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PROTOKÓŁ 

XXX Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. 

XXX 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 a 1 radny uczestniczył 

w obradach zdalnie, 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/Nagrania_transmisji_sesji_Rady_Miejskiej.html 
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Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXX 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 – Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 21 radnych, co stanowi kworum1. Teraz bardzo proszę o potwierdzenie 

swojej obecności na tabletach. Proszę o potwierdzenie Kworum. 

 
1 Lista obecności. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, materiały na dzisiejszą sesję 

otrzymaliście w dniu 18 listopada 2020 r. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 

XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r., opisany na druku nr 10 oraz projekt 

uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-

2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 

grudnia 2019 r. został Państwu przedłożony w dniu dzisiejszym, leży przed Państwem. Czy są 

jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? Nie widzę. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych uwag, to przechodzimy do realizacji 

porządku obrad.2 

Brak uwag w punkcie do porządku obrad. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

1) wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce Opolskie – druk 

nr 1;3 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic Aglomeracji Strzelce Opolskie – druk nr 1. Głos oddaję panu burmistrzowi 

Józefowi Kampie, dodatkowo w celu omówienia uzyskanych wyników przeprowadzonej 

aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji zapraszam Panią Katarzynę Banaszak z firmy Pectore 

- Eco z Gliwic. 

Wprowadzenie do tematu przygotowania planu aglomeracji dla gmin Strzelce Op. i Jemielnicy 

omówił pan burmistrz Józef Kampa, natomiast pani Katarzyna Banaszak - wykonawca planu 

przedstawiła Wysokiej Radzie wyniki aktualizacji aglomeracji na krótkiej prezentacji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

 
2 Porządek obrad sesji. 
3 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce Opolskie. 
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Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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. 

Pan Henryk Skowronek zapytał o możliwość dopisania nowych terenów i w jakim trybie to 

zrobić. 

Pani Katarzyna Banaszak odpowiedziała, że jest taka możliwość i wszelkie zmiany oraz 

korekty zostaną wprowadzone poprzez uchwałę Rady Miejskiej ale już zmieniającą. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – dziękuję, 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 wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce 

Opolskie została przyjęta jednogłośnie przy 21  głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.4 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/252/2020.5 

2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 – druk nr 2;6 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

 
4 Wynik głosowania. 
5 Uchwała nr XXX/252/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce Opolskie. 
6 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 
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pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 – druk nr 2. Projekt uchwały przedstawi 

pani Magdalena Gałka pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych. 

Pani Magdalena Gałka przedstawiła Radnym szczegóły projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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 – 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 uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce 

Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2021 została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.7 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/253/2020.8 

 
7 Wynik głosowania. 

8 Uchwała nr XXX/253/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2021. 
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3) zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 

grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie 

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. – druk 

nr 3;9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie 

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. – druk nr 3. Projekt uchwały 

przedstawi pani burmistrz Maria Feliniak. 

Zastępca burmistrza Maria Feliniak udzieliła wyjaśnień dotyczących przedłożonego projektu 

uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów 

– panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Radny Piotr Pospiszyl zapytał skąd są pieniądze na ten cel i kto ponosi koszty.  

Pani radna Danuta Foryt zapytała czy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu korzysta 

z pieniężnego  wsparcia zewnętrznego? 

Pani Maria Feliniak odpowiedziała, że pieniądze na koszty utrzymania pochodzą z gminy 

i wyjaśniła sprawę dotacji z powodu zamknięcia basenu, i dodała, że pracownicy pływalni 

otrzymali zwolnienie z ZUS. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do głosowania.  

 
9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego 

Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. 
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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 zmieniającej Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej 

z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” 

na 2020 r. została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.10 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/254/2020.11 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu oraz 

wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją 

przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19” – druk nr 4;12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu oraz wniesienia wkładu własnego do 

projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19” – druk 

nr 4. Projekt uchwały przedstawi pani Marzenna Staroszczyk dyrektor Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek. 

Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu – pana Marka Zarębskiego. 

Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Brak chęci dyskusji. 

 
10 Wynik głosowania. 
11 Uchwała nr XXX/254/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej 

i Sportu „Strzelec” na 2020 r.   
12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. 

„Zaprogramuj swoją przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19” 
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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 4? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji  projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją 

przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19” została przyjęta jednogłośnie przy 21 

głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.13 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/255/2020.14 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia 

na okres do 3 lat – druk nr 5;15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat – druk nr 5. Projekt 

uchwały przedstawi pani Ewa Hałek dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego. 

