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PROTOKÓŁ
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 r.
XXXIII Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Trwała od godz. 14:00 do godz. 18.57.
Na ogólną liczbę 21 radnych, na sali obecnych było 21 radnych, co stanowi kworum, przy
którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik.
Zapis audio i video sesji zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Gminy Strzelce Opolskie pod linkiem:
http://bip.strzelceopolskie.pl/rada_miejska/sesje_rady_miejskiej.htm
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Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich. Informuję, iż obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji:
radnych, Pana Burmistrza wraz z zastępcami, pana radcę prawnego oraz osoby referujące
projekty uchwał.

Stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność
obrad. Na sali jest 21 radnych, co stanowi quorum. 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 17 lutego 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych uwag, to przechodzimy do realizacji
porządku obrad.
Radna Zofia Habasz zabrała głos i zgłosiła wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad
projektów uchwał w sprawie połączenia publicznych szkół podstawowych w Suchej
i Rozmierce druk nr 6: połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej z Publiczną Szkołą
Podstawową w Rozmierce – druk nr 6 a i połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rozmierce z Publiczną Szkołą Podstawową w Suchej – druk nr 6 b oraz projektu uchwały
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach – druk
nr 7. Radna poprosiła Szanowną Radę o przełożenie procedowania tych uchwał, by bez
pośpiechu wypracować jak najkorzystniejsze koncepcje dla wszystkich środowisk dotyczące
reorganizacji placówek oświatowych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Tadeusz Goc, który zwrócił się do Wysokiej Rady
o utrzymanie w porządku obrad wszystkich projektów uchwał oraz podjęcie dyskusji i decyzji
w dniu dzisiejszym. Zaznaczył, że jest to sprzyjający czas na takie decyzje z uwagi na naukę
uczniów poza budynkiem. Burmistrz odniósł się również do konieczności przeniesienia
przedszkola do budynku szkolnego w Rozmierce.
Radny Marek Zarębski zapytał skąd znajdą się pieniądze w budżecie, i czy zdążymy
wyremontować i przystosować placówkę w Rozmierce na obiekt przedszkolny.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeśli Radni podejmą tę uchwałę to pieniądze muszą się znaleźć.
Radny Jan Chabraszewski zabrał głos w sprawie czy taka uchwała będzie miała moc prawną
i procedurę w tej sprawie.
Radna Zofia Habasz odniosła się do sytuacji w przedszkolu w Rozmierce. Poinformowała, że
już zawsze był problem z funduszami na inwestycje, a teraz tak nagle trzeba przenieść
przedszkole do innego budynku, a warunki nie zmieniły się od lat. Zaznaczyła, że w ostatnim
czasie zostały wymienione okna.
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Burmistrz Tadeusz Goc poinformował, że sfera związana z przedszkolem była już
podejmowana przed dwoma latami oraz rok temu. Jednak nie było możliwości zrealizowania
tego wcześniej, a niesie to ze sobą kolejne decyzje i inne działania, dyrektor przedszkola nie
upominał się i nie zgłaszał złych warunków stanu przedszkola mimo takiego obowiązku.
Radny Andrzej Porębny odniósł się do słów Burmistrza, mimo, że popiera reformę oświaty
zwrócił uwagę, że sytuacja z reorganizacją zmieniała się, były proponowane różne projekty
i propozycje. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została wykluczona z dyskusji w tej sprawie,
jak również nie uczestniczyła w spotkaniach z rodzicami. Zaznaczył, że przy tak ważnych
decyzjach merytoryczna Komisja Rady Miejskiej nie brała udziału. Panował chaos i do
ostatniej chwili nie wiadomo było jak to będzie procedowane. Radny poparł wniosek radnej
Habasz o wycofanie uchwały.
Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że nie zgadza się ze słowami radnego Porębnego, miesiąc temu
został zaproponowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad tychże projektów uchwał, przez
miesiąc wiele dyskutowano nad różnymi wariantami, a radni mieli dużą wiedzę w tym temacie.
Radny Jan Chabraszewski zabrał głos w sprawie sytuacji panującej w przedszkolu i braku
wniosków dyrektora przedszkola dot. stanu technicznego budynku, podkreślił, że nie można
