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PROTOKÓŁ 

XXIX Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 17:23 

Na ogólną liczbę 21 radnych, na sali obecnych było 20 radnych, 1 radny był obecny online, 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 XXIX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXIX  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. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności1 stwierdzam 

prawomocność obrad. Na sali jest 20 radnych, 1 radny jest obecny online, co stanowi quorum. 

Materiały na dzisiejszą sesję otrzymaliście w dniu 3 listopada 2020 r. Jednakże, na moje ręce 

wpłynął wniosek z autopoprawką do druku nr 2. Projekt uchwały został Państwu przedłożony, 

leży przed Państwem. Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? 

Jeśli nie ma żadnych uwag, to przechodzimy do realizacji porządku obrad. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

1). określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych– druk nr 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych – druk nr 12; Projekt uchwały został szczegółowo przedstawiony przez 

kierownika referatu podatkowego panią Sabinę Schnurę podczas posiedzenia Komisji Budżetu 

i Finansów w dniu dzisiejszym 10 listopada. Dodatkowo temat podatków był omawiany podczas 

spotkań Komisji Rady Miejskiej w minionym tygodniu. 

Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

 

 
1 Lista obecności. 
2 Projekt do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 

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

Głos w dyskusji zabrał radny Piotr Pospiszyl, który powiedział, że miały odbyć się posiedzenia 

komisji, na których miały być rozpatrywane zmiany, a na tych w których uczestniczył nie miało 

to miejsca. W dniu dzisiejszym otrzymał autopoprawkę, z którą nie miał kiedy się zapoznać. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - autopoprawka dotyczy druku nr 2, w związku z brakiem 

dalszych głosów w dyskusji zarządzam głosowanie nad projektem uchwały opisanym na druku 

nr 1. Głosowanie będzie imienne, odczytam kolejno listę radnych i proszę o określenie kto jest 

„za”, „przeciw”, czy wstrzymał się od głosu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała listę radnych i odbyło się głosowanie. 

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

transportowych została przyjęta przy 14 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się”. 3 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXIX/250/2020.4 

 

2). określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 2; 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 2 autopoprawka5. Projekt uchwały 

został szczegółowo przedstawiony przez kierownika referatu podatkowego panią Sabinę Schnurę 

podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym 10 listopada. Dodatkowo 

temat podatków był omawiany podczas spotkań Komisji Rady Miejskiej w minionym tygodniu. 

Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

 
3 Wyniki głosowania imiennego 
4 Uchwała Nr XXIX/250/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
5 Projekt do uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości (autopoprawka) 
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Pani Agnieszka Knopik przytoczyła definicję podatku, poinformowała, że sprawa była omawiana 

dwukrotnie i również w dniu dzisiejszym przed sesją. 6 członków Komisji było obecnych i 3 

radnych było za, 2 się wstrzymało i 1 osoba była przeciw. 

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

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Jan Chabraszewski, który upomniał radną Knopik, że radnym nie potrzeba tłumaczyć, 

co to jest podatek. Powiedział, że budżet na 2021 jest trudny również w innych samorządach ze 

względu na pandemię. Jest przeciwny podnoszeniu w taki sposób podatków. Zgłosił zastrzeżenia 

do konstrukcji budżetu gminy, który jego zdaniem jest bardzo słaby prospołecznie. W rankingu 

ilości środków przeznaczonych z budżetu na jednego mieszkańca Strzelce Opolskie są na szarym 

końcu. Zaproponował, aby przyjrzeć się konstrukcji budżetu na 2021 i podatkom, bo kiedy ludzie 

tracą pracę my fundujemy im podwyżki. Polecił zbadać ubytek dochodu, żeby pokryć go z innych 

źródeł. Dodał, że należy popatrzeć na budżet z innej strony np. poprzez rezygnację z zadań, które 

nie są konieczne, a rozpoczęte. Minister ustalił stawkę, ale my jako radni mamy prawo ją 

kształtować. 

Radna Agnieszka Knopik powiedziała, że to, że podała definicję podatku, to nie dla Pana 

radnego, lecz dla mieszkańców, bo sesja jest transmitowana. 

