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PROTOKÓŁ 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2020 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 16:50. 

Na ogólną liczbę 21 radnych, na sali obecnych było 18 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXVIII 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 21 października 2020 r. Jednakże, na moje ręce wpłynął 

wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych, opisany na druku nr 92, a procedowany w punkcie 

IV podjęcie uchwał w podpunkcie jeden, jako pierwszy projekt uchwały. A w punkcie III -

Przyjęcie informacji podpunkt cztery zostanie usunięty z porządku obrad. Dodatkowo uległ 

zmianie druk nr 7 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości3, został Państwu w dniu dzisiejszym rozdany. Czy są jakieś pytania i uwagi do 

nowo zaproponowanego porządku obrad?4 

Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos informując, iż podczas Komisji Budżetu i Finansów padła 

inna propozycja stawek podatku. Zapowiedział podwyższenie podatku od środków 

 
1 Lista obecności. 
2 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
3 Autopoprawka projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4 Nowo zaproponowany porządek obrad sesji. 
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transportowych oraz przedstawienie, podczas omawiania tematu podatków przez 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, nowych propozycji podatku od nieruchomości. 

Radny Marek Zarębski złożył wniosek formalny5 o zmianę porządku obrad polegająca na 

wycofaniu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości – druk nr 7. Zaproponował skierowanie go do ponownego procedowania. 

Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy w celu konsultacji ustalenia kolejności głosowań 

z radcą prawnym. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem nowo 

zaproponowanego 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 nowo zaproponowany porządek obrad sesji nie został przyjęty przy 10 głosach 

„za”, 10 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się6. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem wniosku 

ośmiu radnych w sprawie wycofania druku nr 7. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

wniosku formalnego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto 

wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że wniosek ośmiu radnych został przyjęty przy 11 głosach „za”, 9 głosach 

„przeciw” i braku głosów wstrzymujących się7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji porządku 

obrad. Przypominam, że zostajemy przy porządku obrad8 przekazanym tydzień temu, ale 

wycofujemy druk nr 7, czyli projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. 

 
5 Wniosek formalny radnych. 
6 Wynik głosowania przyjęcia nowo zaproponowanego porządku obrad. 
7 Wynik głosowania w sprawie przyjęcia wniosku radnych. 
8 Porządek obrad. 
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Przyjęcie informacji 

1. stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2019/20209 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do punktu przyjęcie informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2019-2020, opisanego na druku nr 1. 

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 26 października. Czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś 

pytania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację o stanie realizacji zadań  

2. 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 przestrzennym10: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – informację przedstawi pani Magdalena Wolańska architekt 

miejski. 

Pani Magdalena Wolańska przedstawiła Radnym informację. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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. 

3. uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI11: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do punktu przyjęcie informacji o uchwale 

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI, opisanego na druku nr 3. 

Pan Henryk Czempiel, kierownik referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji przedstawił 

Radnym informację na temat zmian statutowych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, a radni nie mają zastrzeżeń do 

zmian statutowych, to stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację o uchwale 

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI bez uwag. 

 

Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy technicznej. 

 
9 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2018-2019 
10 Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
11 Informacji o uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI. 
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Po przerwie. 

4. w sprawie stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok12; 

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

od środków transportowych na 2021 rok opisany na druku nr 4. Stawki podatku od środków 

transportowych na 2021 rok zostały szczegółowo przedstawione i omówione przez kierownika 

referatu podatkowego panią Sabinę Schnurę podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych 

komisji Rady Miejskiej w dniu 26 października oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Burmistrz Tadeusz Goc zaproponował, aby Rada nie przyjęła informacji w sprawie stawki 

podatku od środków transportowych na 2020 r. Wyjaśnił, że podczas wspólnego posiedzenia 

stałych Komisji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o podwyższeniu stawek podatku od 

środków transportu. W związku z powyższym zostanie przedstawiony projekt uchwały13 w tej 

sprawie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jeszcze dodatkowe pytania? Jeśli nie to 

przystępujemy do głosowania nad nieprzyjęciem informacji w sprawie stawki podatku od 

środków transportowych na 2021 rok. Kto z Państwa Radnych jest za nie przyjęciem ww. 

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

się od głosowania? Dziękuję 

Stwierdzam, że Rada Miejska nie przyjęła informacji w sprawie podatku od środków 

transportowych na 2021 rok przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 

„wstrzymujących”14. 

5. w sprawie stawki podatku rolnego na 2021 rok15; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do przyjęcia informacji w sprawie podatku 

rolnego na 2021 rok opisany na druku nr 5. Stawki podatku rolnego na 2021 rok zostały 

szczegółowo przedstawione i omówione przez kierownika referatu podatkowego panią Sabinę 

Schnurę podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 

26 października oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Czy są jeszcze dodatkowe 

 
12 Informacja w sprawie stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok. 
13 Nowa propozycja w informacji w sprawie stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok. 
14Wynik głosowania. 
15 Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2021 rok. 
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pytania? Jeśli nie to stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację w sprawie podatku 

rolnego na 2021 rok. 

6. w sprawie stawki podatku leśnego na 2020 rok16; 

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

leśnego na 2021 rok opisany na druku nr 6. Informacja w sprawie podatku leśnego na 2021 rok 

została szczegółowo przedstawiona i omówiona przez kierownika referatu podatkowego panią 

Sabinę Schnurę podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 

26 października oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Czy są jeszcze dodatkowe 

pytania? Jeśli nie to stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację w sprawie podatku 

leśnego na 2021 rok. 