zwalać winy na osobę, która zarządza placówką od roku.
Burmistrz wyjaśnił, że obowiązkiem dyrektora jest szybkie rozpoznanie i zgłaszanie
nieprawidłowości. Pani dyrektor znając sytuację w przedszkolu wiedziała, że to nie są łatwe
decyzje, bo nie ma alternatywy. Wysoka Rada dała czas szkołom, a to gmina będzie musiała
wypełnić swoje obowiązki i znaleźć miejsca w przedszkolach poza terenem Rozmierki. Po
uważnym wsłuchaniu się w głosy mieszkańców wiemy, że społeczność nie chce przenieść
dzieci do innej placówki. W związku z tym koncepcje się zmieniały, zapisy uchwały muszą być
tak skonstruowane, by miały szansę przejść część proceduralną.
Radny Piotr Pospiszyl zwrócił się do Burmistrza, z prośbą o wsłuchanie się we wniosek pani
radnej Habasz. Przyznał, że sam popiera powyższy wniosek. Zapytał, dlaczego przez dwa lata
nie rozpoczęto rozmów dot. przedszkola, nie rozpoczęto przygotowywań obiektu albo nie
szukano nowego miejsca na placówkę przedszkolną, ani nawet nie wspomniano o budowie
nowego, nowoczesnego przedszkola. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli są możliwości w danej
miejscowości to szukanie innych bardzo drogich jest nierealne, Szymiszów Wieś ma
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możliwości stać się centralnym, zbiorczym przedszkolem dla kilku miejscowości, jednak
mieszkańcy nie akceptują takiego rozwiązania, nawet na czas przejściowy. Budowa nowego
obiektu byłoby wielką rozrzutnością.
Radny Marek Zarębski dodał, że przeprowadzone konsultacje z sołtysami i rodzicami nie
pozwalają na powstanie zbiorczego przedszkola a głosy sprzeciwu mieszkańców wiosek dot.
dzisiejszych uchwał nie dotarły do władz. To wybiórcze traktowanie głosów mieszkańców.
Uważa, że środowiska Rozmierki i Suchej zostały przyparte do muru więc w końcu zgodziły
się. Wypowiedział się w sprawie dyskusji i wynikach głosowania dot. projektów uchwał i opinii
na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mimo jednogłośnej zgody komisji
w sprawie wydłużenia czasu pracy przedszkoli i opinii pozytywnej w tej sprawie, drugiego dnia
zapadła decyzja, że jednak czas pracy nie będzie przedłużony, a placówki pracować będą tak
jak wcześniej przed przyjętym programem.
Burmistrz odpowiedział radnemu, że rozmowy i opinie, które przytoczył, nie były
wypowiedziane dzisiaj, był to głos, który padł podczas pewnych nieformalnych, luźnych
rozmów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, kończymy dyskusję. W związku ze zgłoszonym
wnioskiem radnej Zofii Habasz przechodzimy do głosowania w sprawie zdjęcia z porządku
obrad sesji Rady Miejskiej projektów uchwał opisanych na drukach nr druku nr 6a i 6b i druku
nr 7, tj. projektu uchwały w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
z Publiczną Szkołą Podstawową w Rozmierce – druk nr 6 a, projektu uchwały w sprawie
połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce z Publiczną Szkołą Podstawową
w Suchej – druk nr 6 b i projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kalinowicach – druk nr 7.
Kto z Państwa Radnych jest za wyłączeniem z porządku obrad ww. projektów uchwał? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
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Stwierdzam, że wniosek radnej Zofii Habasz w sprawie wycofania druków nr 6a, 6b i 7
z porządku obrad nie został przyjęty przy 7 głosach „za”, 14 „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących”2.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – teraz przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia
porządku obrad w niezmienionej formie.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji? Proszę o podniesienie ręki
i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję.
Z związku z problemami technicznymi głosowanie nie doszło do skutku. Głosowanie w sprawie
przyjęcia porządku obrad zostało powtórzone.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Głosujemy nad przyjęciem porządku obrad XXXIII sesji
Rady Miejskiej.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji? Proszę o podniesienie ręki
i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że porządek obrad sesji został przyjęty przy 13 głosach „za”, 8 głosach „przeciw”
i braku głosów „wstrzymujących”3.
Radny Karol Bischoff oświadczył, że oddał głos „za” ręcznie.
Przechodzimy do realizacji porządku obrad4.