Radny Antoni Karecki zapytał z czego mamy zrezygnować i poprosił o konkret. Dodał, że gmina 

ma wydatki stałe i mamy obowiązek podnieść stawkę najniższą jeśli mamy się dołożyć do 

ubezpieczeń, mają wzrosnąć pensje nauczycieli, wydatki stałe. Zadał pytanie również czy ktoś 

z radnych nie wierzy w wyliczenia Skarbnika Gminy? Bardzo trudno jest dyskutować, z których 

wydatków mamy zrezygnować. Jeśli nie ma być inwestycji to jakich konkretnie? Oszczędności, 

to w którym miejscu? 

Radna Danuta Foryt powiedziała, że radni na komisjach pracowali bardzo długo, rzetelnie 

i zgodnie stwierdzili, że jest to budżet wydatków koniecznych. Zadała sobie trud i sprawdziła inne 

ambitne gminy i nie znalazła takiej, która by nie podniosła podatków.  W imieniu Komisji 

Gospodarki i Rozwoju uważamy, że aby funkcjonować musimy podnieść podatki. 

Radny Jan Chabraszewski dodał, że nie stać gminę na rewitalizację Placu Żeromskiego i takich 

elementów jest więcej. Zrezygnowaliśmy z Dni Ziemi Strzeleckiej. Nie jest zadaniem radnego 

tworzenie budżetu, rada nadaje jedynie kierunek. Wydatki związane z oświatą będą rosły, a to 
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nasze zadanie własne. W pierwszej kolejności powinniśmy realizować zadania własne, a dopiero 

później te związane z estetyką i wizerunkiem gminy. 

Burmistrz Tadeusz Goc biorąc głos w dyskusji powiedział, że oświata to jedno z zadań własnych, 

a Gmina ma  ich mnóstwo. Państwo wspiera samorządy w sposób wydatny, tj. z roku na rok coraz 

mniej. Samorząd ma prawo układać oświatę wg. własnych możliwości, ale przy wsparciu państwa 

na tym samym poziomie. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że oświata to zadanie własne, 

a Państwo nie poczuwa się do obowiązku finansowania. Podwyżka płac, PPK 1,5%, najniższe 

wynagrodzenie, rok do roku jest wzrost kosztów sztywnych to ok. 4 mln zł. a subwencja na oświatę 

wzrasta ok 400 tyś. Samorząd ma obowiązek, ale nie tylko względem nauczycieli, ale wszystkich 

obywateli. W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania z państwem, aby pokazać jakie mamy 

plany, z czym się będziemy mierzyć. Nikt z radnych nie chce zrezygnować z inwestycji dla swoich 

mieszkańców. Tam, gdzie można sięgać po środki zewnętrzne to Gmina sięga np. 

Pl. Żeromskiego, stanęliśmy w konkursie i się udało. W oświacie to są też decyzje Rady np. 

oddziały przedszkolne bo, to przecież jest pro społeczne, czy  wydłużenie czasu pracy przedszkoli 

wiejskich. Oświata stała się nie tylko droga naszemu sercu, ale i dla budżetu. Mieliśmy ogromne 

emocje związane z procedowaniem małych wiejskich i drogich szkół. Odbyło się to w bardzo 

trudnych dyskusjach. To Rząd nie pozwala oszczędzać na oświacie. Burmistrz wymienił duże 

oczekiwane inwestycje państwa, które zapowiedziane, rozpoczęte nie zostały zrealizowane. By 

rozpocząć program mieszkaniowy potrzebny jest duży udział finansowy gminy. Projekt norweski, 

który może pomóc wiejskim szkołom to ok. 8 mln zł. (4 mln to wkład własny, 4 mln 

dofinansowanie). Zadajemy sobie pytanie – co zrobimy jak wygramy ten projekt? Musimy 

kreować przyszłość, podejmować trudne wybory, gdyż nie da się żyć z dnia na dzień. Nie tylko te 

decyzje, aby przetrwać, ale musimy patrzeć w przyszłość. Co zatrzyma młodych, wykształconych 

mieszkańców? To małe miasteczko, nie będziemy mieli metra, lotniska czy filharmonii. Musimy 

mieć przewagę i dać młodym ludziom coś realnego: mieszkania, drogi, uzbrojenie, wodociągi 

i kanalizację. Prowadzimy tą gminę wspólnie, staramy się, aby to obciążenie nie było nadmierne. 