Pani Ewa Hałek przedstawiła Radnym szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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 5? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

 
13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała nr XXX/255/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji  projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” 

nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19”. 
15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 

3 lat. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

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

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.16 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/256/2020.17 

6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie – druk nr 6;18 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 6. Projekt 

uchwały przedstawiła pani Małgorzata Farajewicz kierownik referatu zarządzania 

i gospodarowania odpadami komunalnymi podczas ostatniego posiedzenia Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy w dniu 19 listopada 2020 r. Dodatkowo tematyka 

była poruszana podczas wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 

26 października 2020 r. oraz podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy oraz Gospodarki i Rozwoju w dniu 5 listopada 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. Jeśli są jakieś wątpliwości to zapraszam, 

pani Farajewicz odpowie na wszelkie pytania. 

Pan Henryk Skowronek zwrócił uwagę, że jest to ważny akt prawa miejscowego i wymaga 

dobrego doprecyzowania, dopytał o zapisy ujęte w paragrafie 6 pkt 4 i 5 dotyczący pojemnika 

do kompostowania i warunków, które winny być spełnione zgodne z regulaminem. Pani 

Małgorzata Farajewicz wyjaśniła przepisy, które są uregulowane przez prawo budowlane 

a wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać i zostanie przeprowadzona kontrola. 

Pan Henryk Skowronek zabrał głos ponownie i dopytał o zapisy paragrafu 13 ust. 1 pkt 1-2 

dotyczący pojemności pojemników na odpady. Pani Farajewicz wyjaśniła, że z powodu 

obowiązku segregacji zmieniono zapis. Pan Radny Skowronek zgłosił problem zabudowy 

 
16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat. 
18 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 
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mieszkaniowej wokół rynku i kilku podmiotów gospodarczych, które mogłyby mieć zbiorczy 

pojemnik dla wszystkich z uwagi na brak miejsca. Pani Małgorzata Farajewicz odpowiedziała, 

że to właściciel nieruchomości składa deklarację i może zapewnić po przeliczeniu na ilość 

podmiotów pojemnik zbiorczy. Pani Danuta Foryt zabrała głos i wyjaśniła zawiłą sytuację 

właściciela nieruchomości i  zarządcy, który ma zapewnić kubły. Pani Małgorzata Farajewicz 

wyjaśniła wszelkie kwestie. Radny Henryk Skowronek zapowiedział, że w lutym przyszłego 

roku komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy planuje poświęcić czas na uwagi 

dotyczące wprowadzonych zmian w regulaminie. Pan Marek Zarębski zapytał na koniec 

o częstotliwość odbioru odpadów.  

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 6? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie została jednogłośnie przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 19 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/257/2020.20 

 

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – 

druk nr 7;21 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości – druk nr 7. Podobnie jak poprzedni projekt uchwały został 

nam przedstawiony podczas różnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 

 
19 Wynik głosowania. 
20 Uchwała nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
21 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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 7? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”.22  

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/258/2020.23 

 

8) ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – druk nr 8;24 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 8. Podobnie jak 

poprzednie projekty uchwały ten temat został nam przedstawiony podczas różnych posiedzeń 

komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

 
22 Wynik głosowania. 
23 Uchwała nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 
24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



Protokół XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

12 
 

Pan Henryk Skowronek zabrał głos w sprawie opłaty za zagospodarowanie odpadów, która 

staje się poważnym obciążeniem dla mieszkańca gminy. Dodał, że ustawodawca zmienia często 

ustawę i twierdzi, że to gminy nie mają fachowców i nie optymalizują systemu, żeby był tańszy. 

Rewolucja śmieciowa od 2013 miała dwa punkty szczególne, którymi są niekorkowanie śmieci 

i prowadzenie recyklingu. Radny podał przykład Niemiec, gdzie mieszkaniec płaci tylko za 

odpad zmieszany więc ma motywację by segregować. System opłat składa się z wariantów: jest 

ryczałt, system naliczania od osoby i zużycie wody. System od zużycia wody ma pierwszy, 

ważny powód: ekologię i oszczędność wody, radny zwraca uwagę, że teraz spada nam liczba 

osób w systemie, tych które płacą i nie są zameldowane, a system od zużycia wody może 

spowodować uszczelnienie poboru opłat. Uważa, że przechodząc na system opłat od ilości 

poboru wody spowoduje większe zaangażowanie ludzi w segregację, proponuje 

przeanalizowanie tematu na komisji w lutym. Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że zamysł był 

analizowany i przyglądamy się gminom, gdzie taki system funkcjonuje, jak zostaną wszystkie 

dane rozpoznane to spróbujemy to wyliczyć. Burmistrz zwrócił uwagę, że nie do końca to 

wyeliminuje problem, ale faktem może być zaoszczędzenie na wodzie. Jest to system dobry. W 

najbliższych miesiącach warto się zastanowić czy zgodnie z tymi trendami nie zaryzykować 

wprowadzenia takiego systemu, ale nie spowoduje to oszczędności tylko przemieszczenie 

ciężaru płatności. 