Podjęcie uchwał w sprawach:
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu
posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach:

Wynik głosowania w sprawie wniosku radnej Zofii Habasz.
Wynik głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji.
4
Porządek obrad sesji.
2
3
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1) zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia
zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu – druk nr 1;
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej
Uchwałę Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz
kryteriów naboru uczestników programu – druk nr 1.5
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Ewa Hałek – dyrektor
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.
Pani Ewa Hałek przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki
i Rozwoju panią Danutę Foryt.
Pani Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki
Komunalnej i Majątku Gminy pana Henryka Skowronka.
Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję.
Radny Jan Chabraszewski zadał pytanie w sprawie wyceny aportu dot. działki budowlanej i kim
jest gmina w projekcie Twoje M. Radny uważa, że Rada Miejska robi prezent mieszkańcom
podejmując uchwałę.
Pani Ewa Hałek i Burmistrz odpowiedzieli radnemu na pytania w sprawie wyceny lokalu
komunalnego i bonifikaty oraz różnych propozycji dla młodych mieszkańców w sprawie
budownictwa komunalnego.
Radny Jan Chabraszewski odniósł się do słów burmistrza, uważa, że mieszkańcy ponoszą
koszty tego działania. Ludzie z ulicy otrzymują od gminy duże wsparcie, projekt ten nie jest
kierowany do osób najbardziej potrzebujących. Burmistrz odpowiedział radnemu jakie są
uwzględniane koszty remontu, zabrał głos w sprawie różnych spojrzeń na programy
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28
czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru
uczestników programu
5
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i nowelizacje ustawy dotyczące budownictwa, zaznaczył, że warto było podjąć się programu
„Twoje M”.
Radna Danuta Foryt zwróciła uwagę, że program „Twoje M” cieszy się ogromną popularnością,
trzeba poczytać warunki, a takie są oczekiwania młodych osób. Burmistrz dodał, że założeniem
programu było umożliwienie zakupu mieszkań przez osoby z klasy średniej.
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 1? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”,
ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu została przyjęta
przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymujących się”.6
Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/277/2021.7

2) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata
2016-2022 – druk nr 2;
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2022 – druk nr 2.8
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Katarzyna Dynak –
kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy.
Pani Katarzyna Dynak przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały.
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.

Wynik głosowania.
Uchwała nr XXXIII/277/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniająca
Uchwałę Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu
8
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata
2016-2022
6
7
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki
i Rozwoju panią Danutę Foryt.
Pani Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji.
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.
Radny Piotr Pospiszyl zapytał czy zadaszenie lodowiska jest ujęte w tej aktualizacji programu.
Pani Katarzyna Dynak odpowiedziała radnemu, że zadanie nie zostało ujęte, zgodnie
z wytycznymi starano się dobrać takie działania, które mają największe szanse powodzenia.
Pan Józef Kampa dodał, że obiekt na osiedlu jest w obszarze, który został wyłączony ze strefy
rewitalizacji.
Radny Andrzej Porębny zapytał, czy program obejmuje stadion miejski?
Pani Katarzyna Dynak wyjaśniła radnym, że stadion jest wyłączony z programu, który miał
wiele zmian i koncepcji, na które gmina nie miała wpływu, zwróciła uwagę na kwoty realizacji
przy takich przedsięwzięciach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej chęci dyskusji, 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 aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Strzelce Opolskie na lata 2016-2022 została przyjęta przy 20 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”
i braku głosów „wstrzymujących się”.9
Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/278/2021.10