Dlatego też były przez cały tydzień prowadzone rozmowy, mądra i rzeczowa dyskusja 

z podpowiedziami. Mamy rozterki i gdyby nie dobra dyskusja na komisjach tych dobrych 

rozwiązań byłoby mniej. Burmistrz dodał, że nigdy się nie obraża na radnych. Nie ma rozwiązań 

idealnych. Na Komisji Budżetu i Finansów była dyskusja w poszukiwaniu dla naszych 

mieszkańców rozwiązań awaryjnych, systemowych. Każdy może się zwrócić do Burmistrza 

o umorzenie, przesunięcie w terminie, czy rozłożenie na raty należności (to wynika z ordynacji 

podatkowej). Te wnioski są opiniowane na Komisji Budżetu i Finansów. Drugim rozwiązaniem 
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jest opracowywaniem programu pomocowego realizowanego przez OPS dla osób fizycznych. 

Ponadto w trakcie roku Rada może w każdym czasie zweryfikować podatek, wcześniej takiej 

możliwości nie było. 

Radny Henryk Skowronek przekazał, że ostatnie dwa tygodnie były bardzo pracowite, nie tylko 

na Komisjach, ale również odbył dużo spotkań i rozmów. Tak jak w przysiędze radnego 

najważniejsze jest dobro gminy i jej mieszkańców i poszukiwanie konsensusu. Nie wszystkich to 

zadowoli. Od lat jest mowa o depopulacji i zatrzymywaniu młodych ludzi. Padały głosy, aby 

oszczędzać na kulturze. Młodzi ludzie jednak na trzecim miejscu wymieniają właśnie kulturę, oni 

potrzebują kultury, a my chcemy ich zatrzymać. 

Radny Tadeusz Koteluk zapytał ile gmina pozyskała pieniędzy w 2020 r. z tytułu podatku od 

nieruchomości i o ile to wzrośnie w 2021? 

Radna Danuta Foryt przekazała, iż przedmiot pytania radnego Koteluka był szczegółowo 

omawiany na komisjach i znajduje się w materiałach sesyjnych przekazanych do radnych. 

Zaapelowała o poważne traktowanie siebie nawzajem. 

Pani Sabina Schnura – Kierownik Referatu Podatkowego przekazała, iż dane o które pyta 

radny Koteluk znajdują się w tabeli nr 1 kolumna nr 9. Podała też dane liczbowe. 

Radny Marek Zarębski wyraził swoje zadowolenie, że stawki podatku są trochę niższe. 

Przekazał, iż zabrakło mu dyskusji na komisjach o podatkach. Odniósł się do inwestycji 

rewitalizacji Placu Żeromskiego stwierdzając, że podniesie wizerunek miasta, ale to nie jest czas 

na nią. Rząd przygotowuje projekt budowy mieszkań komunalnych i zdaniem radnego jest to 

inwestycja ważna i wymierna. Emerytów słabszych, a mających domy można by w tych 

mieszkaniach zakwaterować. Strzelce Opolskie się wyludniają, a podatki są takim elementem, 

które przyciągają. Dodał, że wstrzyma się w głosowaniu nad projektem uchwały. 

Burmistrz Tadeusz Goc powiedział, iż przez ostatnie lata w gminie Strzelce Opolskie 

prowadzona była bardzo przyjazna polityka podatkowa, co spotkało się również z krytyką. 

