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PROTOKÓŁ 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 kwietnia 2021 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 16.57. 

Na ogólną liczbę 21 radnych, obecnych było 20 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 XXXIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich. Informuję, iż obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

Zabrała głos Sekretarz Magdalena Żelazna, informując, iż niestety, ale nie działają mikrofony, 

w związku z czym jest jeden mikrofon. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Uczcijmy minutą ciszy śmierć radnego VII kadencji Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich Jana Goli. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: 

radnych, Pana Burmistrza wraz z zastępcami, skarbnika oraz osoby referujące projekty uchwał. 

A przede wszystkim witam naszego gościa Arkadiusza Chętnickiego, który odchodzi ze 

Strzeleckiej Komendy Policji i udaje się w stan spoczynku. Chciałabym w imieniu własnym 

i Wysokiej Rady podziękować Panu za wspaniałą współpracę pomiędzy Komendą Powiatową 

Policji a Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich. W ramach wdzięczności przekazuję Panu 

książkę autorstwa naszego mieszkańca Marka Gaworskiego. 
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Głos zabrał pan Arkadiusz Chętnicki. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Obecnych jest 20 radnych, co stanowi quorum. Teraz bardzo proszę o potwierdzenie 

swojej obecności na tabletach. Proszę o potwierdzenie Kworum. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, materiały na dzisiejszą sesję 

otrzymaliście w dniu 7 kwietnia 2021 r. 

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

porządku obrad2. 

Sprawozdania z działalności jednostek podległych Gminie Strzelce 
Opolskie oraz realizowanych programów i strategii 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia - sprawozdań z działalności jednostek podległych Gminie Strzelce Opolskie oraz 

realizowanych programów i strategii. Sprawozdania zostały Państwu przekazane w marcu 

drogą elektroniczną do zapoznania się. 

1) Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich 

za 2020 rok3. 

2) Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury4. 

3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 

20205. 

4) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2013 – 2020 za 2020 rok6. 

 
1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad. 
3 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2020 rok. 
4 Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury 
5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2020. 
6 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na 
lata 2013 – 2020 za 2020 rok. 
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5) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za 2020 rok7. 

6) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 20208. 

7) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Strzelce Opolskie za rok 20209. 

8) Sprawozdanie z realizacji „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 2020”10. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są głosy w dyskusji? Chciałam poinformować, że 

wszystkie sprawozdania zostały Państwu udostępnione w aplikacji eSesja 18 marca br i została 

przekazana prośba o zapoznanie się z materiałami oraz o przesłanie maili z ewentualnymi 

zapytaniami dot. udostępnionych materiałów. W związku z tym, że nie dotarły żadne zapytania, 

otwieram dyskusję. 

Jeśli nie ma żadnych wątpliwości to stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła wszystkie 

przedstawione i wymienione wyżej sprawozdania. 

Serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie i złożenie sprawozdań. Wszystkie 

sprawozdania zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. 

5 minutowa przerwa techniczna. 

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

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

 
7 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na 

lata 2016 – 2020 za 2020 rok. 

8 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
rok 2020. 
9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Opolskie za 
rok 2020 
10 Sprawozdanie z realizacji „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 2020 
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1) określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce 

Opolskie – druk nr 1.11 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Aleksandra Bar – 

kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Pani Aleksandra Bar przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Mieszkaniowej pana 

Karola Bischoffa. 

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

Radne Danuta Foryt oraz Irena Kaczmarek dopytywały o szczegóły uchwały, na wszystkie 

pytania udzieliła odpowiedzi Aleksandra Bar oraz Burmistrz Strzelec Opolskich. 

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 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie –została przyjęta przy 18 głosach 

„za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymujących się”.12 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIV/284/2021.13 

Przewodnicząca zarządziła ponowne sprawdzenie listy obecności, z powodu zdalnego 

dołączenia się do obrad sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich radnego Tadeusza 

Koteluka. 

 
11 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Strzelce Opolskie. 
12 Wynik głosowania. 
13 Uchwała nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie 
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie. 
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2) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2025 – druk nr 2; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie 

na lata 2021-2025 – druk nr 2.14 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Aleksandra Bar – 

kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Pani Aleksandra Bar przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Mieszkaniowej pana 

Karola Bischoffa. 

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

Radny Henryk Skowronek zapytał o program budowy mieszkań, który został ogłoszony przez 

rząd. Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że ma nadzieję, iż ten program dojdzie do 

skutku, ponieważ jest duża potrzeba mieszkań dla młodych ludzi. Wyjaśnił problemy, które 

wynikają z regulaminu programu dot. samego projektowania bloków. Mimo tego podkreśla, że 

warto wziąć w tym programie udział. 