Wynik głosowania.
Uchwała nr XXXIII/278/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2022.
9

10

9
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3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat
– druk nr 3;
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 3.11
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Ewa Hałek – dyrektor
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.
Pani Ewa Hałek przedstawiła szczegóły w/w 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.
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 3? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
i najmu na okres do 3 lat została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku
głosów „wstrzymujących się”.12
Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/279/2021.13
4) rozpatrzenia petycji – druk nr 4;
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji – druk nr 4.14
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Danuta Urbaniak –
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.
Wynik głosowania.
13
Uchwała nr XXXIII/279/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.
14
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11
12
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Radna Danuta Urbaniak przedstawiła Radnym uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 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 rozpatrzenia petycji została przyjęta przy 20 głosach „za”,
1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.15
Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/280/2021.16

5) zamiaru zlikwidowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach
Opolskich – druk nr 5;
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru
zlikwidowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich – druk nr 5.17
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Marzenna Staroszczyk –
dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.
Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła Radnym szczegóły w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu pana Marka Zarębskiego.
Radny Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji stosunkiem głosów 4 głosy
„za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję do projektów uchwał opisanych na
drukach nr 5, druków nr 6 i 7.

Wynik głosowania.
Uchwała nr XXXIII/280/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji.
17
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zlikwidowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach
Opolskich.
15
16
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Radny Marek Zarębski zabrał głos w sprawie oszczędności, które powstaną i czy ich wysokość
będzie taka jak zakładano, zapytał w jakim kształcie sport będzie funkcjonował po podjęciu tej
uchwały.
Pani burmistrz Maria Feliniak odpowiedziała, że od wielu lat wnioskowano by zoptymalizować
zarządzanie sportem, a jest to pierwszy krok by było to sprawne. Dalsze plany zostaną
przedstawione w marcu na komisjach merytorycznych po uzyskaniu pozytywnej opinii.
Radny Jan Chabraszewski uważa, że ta uchwała jest intencyjna i nie wie jaka będzie
konsekwencja tej uchwały po pierwszym września.
Burmistrz Maria Feliniak odpowiedziała, że zostaną podzielone zadania, które będą
realizowane w nowej jednostce, a które w szkole, zgodnie z sugestią wypracowaną na
posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i z Gminną Radą Sportu, wszystko to zostanie
przedstawione radnym. Zakład budżetowy musi być przekształcony w jednostkę budżetową.
Radny Henryk Skowronek dopowiedział, że uchwała intencyjna to nie jest akt prawa
miejscowego tylko zakłada pewne zmiany, teraz będzie czas na wypracowanie rzeczonej
uchwały i wspólny program dla działania sportu.
Radny Marek Zarębski zabrał głos, że w uchwale o zamiarze likwidacji MOS-u nie ma takich
konkretnych działań jak w uchwałach o połączeniu szkół, poprosił o możliwość odtworzenia
prezentacji, na której zostały przedstawiono propozycje zmian.
Pani Marzenna Staroszczyk wyjaśniła jakie plany są zawarte w tych propozycjach, które
zawiera uzasadnienie do uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że materiały są dostępne dla radnych,
zawsze są przedkładane jak jest potrzeba, nie jest to traktowane wybiórczo. Po to jest komisja
merytoryczna by zaopiniować temat w imieniu wszystkich radnych.
Radna Danuta Foryt zabrała głos dodając, że jeśli stanowisko w sprawie MOS-u zostało
wypracowane na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, to można zaufać takiemu działaniu.
Radny Bogusław Małycha dodał, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu dała rekomendacje, ale
nie jednogłośnie, dlatego padła propozycja o przedstawieniu tych zmian.
Radny Andrzej Porębny zwrócił uwagę, że znowu jest presja czasu, poprosił, by nie robić
wszystkiego na gorąco i nie podejmować uchwały.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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.
Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zamiaru zlikwidowania Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Strzelcach Opolskich została przyjęta przy 15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”
i 4 głosach „wstrzymujących się”.18
Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/281/2021.19