Pan Marek Zarębski dodał, że małym minusem systemu jest przypadek domów 

jednorodzinnych z ogródkami, gdy podczas suszy zużycie wody jest zwiększone poprzez 

podlewanie. Może to mieć wpływ na zniekształcenie wyników końcowych szczególnie na 

wsiach, za to w miastach się to może sprawdzić. 

Pan Jan Chabraszewski zapytał o stawkę, która jest mocno skokowa, co zdecydowało o 40% 

wzroście. Burmistrz Józef Kampa poinformował, że to było podawane i wyjaśniane 

dwukrotnie. Między innymi sposób naliczania to nałożenie się wszystkich zdarzeń, nakaz 

segregacji, system jest drogi, zła ustawa to jest jej pokłosie, nawet nieruchomości 

niezamieszkałe w to są włączone. Mieszkańcy dopłacają do tego systemu.  Zagospodarowanie 

odpadów na terenie PSZOKu jest niesamowicie drogie.  Gdzie 1 tona to 800/1000 zł. Dzikie 

wysypiska też na to wpływają, system musi się samofinansować.  

Pani Danuta Foryt poprosiła o zaangażowanie się w to, by system naliczania opłat wobec 

zużywanej wody był brany pod uwagę, osób przyjeżdżających na wakacje jest dużo a za śmieci 
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nie płacą, ogromna ilość osób ucieka przed systemem. Każdy rozsądny kto podlewa ogródki 

ma założony licznik więc nie będzie to miało wpływu. 

Pani Irena Kaczmarek nawiązała do budynków wielomieszkaniowych np. spółdzielni, zapytała 

w jaki sposób nakłonić mieszkańców, uświadomić ich i w jaki sposób poinformować, że 

w następnych latach będą podwajane stawki opłat. Są sytuacje, że osoba źle wrzuci lub 

przeoczy i wrzuci do innego pojemnika nie ten surowiec, a firma chce za to podwyżki, bo 

potraktuje to jako odpad zmieszany, jak mieszkańcy będą informowani o tej decyzji? Prosi by,  

spółdzielnia wysłała pismo każdemu z lokatorów z informacją o wprowadzonych zmianach w 

regulaminie. 

Pani Małgorzata Farajewicz wyjaśniała, że będzie kampania informująca we wszystkich 

mediach, wszelkie zmiany będą powielane i wywieszone w klatkach, będziemy nauczać 

mieszkańców a nie karać. Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że system jest skomplikowany 

a wątpliwości dotyczą tych dwukrotności opłat za brak konsekwencji w segregacji. Praktyka 

pokaże jak skutecznie egzekwować te sytuacje. Duży zarządca tj. spółdzielnia też będzie miał 

problem w jakim trybie zwracać uwagę mieszkańcom. Racjonalna polityka państwa jest 

potrzebna. Pan burmistrz Józef Kampa przedłoży symulację i wyliczenia w sprawie rozliczenia 

śmieci, która da nam jasny obraz, jest to rozwiązanie ciekawe. Burmistrz nawiązał do 

przypadku nałożenia opłat za śmieci na producentów opakowań, które są stosowane 

w Niemczech.  

Burmistrz Józef Kampa odniósł się do propozycji przeliczenia opłaty w uwzględnieniu zużycia 

wody, chodzi o budynki wielorodzinne tu jest problem, zdarzają się nieścisłości, badaliśmy to. 

System ten stosuje miasto Warszawa, która ma problemy z tym modelem. Ważnym problemem 

jest sposób naliczenia  opłat w przypadku nie segregowania śmieci, które zostanie podwojony 

w roku 2022. Należy edukować i motywować mieszkańców. Po przeliczeniu, w naszej gminie,  

każda osoba produkuje dziennie prawie kilogram odpadów. 