Radny Marek Zarębski dopytywał o program „Twoje M’. Czy przy kwocie 3900 zł za metr 

wzięto pod uwagę wszystkie „plusy” i „minusy”, które wynikły podczas budowy pierwszego 

bloku? Burmistrz zaznaczył, że to jest kwota teoretyczna, to może być mniej bądź więcej, 

jednak liczy że będzie to max. 4000 zł. 

Radny Jan Chabraszewski powiedział, że jest bardzo sceptycznie nastawiony na ten program 

„Twoje M”. Zapytał, czy w prognozie na 2022 rok ilość mieszkań z trzech budynków jest już 

wliczona. Następnie podsunął, aby dać większe możliwości mieszkańcom, którzy chcą się 

budować, a ich działki nie mają podłączonych mediów lub nie ma dróg dojazdowych. Jest jedna 

rodzina, która musiała czekać rok na podłączenie wody, czy nie można tym ludziom pomóc. 

Burmistrz poinformował, że również w miarę możliwości pomagajmy wszystkim, ale według 

niego wybudowanie mieszkań młodym małżeństwom jest bardzo dużą pomocą skierowaną dla 

 
14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2025. 
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mieszkańców. Przewodnicząca znając całą sprawę tej rodziny wyjaśniła dokładnie jak wygląda 

ich sytuacja. 

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 uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2025 została przyjęta przy 19 

głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.15 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIV/285/2021.16 

3) w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu 
kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób 
niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji 

i niezdolnych do pracy – druk nr 3; 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie utworzenia 

programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich 

samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy  – druk nr 3.17 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Tadeusz Urbaniak – 

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Pan Tadeusz Urbaniak przedstawił szczegóły w/w projektu uchwały. 

 
15 Wynik głosowania. 
16 Uchwała nr XXXIV/285/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie 
chwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 
2021-202. 
17 Projekt uchwały w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu kosztów 
związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych wymagających stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej 
egzystencji i niezdolnych do pracy. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii 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. Nie widzę. 

Radna Pelagia Ochwat zabrała głos informując, że bardzo się cieszy, kiedy możemy w taki 

sposób pomóc ludziom, którzy tego potrzebują. Zapytała również o szczegóły projektu 

uchwały, odpowiedzi udzielił Tadeusz Urbaniak. 

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 utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w 

ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób 

niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy 

została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 

się”.18 

W związku z problemami technicznymi radny Jan Chabraszewski zagłosował „za” głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIII/286/2021.19 

 
18 Wynik głosowania. 
19 Uchwała nr XXXIV/286/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie 
utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do 
pracy. 
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4) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021 – druk nr 4; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021  – druk nr 4.20 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Sekretarz – Magdalena 

Żelazna. 

Pani Magdalena Żelazna przedstawiła szczegóły w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Spraw Społecznych 

i Porządku Publicznego pana Bogdana Małychę. 

Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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 określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021 została 

przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.21 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIV/287/2021.22 

W związku z problemami technicznymi radny Jan Chabraszewski zagłosował „za” głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

 
20 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021. 
21 Wynik głosowania. 
22 Uchwała nr XXXIV/287/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Strzelce Opolskie w 2021. 
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5) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+ 

– druk nr 5; 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+  – druk nr 5.23 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez 

panią Katarzynę Dynak podczas obrad wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej 

w dniu 8 marca br. Otwieram dyskusję Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do 

głosowania. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie 2021+ została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku 

głosów „wstrzymujących się”.24 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIV/288/2021.25 

W związku z problemami technicznymi radny Jan Chabraszewski zagłosował „za” głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

6) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w 
ramach projektu „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie 
Strzelce Opolskie” druk nr 6; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu 

„Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” – druk nr 626. 

 
23 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+. 

24 Wynik głosowania. 
25 Uchwała nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+. 
26 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań 

w ramach projektu „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez 

panią Katarzynę Dynak podczas obrad wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej 

w dniu 8 marca br. Otwieram dyskusję. 

Radny Henryk Skowronek zapytał o datę rozpoczęcia inwestycji. 

Radny Henryk Siromski zadał pytanie, kiedy będą dodatkowe nabory, zaznaczył, że 

mieszkańcy czekają już na możliwość wymiany źródła ciepła. 

Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Dynak, zaznaczyła, że jeżeli Urząd Marszałkowski udzieli 

pozwolenia, aby z oszczędności z pierwszego projektu zrobić następny nabór. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej –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 określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych 

na realizację zadań w ramach  projektu „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w 

gminie Strzelce Opolskie”  została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosach „przeciw” 

i braku głosów „wstrzymujących się”.27 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIV/289/2021.28 

W związku z problemami technicznymi radny Jan Chabraszewski zagłosował „za” głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

7) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie oraz zwrotu części tej opłaty  – druk nr 7; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z 

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

 
27 Wynik głosowania. 
28 Uchwała nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog 
II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”. 
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spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży 

na terenie Gminy Strzelce Opolskie oraz zwrotu części tej opłaty  – druk nr 7.29 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Henryk Czempiel – 

kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji. 