6) połączenia publicznych szkół podstawowych w Suchej i Rozmierce:
a) połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej z Publiczną Szkołą
Podstawową w Rozmierce – druk nr 6 a;
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie połączenia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej z Publiczną Szkołą Podstawową w Rozmierce – druk
nr 6A.20 W związku z prośbą o zabranie głosu, proszę o przedstawienie stanowisk
przedstawicielek społeczności z Rozmierki i Kalinowic.
Pani Gabriela Radziej przedstawiła stanowisko środowiska rodziców i mieszkańców, nawiązała
do wysokich wyników nauczania, finansów i oszczędności, które według społeczności będą
mniejsze niż przedstawiano, zaapelowała do Radnych, by odrzucić uchwały.
W następnej kolejności głos zabrała pani Sylwia Pastuch z Kalinowic, która przedstawiła wiele
argumentów, aby zatrzymać proces reorganizacji szkoły, nawiązała do wykonanych przez
mieszkańców remontów i udogodnień, poprosiła Radnych o wzięcie pod uwagę przedstawione
argumenty i odrzucić uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły w Kalinowicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Marzenna Staroszczyk –
dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.
Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały.

Wynik głosowania.
Uchwała nr XXXIII/281/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
zamiaru zlikwidowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich.
20
Projekt uchwały w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej z Publiczną Szkołą
Podstawową w Rozmierce.
18
19
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu pana Marka Zarębskiego.
Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię głosami 4 „za” i 2 „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.
Radny Jan Chabraszewski wypowiedział się, że nie widzi żadnych pozytywnych argumentów
by przyjąć te uchwały, przedstawił stanowisko, zaznaczając, że społeczności wiejskie prężnie
się rozwijają i rozbudowują, nauka w szkołach nie odbiega standardem od nauki w placówkach
miejskich, podkreślił, że społeczności się zintegrowały, ale nie mogą podjąć więcej działań, bo
to gmina jest organem nadzorującym oświatę. Radny nie widzi tych oszczędności, które
przedstawiane są Radzie a tylko wąsko pojęty interes. Odniósł się do podobnej sytuacji, która
miała miejsce wcześniej w związku ze szkołą w Dziewkowicach. Podkreślił, że jest politykiem
lokalnym i zauważa problemy społeczności wiejskich.
Burmistrz wyjaśnił, że w Dziewkowicach początkowo rozważano przeniesienie części uczniów
do szkoły miejskiej. Jednak stan budynku nie pozwolił na realizację tego zamysłu. Kwestia
przedszkoli i likwidacja gimnazjów też została narzucona, bo to decyzje ministerialne
wymusiły pewne działania. Są też takie uchwały, które są trudne, budzą kontrowersje, mimo to
należy to zrobić, bo od tego jesteśmy. Obowiązkiem gminy jest oświata, ale to wszystko musi
być racjonalne. Nasze dochody zdobywamy bardzo trudno, przypomniał o sytuacji podczas
podejmowania uchwały w sprawie wysokości stawek od podatków. Wszystko należy
sfinansować, koszty oświaty wzrastają a są to konsekwencje decyzji na szczeblach centralnych.
Radny Jan Chabraszewski wypowiedział się o zmianach jakie były przedstawiane wcześniej
wówczas miały być duże oszczędności, teraz nie widzi takich oszczędności, o wątpliwościach
jakie budzą koszty i zestawienia, w którym będą koszty utrzymania szkół, zawsze
przedstawiane są tylko ogólne liczby, a nie szczegółowe. Zapytał, co jest głównym motywem
tego, że chcemy te szkoły optymalizować.