Pan Jan Chabraszewski przypomniał, że uchwała Rady Miasta Warszawy jest zaskarżona przez 

prokuraturę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wobec tego radny ma wątpliwości 

co do systemu opłat uwzględniający zużycie wody. 

Pan Marek Zarębski zadał pytanie w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych, czy 

wystawienie tego powoduje złamanie regulaminu. Pani Małgorzata Farajewicz poinformowała, 

że zmieniono w tej sprawie regulamin w paragrafie 3, gdy są wystawione poza terminem 
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odbioru wzywa się właściciela o uprzątnięcie tego terenu, „wielkogabaryty” winny być 

wystawione dzień wcześniej. 

Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że gdy odpady zostaną wystawione wcześniej i długo zalegają 

przed terminem zbiórki może to spowodować wezwanie kontroli. Koszty uprzątnięcia 

wysypiska poniesie zarządca i ma prawo obciążyć wspólnotę mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, jeśli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do 

głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku 

nr 8? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał 

się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została przyjęta przy 19 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.25 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/259/2020.26 

Pani Irena Kaczmarek poprosiła o udzielenie głosu i zwróciła się do zgromadzonych Radnych, 

że wygodnie jest się wstrzymać w głosowaniu albo być przeciw, medialnie ładnie to wygląda, 

tylko jak w tak trudnej sprawie, z którą należy też się zmierzyć, znaleźć rozwiązanie, jeśli 25 zł  

to najniższa możliwa stawka jaką można uchwalić.  

9) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– druk nr 9;27 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zwolnienia 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 9. Podobnie jak 

poprzednie projekty uchwały ten temat został nam przedstawiony podczas różnych posiedzeń 

komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

 
25 Wynik głosowania. 
26 Uchwała nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
27 Projekt uchwał w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. 

Pani Danuta Foryt zadała pytanie: co w sytuacji, gdy mieszkają w domu dwie rodziny czy 

można dla 3 osób zrobić ulgę a dla reszty nie? Pani Małgorzata Farajewicz wyjaśniła, że to 

zależy od złożonej deklaracji i to właściciel oświadcza, że kompostuje swoje odpady, wobec 

tego wówczas jest ulga. 

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 9? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.28 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/260/2020.29 

 

10) zmieniający Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. – druk nr 10;30 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego Uchwałę 

Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.  – druk nr 10. Projekt uchwały 

przedstawi Skarbnik Gminy Piotr Szuba. 

Pan Piotr Szuba przedstawił Radnym szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów 

– panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

 
28 Wynik głosowania. 
29 Uchwała nr XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
30 Projekt uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 

grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.    
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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 nr 10? 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 XVII/173/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2020 r. została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.31 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/261/2020.32 

11) zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk nr 

11;33 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą 

Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 

nr 11. Projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy Piotr Szuba. 

Pan Piotr Szuba przedstawił szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów 

– panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Jeśli 

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania.  

 
31 Wynik głosowania. 
32 Uchwała nr XXX/261/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.   
33 Projekt uchwały w sprawie zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.   
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Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 11? 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 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach 

„za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.34 

Uchwała została oznaczona pod nr XXX/262/2020.35 

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. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.36 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

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

Pan Henryk Skowronek w imieniu prezesa OSP Szymiszów złożył podziękowanie dla 

burmistrza i kierownika Ref. Zarządzania Kryzysowego pana Jana Bogusza za wsparcie na 

zakup samochodu pożarowego. Zapytał również o plan modernizacji urządzeń SWiK. 

Burmistrz przypomniał, że możliwość dyskusji nad dokumentem spółki będzie 7 grudnia 

podczas wspólnego posiedzenia komisji. 

Pan Marek Zarębski zabrał głos w sprawie ochrony ludzi 60+ w czasie pandemii,  

przestrzegania reżimu sanitarnego oraz uczestnictwa w ulicznych protestach, stwierdził, że 

 
34 Wynik głosowania. 
35 Uchwała nr XXX/262/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr 

XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.  
36 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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nałożone w pierwszej fali zakażeń ograniczenia zostały za szybko zdjęte i odmrożone teraz 

mamy tego konsekwencje, chrońmy siebie i stosujmy się do reżimu. 

Burmistrz poinformował o ogromnych konsekwencjach gospodarczych dla kraju, 

o traktowaniu rygorów epidemii inaczej przez grupę osób starszych i młodszych, o trudnej 

sytuacji drobnych i większych przedsiębiorstw, restauracji, które upadną. 

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. 