Pan Henryk Czempiel przedstawił 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 Spraw Społecznych 

i Porządku Publicznego pana Bogdana Małychę. 

Pan Bogdan Małych przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

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 zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 

przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie oraz zwrotu części tej opłaty została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i braku głosów „wstrzymującym się”30. 

Uchwała została oznaczona pod nr XXXIV/290/2021.31 

 
29 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących 
punkty sprzedaży na terenie Gminy Strzelce Opolskie oraz zwrotu części tej opłaty. 
30 Wynik głosowania. 
31 Uchwała nr XXXIV/290/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie 
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie oraz zwrotu części tej opłaty. 
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W związku z problemami technicznymi radny Antoni Karecki zagłosował „za” głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Przyjęcie protokołu z XXXIII 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.32 

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? 

Radna Irena Kaczmarek zapytała o plac zabaw w parku. Zwróciła uwagę, że obiekt ten jest w 

bardzo złym stanie i dopytała, czy jest możliwość zmiany wyglądu tego miejsca. Burmistrz 

udzielił odpowiedzi, informując, iż problemem są decyzje konserwatora zabytków. Plac zabaw 

ma być drewniany, bez ciekawych elementów. 

Radny Andrzej Porębny dopytał o kwotę I raty subwencji oświatowej. Czy już wpłynęła i czy 

ta suma zawiera zapowiedzianą podwyżkę. Dodatkowo dopytał o sprawę dot. Wód Polskich, 

o złożone wnioski oraz o korespondencję w tej sprawie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Józef 

Kampa, informując jednocześnie, że Gmina złożyła wniosek do Wód Polskich, ale niestety 

w związku z pandemią nie ma możliwości spotkania się na miejscu, w związku z czym czekamy 

na decyzję. 

Wnioski, sprawy różne 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski33 

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Radny Bogusław Farion złożył interpelację w sprawie wykonania dokumentacji projektowej 

dla odwodnienia ul. Kopernika w miejscowości Sucha. Uzasadnienie: wykonane społecznie 

odwodnienie przy ul. Kopernika w Suchej nie posiadało dokumentacji projektowej i zostało 

uszkodzone przy kanalizowaniu sołectwa. Przy wysokich poziomach wód gruntowych w 

 
32 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
33 Wnioski z sesji. 
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domostwach mieszkańców przy ul. Kopernika pojawia się woda. Celowe jest wykonanie 

dokumentacji projektowej, aby zrealizować powyższe odwodnienie. 

Radny Bogusław Farion złożył wniosek w sprawie naprawy bariery przy mostku na rzece Sucha 

w miejscowości Sucha przy ul. Św. Anny w okolicy remizy OSP. Uzasadnienie: w 

nieustalonych okolicznościach doszło do uszkodzenia ww. bariery. Uszkodzenie jest na tyle 

poważne, że bariera nie spełnia funkcji zapewnienia bezpieczeństwa przed wpadnięciem 

pojazdów mechanicznych do koryta rzeki. Przyczyny estetyczne również są nie bez znaczenia. 

Radny Piotr Pospiszyl złożył zapytanie w odpowiedzi na otrzymaną kolejną informację. 

Korespondencję w/w sprawie autoryzuje ze strony urzędu Pan Józef Kampa z-ca Burmistrza. 

W związku z faktem, że otrzymywane odpowiedzi i zawarte w nich stanowisko nie rokuje 

nadziei na pozytywne rozwiązanie tych problemów, zadaję pytanie. Jakie jest stanowisko 

Burmistrza Strzelec Opolskich w tej sprawie. Żywię głęboką nadzieję i wielką wiarę, że mogę 

oczekiwać terminu spotkania z Panem burmistrzem w celu wyjaśnienia spraw 

problematycznych, oraz wyznaczenia kierunku działań, które te problemy rozwiążą do końca. 

Radny Henryk Skowronek zabrał głos w sprawie dofinansowania do zmiany źródła ciepła. W 

imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy złożył uwagi do programu 

Oddychaj bez smogu. Burmistrz Kampa poinformował, że Marszałek podjął się zmian dot. 

wycofania dofinansowania do wymiany kotłów na węgiel. 

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 terminie34. 

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?  

Przewodnicząca Rady Miejskiej –  Przechodzimy do następnego punktu. 

 
34 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 



Protokół XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 kwietnia 2021 r. 
 

15 
 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – chciałam tylko przypomnieć o oświadczeniach 

majątkowych. Otwieram dyskusję w punkcie  sprawy organizacyjne. 

 

Ustalenie daty następnej sesji 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, XXXV Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich na dzień 28 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich. 

Zamknięcia obrad XXXIV sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela 

Puzik. 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