Burmistrz Tadeusz Goc zapytał w odpowiedzi co proponuje radny, aby rozwiązanie to było
optymalne. Burmistrz wypowiedział się, że gmina jest odpowiedzialna i chce by funkcjonowały
wszystkie strefy jak najlepiej w ramach środków, którymi gmina dysponuje.
14
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Radny Marek Zarębski zabrał głos, że jest ogólny sprzeciw wobec podjęcia tych uchwał, radny
popiera optymalizację szkół, ale widzi szerszą potrzebę. Wypowiedział się o stanie oświaty
i analizie w gminnych przedszkolach, gdzie w większości budynków znaleźć można jakieś
braki i mankamenty, których nie remontowano z powodu braku środków finansowych. Zapytał
Burmistrza, co się wydarzyło i jaka była przyczyna, że w ciągu jednego dnia powstała
kontrpropozycja i inna propozycja projektu uchwały. Rada Miejska ma łączyć a nie dzielić,
poprosił radnych by odrzucili projekt uchwały.
Burmistrz odpowiedział, że komisja merytoryczna, czyli Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
nie poparła rozwiązania, które zostało przedstawione na wcześniejszym posiedzeniu, wobec
tego szukano rozwiązania alternatywnego, pytano radnych, gdzie jest problem. Dochodziły
głosy, że taki kształt uchwały zostanie odrzucony i zaproponowano inny zamysł. To nie
pojawiło się w ostatnim momencie, wynikało to z wcześniejszego rozpoznania oraz wymogu
ustawowego, czyli termin siedmiu dni przed sesją został zachowany.
Następnie dyskutowano o decyzjach i terminach spotkań oraz wpływających propozycjach
zmian w proponowanych uchwałach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wznawiam obrady.
Radna Agnieszka Knopik zabrała głos, że nikt w sprawie uchwały do radnej nie dzwonił i
zaznaczyła, że nie należy do żadnej partii.
Radny Jan Chabraszewski wypowiedział się w sprawie rozdzielenia pieniędzy w budżecie, żeby
utrzymać placówki oświatowe i realizować zadania własne gminy. Ludzie oczekują dobrej
decyzji w tej sprawie.
Radny Piotr Pospiszyl zapytał, gdzie będą chodziły dzieci od pierwszego września do
przedszkola w Rozmierce.
Pani Marzenna Staroszczyk odpowiedziała radnemu, że do końca marca powinniśmy znać
decyzję pana Kuratora Oświaty w tej sprawie, wobec tego będziemy mieć czas by przystosować
obiekt.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Kończymy dyskusję. Kto z Państwa Radnych jest za
przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 6A? Proszę o podniesienie ręki
i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że uchwała w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
z Publiczną Szkołą Podstawową w Rozmierce została przyjęta przy 13 głosach „za”, 8 głosach
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.21
Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/282/2021.22

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o głos radcę prawnego.
Radca prawny Waldemar Piontek wyjaśnił, że porządek obrad został tak skonstruowany,
nazywany to alternatywą wykluczającą. Jeśli projekt uchwały w podpunkcie A został przez
Radę Miejską przyjęty, wobec tego drugi projekt zaproponowany już nie może być
procedowany. Wyrażenie „albo” zawarte w porządku obrad powoduje, że tylko jeden może być
uchwalony.

b) połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce z Publiczną Szkołą
Podstawową w Suchej – druk nr 6 b;23

7) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach – druk
nr 7;
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach – druk nr 7.24
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Marzenna Staroszczyk –
dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.