Radny Bogdan Małycha zapytał o stawkę podatku leśnego. Burmistrz poinformował, że stawka 

podatku leśnego jest maksymalna. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał. W związku z wycofaniem projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości17, została tylko uchwała w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat - druk 

nr 818; 

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 pan Adam Capała – kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. 

Pan Adam Capała – kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

przedstawił Radzie szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

 
16 Informacja w sprawie stawki podatku leśnego na 2021 rok. 
17 Wycofany projekt uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości. 
18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 
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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 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 kolejnej umowy dzierżawy 

na okres do 3 lat została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.19 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVIII/249/2020.20 

Przyjęcie protokołu z XXVII 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.21 

Pan Burmistrz Józef Kampa przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

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

Radny Marek Zarębski nawiązał do Kadłuba. Jednego dnia Kadłub dostaje nagrodę, a kolejnego 

jest powódź. Poinformował, że należy się temu problemowi przyjrzeć gdzie leży przyczyna. 

Radny Piotr Pospiszyl wspomniał o projekcie na ścieżkę rowerową pomiędzy gminą Strzelce 

Opolskie a Ujazd, prowadzącą niedaleko wieży Ischl. Zapytał, czy jest pomysł na 

zagospodarowanie tego miejsca, aby było atrakcyjne. Burmistrz Kampa przyznał, że wieżę 

należałoby najpierw przejąć od Nadleśnictwa, ale przede wszystkim przypomniał, że to są 

koszty. 

 
19 Wynik głosowania radnych. 
20 Uchwała nr XXVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 
21 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 



Protokół XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2020 r. 

 

8 
 

Radny Bogdan Małycha zapytał o kwotę deficytu w budżecie naszej gminy. Do dyskusji 

włączyła się pani Przewodnicząca, pani Knopik oraz pan Kampa, który wyjaśnił na czym 

polega zaciągnięcie przez gminę kredytu, zaznaczając, że to jest tylko alternatywa. W przetargu 

wzięły udział 4 banki i to gmina wybierze najkorzystniejszą ofertę. Radna Knopik zaznaczyła, 

to,m że gmina ma możliwość zaciągnięcia kredytu, to nie znaczy że musi z niego skorzystać. 

Radna Foryt poinformowała, że każda firma ma linię kredytową, z której ma możliwość 

korzystania. Na tym polega możliwość skorzystania gminy z kredytu. 

 

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. 

Radna Agnieszka Knopik podziękowała za złożony wniosek na zwrot wydatków za świetlicę. 

Radny Henryk Skowronek złożył wniosek22 w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy w sprawie wpisania do zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 

następujących zadań: 

1. Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej. 

2. Przebudowa ul. Sportowej w Dziewkowicach. 

Radna Irena Kaczmarek i Danuta Foryt dopytały o inne konieczne inwestycje, np. remont 

chodnika przy Przedszkolu Publicznym nr 10 czy remont ul. Kupieckiej, dlaczego Komisja tam 

nie jeździ i nie składa wniosków dot. innych zadań. 

Radny Marek Zarębski poprosił, aby był dostępny wykaz zadań inwestycyjnych do budżetu na 

2021 rok, w celu analizy ważności i wysokości kosztów poszczególnych zadań. 

Radny Bogusław Farion zabrał głos, informując, że również inni radni składają wnioski 

o realizację drobnych zadań inwestycyjnych. Wspomniał o uschniętym drzewie w Suchej przy 

ul. Kościelnej, zaznaczył, że zagraża bezpieczeństwu. 

 
22 Wniosek złożony w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 
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Radny Henryk Skowronek poinformował, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

znajduje się harmonogram pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy, tym 

samym zaprosił do udziału. 

Radna Agnieszka Knopik przekazała, że jest dokument który nazywa się planem rozwoju dróg, 

w nim są ujęte wszystkie zadania inwestycyjne, m. in. ul. Sportowa w Dziewkowicach jest tam 

wpisana. Jednak radna wspomniała, że Rada Miejska niekoniecznie chciała podnieść podatek 

od nieruchomości, ale swoje wnioski dotyczące inwestycji zgłaszają. W związku z tym 

poprosiła o rozwagę i przemyślenie sytuacji finansowej, w której znajduje się obecnie gmina. 

Radny Bogusław Farion złożył wniosek o poinformowanie społeczeństwa poprzez media 

o tym, dlaczego jest konieczność podwyższenia podatków. 

Radny Arnold Kozioł zapytał o bieg Sylwestrowy. Burmistrz Kampa poinformował, że w tym 

roku, ze względu na stan epidemiologiczny, nie ma organizowanych żadnych imprez. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej 

sesji23 

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 radnemu. Otwieram dyskusję. Brak głosów. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Do tej pory nie otrzymałam żadnej 

interpelacji ani zapytania. Czy ktoś z państwa chce złożyć interpelacje lub zapytanie? Proszę 

o złożenie interpelacji na piśmie. Przechodzimy do następnego punktu. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Nawiązała się dyskusja dot. regularnie zalewanych miejsc podczas obfitych opadów deszczu. 

W dyskusji udział wzięli pani Przewodnicząca, radna Ochwat, Foryt oraz pan Burmistrz 

 
23 Odpowiedź na interpelację radnego zgłoszoną podczas poprzedniej sesji. 



Protokół XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2020 r. 

 

10 
 

Kampa. Wspomniano ul. Zamkową w Kadłubie, ul. Sportową w Dziewkowicach, które 

wymagają pilnego remontu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – informuję, iż w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 13.30 

odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy wraz z Komisją 

Rewizyjną, tematem będą zmiany dot. śmieci. 

Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 10 listopada 2020 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej 

Zamknięcia obrad XXVIII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela 

Puzik. 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