Polityka podatkowa nie jest jednoznaczna z osadzaniem się biznesu, tylko duży popyt, ręce do 

pracy, kadra. Wskazał Ujazd, który podatki ma dużo wyższe niż gmina Strzelce Op. Jeśli 

dyskutujemy o przywilejach to przypomniał wspólną jednomyślną decyzję o niepłaceniu za żłobki 

i przedszkola. Inwestycje – my na dzień dzisiejszy próbujemy spiąć budżet i tylko w zakresie 

wydatków sztywnych – do 15 listopada. Jest zapowiedź, że uchwała budżetowa ma być uchwalona 

ostatecznie do marca, ale nie wiemy jak będzie. Czy zrealizujmy radnych oczekiwania 
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inwestycyjne, nie wiemy. Dodał, że dochody czasem znikają np. targowisko - nie wiemy dlaczego 

zwolniono handlujących z opłaty targowej. Gmina zarządza, sprząta, a brak wpływów. Jest 

zapowiedź, że będzie rekompensata w II połowie 2021 r. 

Radny Henryk Skowronek dodał, że ten czas pandemii jest bardzo dobry do realizacji zadań, bo 

ceny spadają o ok. 40% w stosunku do roku poprzedniego. 

Radna Danuta Foryt powiedziała, że młodzi chcą mieszkać w naszej gminie, w strefie mają pracę 

i oczekują od Gminy wysokiego poziomu. Tu rodziny mają dostęp do żłobków i jest ogromne 

zapotrzebowanie na mieszkania. Młodzi ludzie oczekują kontynuacji programu Twoje M. Musimy 

zrobić wszystko, aby gmina się rozwijała, bo to jest korzyść. 

Radna Agnieszka Knopik upomniała radnych, aby wrócić do porządku obrad i zająć się 

projektem uchwały, bo w dniu dzisiejszym nie rozmawiamy nt. budżetu gminy na 2021 r. 

Radna Irena Kaczmarek dodała, że miała być realizowana inwestycja budowy obwodnicy, ale 

nie jest i tak samo może być z Pl. Żeromskiego, że drugiej takiej szansy już nie będzie. 

Radny Piotr Pospiszyl stwierdził, że on w swoim budżecie domowym zanim zaplanuje wydatki 

w pierwszej kolejności patrzy gdzie mógłby zarobić. Zapytał jakie jeszcze są składniki dochodu 

oprócz podatków i subwencji. 

Burmistrz Tadeusz Goc w odpowiedzi dodał, że są to subwencje, dotacje, podatki i udział 

w podatkach zewnętrznych PIT, a Gmina ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

Radny Henryk Rudner zapytał, czy Burmistrz ma wiedzę, że po uchwaleniu ww. stawek podatku 

jakiś duży przedsiębiorca wycofa się z naszej Gminy? 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji zarządzam 

głosowanie nad projektem uchwały opisanym na druku nr 2. Głosowanie będzie imienne, 

odczytam kolejno listę radnych i proszę o określenie kto jest  „za”, „przeciw”, czy wstrzymał się 

od głosu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała listę radnych i odbyło się głosowanie. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych została przyjęta przy 12 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 7 głosach 

„wstrzymujących się”. 6 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXIX/251/2020.7 

Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę. 

Po przerwie. 

Przyjęcie protokołu z XXIX 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.8 

Pan Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

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

 

Radny Piotr Pospiszyl zadał pytanie, czy mamy wiedzę jakie są skutki przeniesienia się lokali 

użytkowych z centrum miasta do nowo powstałego centrum handlowego? Ponadto zapytał ile 

mamy w gminie wolontariuszy, którzy pomagają w czasie pandemii? 

 

Burmistrz Tadeusz Goc w odpowiedzi przekazał, że nie mamy wiedzy nt. skutków przenoszenia 

się lokali. Wolontariat koordynuje OPS. 

 

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

następnego. 

 
6 Wyniki głosowania imiennego 
7 Uchwała Nr XXIX/251/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
8 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. W czasie od ostatniej sesji nie było żadnych 

odpowiedzi na wnioski. 

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 złożenie 

ich na piśmie. Przechodzimy do następnego punktu. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – informacja z Urzędu Skarbowego dot. oświadczeń 

majątkowych została Państwu przekazana. Dzień Niepodległości 11 listopada odbędzie się msza 

o godz. 9.00 w Kościele Św. Wawrzyńca proszę pamiętać o ograniczeniach ilości osób w kościele 

tj. 70 osób. Wieniec zostanie złożony przed mszą. Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 25 listopada 2020 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej 

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

 

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