Wynik głosowania.
Uchwała nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej z Publiczną Szkołą Podstawową w Rozmierce.
23
Projekt uchwały w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce z Publiczną Szkołą
Podstawową w Suchej
24
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach.
21
22
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Pani Marzenna Staroszczyk przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu pana Marka Zarębskiego.
Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.
Radny Marek Zarębski zabrał głos w sprawie szkoły w Kalinowicach jako jednego z lepiej
utrzymanych i bezpiecznych budynków oświatowych, mimo szukania oszczędności, uważa ze
jest to pierwszy krok do wygaszenia szkoły w niedługim czasie. Radny nie do końca wierzy, że
przedstawiona suma oszczędności będzie w takiej wysokości, jaka jest przedstawiana. Nie ma
pewności, że uczniowie wrócą do szkół i kiedy skończy się pandemia mimo reorganizacji
i nawet lekko poprawiająca się demografia daje perspektywę, czy nie warto przesunąć
procedowanie tej uchwały o jeden cykl. To nie pomoże szkole a może zaszkodzić całej wsi.
Burmistrz Tadeusz Goc odpowiedział radnemu, że szkoła funkcjonuje w takim kształcie dzięki
zaradności dyrekcji, nauczycieli, ale wyjaśnił, że dzieci uczęszczające do niej nie pochodzą
tylko z Kalinowic, znaczna część uczniów dojeżdża z Izbicka, Ligoty Górnej i Dolnej, czy
Niwek. Burmistrz podkreśla, że kształcenie dzieci w tak małych klasach, kilkuosobowych, nie
jest poprawne i nie jest do zaakceptowania. Wypowiedział się o zmniejszającej się liczbie
nauczycieli oraz realizowania pensum i czterdziestogodzinnego czasu pracy.
Radny Jan Chabraszewski wypowiedział się w sprawie odległości i dojazdów uczniów do
szkoły, poprosił o pozostawienie tej placówki w obecnym kształcie, bo obawia się, że
w przyszłości zostanie zamknięta.
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 7? Proszę
o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od
głosowania? Dziękuję.
Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kalinowicach została przyjęta przy 12 głosach „za”, 8 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”25.

25

Wynik głosowania.
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Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/283/2021.26

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok
2020 – druk nr 8.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jesteśmy w punkcie porządku obrad dotyczącym
przedstawienia

sprawozdania

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za rok 2020 – druk nr 8. Sprawozdanie przedstawi pan Damian
Obrusznik zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.
Pan Damian Obrusznik przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. Czy są jakieś głosy lub uwagi do
sprawozdania? Nie widzę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Stwierdzam przyjęcie przez Radę Miejską w Strzelcach
Opolskich sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za rok 2020.27

Przyjęcie protokołu z XXXII 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.28

Uchwała nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach.
27
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
28
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
26
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Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

Pytania do Sprawozdania Burmistrza
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania, uwagi?
Radny Henryk Skowronek zadał pytania w sprawie negocjacji dotyczących Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Ekobox oraz czy właściciele nieruchomości
dostaną powiadomienia w sprawie zmiany deklaracji o odpadach.
Burmistrz Tadeusz Goc oraz zastępca burmistrza Józef Kampa wyjaśnili, że dużo osób w tej
sprawie już załatwiło to osobiście, poproszono sołtysów by zorientowali się do kogo jeszcze
nie dotarła taka informacja. Zaznaczył, że Gmina nie chce nikogo karać.
Radny Piotr Pospiszyl zapytał jak w tym roku będzie wyglądać sytuacja ze sezonowymi
sprzedawcami kwiatów, warzyw i owoców, którzy zawsze sprzedawali na Pl. Żeromskiego,
będący obecnie w remoncie. Jednocześnie poprosił o poinformowaniu ich, gdzie mogą się
ulokować. Poprosił o wywieszenie ogłoszenia w tej sprawie.
Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że od momentu przekazania placu firmie to ona za ten plac
odpowiada, będzie trzeba wskazać w tym czasie sprzedającym inny teren np. placyk przy
ul. Wojska Polskiego, bo do końca listopada plac będzie w remoncie.
Radny Marek Zarębski zapytał, gdzie można zapoznać się z dokładnym, ostatecznym
projektem rewitalizacji Placu Żeromskiego, gdyż były proponowane różne koncepcje. Czy na
czas wykonywanych prac będzie przejazd czy cały teren będzie wyłączony z ruchu?
Burmistrz Tadeusz Goc dodał, że najbardziej uciążliwie mogą to odczuć okoliczni mieszkańcy
oraz zlokalizowane w tym miejscu sklepy i firmy, trzeba to zorganizować tak, by mogły
funkcjonować, natomiast projekt był zmieniany, dlatego na komisji merytorycznej chcemy to
z radnymi omówić oraz przedstawić plan remontu budynku przy ul. Zamkowej.
Radny Zarębski dopytał jeszcze o termin obozu sportowego UKS-u Komar w Strzelcach. Pan
Józef Kampa wyjaśnił, że uczniowie są objęci nadal zdalną nauką a w tym terminie ośrodek był
dostępny.