Radny Henryk Skowronek zapytał, czy przewiduje się otwarcie lodowiska, bo zainteresowanie 

jest duże. Burmistrz poinformował, że w planach jest naśnieżenie górki Kaśki, jeśli dopisze 

zimowa aura a lodowisko zostanie otwarte. 

Radny Bogusław Farion zabrał głos w sprawie wycinki drzewa umiejscowionego przy liniach 

wysokiego napięcia, mimo działań referatu Gospodarki Komunalnej nie ma efektu, drugim 

tematem była sprawa poprawa oznakowania ulicy w Rozmierzy od strony Suchej, dotyczącego 

ograniczenia prędkości. 

Pani Danuta Foryt poprosiła o głos i poinformowała, że podczas ostatniej sesji głosowano nad 

uchwałą w sprawie podatków i mieszkańcy głównie seniorzy, z którymi rozmawiała przyjęli ją 

ze zrozumieniem i spokojem. 

Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos w sprawach rygorów ciążących na gminie i wydatkach 

bieżących, programu Twoje M, rozwoju mieszkalnictwa, nowym akcie prawnym ustawie 

o rozwoju mieszkalnictwa, w którym jest informacja o dotacjach dla samorządu, o zmianach 

TBSów na SIMy- społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Burmistrz zwrócił uwagę, żeby 

ustawodawca zauważył możliwości samorządów, które są ograniczone. 

Pani Agnieszka Knopik dopowiedziała kilka słów w sprawie podatków, które wysokość ustala 

ministerstwo finansów. 

Pan Piotr Pospiszyl zadał pytanie, czy Burmistrz skieruje pismo w sprawie zmian w ustawie 

dot. mieszkalnictwa do Ministerstwa. 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że skierował pismo do Marszałka Senatu z pytaniem: 

dlaczego nie wspomaga rozwoju budownictwa, mimo wysyłyania pism od wielu lat efekt jest 

zerowy, nie ma odpowiednich aktów prawnych, jesteśmy w stanie budować szkoły, biblioteki 

ale czemu nie można wspomagać rozwoju budownictwa. 
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Pan Marek Zarębski zadał pytanie o zapowiadane wsparcie rządu dla budownictwa 

komunalnego do 80%, które jeszcze nie jest wprowadzone.  

Burmistrz Goc wyjaśnił, że programy są przeregulowane i gminy nie chcą z nich korzystać, 

trzeba stworzyć programy nakierowane na obywatela, dawać wędkę nie rybę, a budownictwo 

komunalne jest nieefektywne, kolejka oczekujących przekroczy nasze możliwości. 

Rozdawnictwo rządu nie prowadzi do zamierzonych celów. 

Pan Marek Zarębski przekazał głosy mieszkańców w sprawie podziękowania radnym 

i burmistrzowi, że obniżono stawki podatków wobec pierwszej przedstawionej wersji. 

Burmistrz Tadeusz Goc poinformował, że pomagać należy najsłabszym i najbiedniejszym. 

Pani Foryt Danuta dopowiedziała, że w sąsiednich gminach opłata śmieciowa też będzie 

wynosić 25 zł od osoby, w ramach Czystego Regionu tak będzie. 

Pani Irena Kaczmarek zapytała: czy w ramach rewitalizacji parku można znaleźć fundusze na 

wyremontowanie placu zabaw. Burmistrz wyjaśnił, że jest to park zabytkowy i jest planowana 

rozbudowa. 

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 nie było żadnych 

interpelacji zapytań. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chce złożyć 

interpelacje lub zapytanie? Proszę o złożenie interpelacji na piśmie. Przechodzimy do 

następnego punktu. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Analiza Oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 24h ustęp 

1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym każdy radny zobowiązany był do 

złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 kwietnia 2020 r. wg. stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. 
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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 dokonał analizy i przekazał wszelkie 

uwagi, które z kolei zostały przekazane Państwu.  

Kolejnym punktem jest przygotowanie i ustalenie planów pracy komisji merytorycznych do 

14 grudnia br. Wspólne posiedzenie stałych komisji odbędzie się 7 grudnia o godzinie 13.00 

bo będzie projekt budżetu omawiany i wieloletni plan rozwoju urządzeń kanalizacyjnych, które 

będziemy podejmować na następnej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Pan Marek Zarębski zapytał czy przewodnicząca planuje dwie sesje w miesiącu grudniu. 

Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 22 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 a kolejna na 30 grudnia 

o godzinie 14.00. 

Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej 

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

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


