszkaniowej 

                                                           

19 Wynik głosowania. 
20 Uchwała XXXVII/299/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu 
placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze. 
21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 
gminy oraz zasad sprzedaży budynków i Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 
26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Strzelce Opolskie. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że to prawdopodobnie ostatnia regulacja dostosowująca prawo 

do realizacji programu „Twoje M”. Trwają starania o dostosowanie zapisów aby były 

korzystne zarówno dla Gminy jak i uczestników programu. 

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 6? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów 

przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy 

oraz zasad sprzedaży budynków i Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie została przyjęta przy 

19 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”22. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/300/201723. 

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie 

a gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez gminę 

Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie 

zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie- 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu24. 

                                                           

22 Wynik głosowania 
23 Uchwała Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów 
przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków 
i Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie. 
24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie a gminą Strzelce 
Opolskie dotyczącego przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie 
zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce 
Opolskie- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem 
w Kędzierzynie – Koźlu. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie a gminą Strzelce Opolskie 

dotyczącego przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania 

publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie- Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem 

w Kędzierzynie – Koźlu – druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawiła pani Lilianna Smaga – 

Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Irena 

Kaczmarek. 

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

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, opisanego na druku nr 7? 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 porozumienia między gminą 

Kolonowskie a gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez gminę Kolonowskie 

gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto 

Strzelce Opolskie - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu została przyjęta przy 19 głosach 

„za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”25. 

Uchwała została oznaczona Nr XXXVII/301/201726. 

                                                           

25 Wynik głosowania. 
26 Uchwała Nr XXXVII/301/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie a gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez gminę 
Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego 
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Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 

z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji? Proszę o podniesienie 

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

Stwierdzam, że protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przy 17 głosach27. 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzednich 

sesji28 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Na 2 wnioski przygotowano 

odpowiedź pisemną, którą radni otrzymali. 

Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych29 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. 

Burmistrz Tadeusz Goc uzupełnił swoją odpowiedź na pytanie Radnego Henryka Skowronka 

z pierwszej części sesji i wyjaśnił, iż zawarto porozumienie z PKS-em w sprawie dowozu 

uczniów do szkół i ustalono dofinansowania na poziomie 50%. 

                                                                                                                                                                                        

transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla 
Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu. 
27 Wynik głosowania. 
28 Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzednich sesji. 
29 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 



Protokół XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

13 

Radna Irena Kaczmarek opowiedziała o protestach i niezadowoleniu mieszkańców byłej ulicy 

Rosenbergów, którym obecna nazwa ulicy Kupiecka nie odpowiada. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Adam Capała - wyjaśnił 

przebieg całej procedury zmiany nazwy. Spośród ok. 30 poinformowanych właścicieli 

nieruchomości zainteresowanie wykazało jedynie 7. Z dwóch nieruchomości zaproponowano 

ul. Różaną, właściciele dwóch kolejnych zaproponowali ul. Kupiecką, a trzy następne podały 

3 różne nazwy. Ponieważ w z praktycznego punktu widzenia nie nadaje się nazw które już na 

terenie gminy się powtarzają to zdecydowano o wskazaniu na nazwę Kupiecka. 

Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że chciałby aby to mieszkańcy wykazywali inicjatywę, bo 

nazwa tej ulicy mogła być zupełnie inna. 

Radny Marek Zarębski wyraził opinię, że może należałoby dotrzeć bezpośrednio do każdego 

z mieszkańców, podobnie jak się to robi przy okazji Budżetu Obywatelskiego. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Adam Capała – wyjaśnił, 

że osobiście pracownicy jego referatu dostarczyli wszystkim właścicielom zawiadomienie 

i zainteresowani mogli zgłaszać propozycje również telefonicznie. 

Radna Danuta Foryt poprosiła o interwencję w sprawie programu dla mam powracających do 

pracy. Mieszkanki Strzelec Opolskich zgłaszają problem dotyczący nierealizowania wniosków 

w  zakresie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub wynajęcia opiekunki. 

Radna prosi również o interwencję w sprawie remontu drogi krajowej 94 w celu zapewnienia 

bezpiecznego przejścia dzieci z Nowej Wsi i Adamowic do PSP nr 4 na ulicy Sosnowej. Ciężki 

sprzęt budowlany oraz brak zabezpieczeń, wyrysowanych linii, przejść dla pieszych rodzi duże 

niebezpieczeństwo. 

Radna prosi o rozważenie możliwości montażu w Parku Miejskim kilku ławek z oparciami, aby 

seniorzy odpoczywający w parku mogli wygodnie usiąść. 
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Burmistrz Tadeusz Goc odpowiadając na pytania wyjaśnił, że zarówno na realizację programu 

dofinansowującego, a także remont DK 94 nie ma za bardzo wpływu. Droga miała być gotowa 

do 31.08.2017 r. ale pewnie jeszcze długo nie będzie. Problem ławek w parku zostanie 

rozważony i rozwiązany. 

W odpowiedzi na wniosek radnego Stanisława Trzeciaka Burmistrz Tadeusz Goc powiedział, 

że sprawa znaków zostanie przemyślana i wprowadzone zostanie ograniczenie. 

Rada Danuta Urbaniak jeszcze nawiązała do sprawy nazwy ulicy. Radni byli atakowani 

i obrażani przez niezadowolonych mieszkańców.  

Ponownie burmistrz Tadeusz Goc i kierownik Adam Capała wyjaśnili, że osobiście pracownicy 

roznosili listy i przekazali na ręce radnych kopię takiego pisma. 

Radni Tadeusz Koteluk, Józef Bocian i Agnieszka Knopik z kolei dodawali, że Kupiecka ma 

swoje historyczne znaczenie i jest całkiem trafiona. 

Radna Foryt dopytała jeszcze o niszczarkę dokumentów na PSZOK-u, a w odpowiedzi 

burmistrz Tadeusz Goc powiedział, że od 1.09.2017 będzie działać. 

Dyskusja, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu dyskusja, sprawy różne. 

Otwieram dyskusję. 

Radny Marek Zarębski podziękował za przychylność burmistrza, jego pracowników oraz 

radnych i wybudowanie szatni dla LKS Orzeł Mokre Łany, jednocześnie zapraszając na 

uroczyste otwarcie połączone z obchodami jubileuszu 45-lecia klubu w dniu 23.09.2017 r. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy organizacyjne  

Wpłynęło do Rady Miejskiej Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku i do 

poniedziałku zostanie skopiowane i przekazane radnym. Jeżeli wybrani radni uznają, że 

wystarczy im forma elektroniczna to materiały nie będę dla wszystkich kopiowane. Proszę 

o deklarację na przekazanej liście. 
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W dniu 18 września 2017 r. odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej 

w związku ze sprawozdaniem z I półrocze. 

Zapraszam do udziału w dożynkach gminnych. 

Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Termin kolejnej, XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, 

wyznaczam na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00. 

Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej 

Zamknięcia obrad XXXVII Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Gabriela 

Puzik. 

Przewodniczyła: 

Gabriela Puzik 

Protokół sporządził: Jacek Kusidło 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