Wnioski, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski
i sprawy różne. Otwieram dyskusję.
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Skarbnik gminy pan Piotr Szuba poinformował Radę Miejską o otrzymaniu pozytywnych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat możliwości sfinansowania deficytu
określonego w uchwale budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.29
Radny Marek Zarębski zawnioskował, by była możliwość wydzielenia miejsc do parkowania
przy budynku biblioteki na ul. Marka Prawego dla pracowników i petentów w godzinach od
7.00 do 18.00.
Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że będzie trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć i przeznaczyć
część miejsc postojowych dla pracowników i osób korzystających z biblioteki. Jednocześnie
stwierdził, że radykalne zakazy również niczemu nie służą.
Radny Marek Zarębski zapytał, kiedy będzie można składać nowe wnioski w sprawie wymiany
pieców i dotacji do fotowoltaiki w programie „Czyste Powietrze”.
Pan Józef Kampa wyjaśnił, że dotacje dot. programu „Zatrzymać Smog” należy omówić na
Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy w ciągu miesiąca, będzie zmiana
w regulaminie. Jeśli chodzi o fotowoltaikę nabór do programu do NFOŚ jest ciągły, natomiast

Gmina musi się w najbliższym czasie zadeklarować czy będzie wspomagała mieszkańców przy
ubieganiu się o pieniądze.
Radny Henryk Skowronek zabrał głos w sprawie wymiany kotła i w przypadku awarii
w miesiącach lutym lub styczniu także jest potrzebna pomoc takim mieszkańcom, żeby to wziąć
pod uwagę.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia –
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Od ostatniej sesji zostały złożone dwie
interpelacje, na które odpowiedzi zostały udzielone w terminie30.

Interpelacje i zapytania radnych31
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia –
interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chce złożyć interpelacje lub zapytanie?
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do następnego punktu.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego
w uchwale budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.
30
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
31
Interpelacje zgłoszone przez radnych podczas sesji.
29
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Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – podaję termin Wspólnej komisji Rady Miejskiej w sprawie
studium zagospodarowania przestrzennego na 8 marca o godzinie 13.00
Otwieram dyskusję w punkcie sprawy organizacyjne.
Radna Agnieszka Knopik zaproponowała, aby radni zabierali głos na sesji raz czy dwa razy,
a jeżeli był temat wcześniej omawiany na posiedzeniu wspólnej komisji i znowu są powtarzane
te same argumenty, to można zrobić jak w sejmie i ograniczyć czas wypowiedzi np. 5 lub 10
minut.
Następnie dyskutowano w sprawie otwartości posiedzeń komisji i możliwości uczestnictwa
przez wszystkich zainteresowanych w danym temacie radnych.

Ustalenie daty następnej sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, XXXIV Sesji Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich na dzień 31 marca 2021 roku o godz. 14.00.

Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich.
Zamknięcia obrad XXXIII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela
Puzik.
Przewodniczyła: Gabriela Puzik
Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan

Sprawdziła: Magdalena Żelazna
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