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PROTOKÓŁ 

XL Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 15:50. 

Na ogólną liczbę 21 radnych, obecnych było 19 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 XL sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XL 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 – Na początku chciałam prosić, aby wszyscy radni, chcący 

zabrać głos podczas sesji, podchodzili do mikrofonów, ponieważ mówienie z dala od 

mikrofonu nie jest słyszalne w transmisji obrad, ani nie zostanie odnotowane do protokołu. 

Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: radnych, Pana Burmistrza wraz 

z zastępcami, skarbnika oraz osoby referujące projekty uchwał.  

Witam również pana Jacka Zalejskiego zastępcę Komendanta Powiatowego Policji 

w Strzelcach Opolskich. Na ręce pana Komendanta przekazujemy 38 sztuk narkotestów oraz 

narkogogle, które będą wykorzystywane podczas codziennej służby przez policjantów, aby 

poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.  Urządzenia zostały zakupione 

w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 19 radnych, co stanowi kworum. 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 26 sierpnia 2021 r.2 W dniu dzisiejszym zgodnie z zapowiedzią zostały 

przekazane materiały do druku nr 5 projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr 

XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

 
1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad i zawiadomienie. 
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uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. Wszystkie dodatkowe materiały 

zostały udostępnione w aplikacji eSesja. Czy są jeszcze jakieś pytania i uwagi do porządku 

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

sesji. 

Podjęcie uchwał w sprawach:  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie”– druk 

nr 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie” – druk nr 13. 

Projekt uchwały przedstawił pan Jacek Kusidło kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

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

dyskusji, 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 uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie” została przyjęta przy 

19 głosach „za”, braku głosach „przeciw” i  braku głosów „wstrzymujących się”4. 

 
3 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie”. 
4 Wynik głosowania. 
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Uchwała została oznaczona pod numerem XL/330/2021.5 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub – druk nr 2; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Kadłub – druk nr 26. 

Projekt uchwały przedstawiła pani Magdalena Wolańska Architekt Miejski. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Majątku Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma już 

więcej 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub została 

przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się”7. 

Uchwała została oznaczona pod numerem XL/331/2021.8 

3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - druk nr 3; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty 

 
5 Uchwała nr XL/330/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 roku w sprawie 

uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie”. 
6 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub. 
7 Wynik głosowania. 
8 Uchwała nr XL/331/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 roku w przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub. 
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lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – 

druk nr 3.9 

Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka Knopik przedstawiła 

pozytywną opinię komisji. 

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

tabletach. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

- umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny została przyjęta przy 19 głosach „za”, 

braku głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się”.10 

Uchwała została oznaczona pod numerem XL/332/2021.11 

4) zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk nr 4;12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego uchwałę 

Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 4.  

Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka Knopik przedstawiła 

pozytywną opinię komisji. 

 
9 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 
10 Wynik głosowania. 
11 Uchwała nr XL/332/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 roku w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 
12 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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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 4? Proszę o podniesienie ręki 

i zagłosowanie na tabletach. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”. 13 

Uchwała została oznaczona pod numerem XL/333/2021.14 

5) zmieniający Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.- druk nr 5;15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniający Uchwałę Nr 

XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.– druk nr 5.  

Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – pani Agnieszka Knopik przedstawiła 

pozytywną opinię 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 tabletach. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

 
13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała nr XL/333/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 roku zmieniająca 

uchwałę Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
15 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.. 
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Strzelce Opolskie na 2021 r. została przyjęta przy 18 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”. 16 

Uchwała została oznaczona pod numerem XL/334/2021.17 

Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 o przedstawienie sprawozdania.18 

Pani Zastępca Burmistrza Maria Feliniak przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie 

między sesjami. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

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

Radna Danuta Foryt zapytała o szczegóły przetargu na budynek po przedszkolu przy 

ul. Piłsudskiego 26. Pani Burmistrz poinformowała, że wpłacone wadium przez firmę zostanie 

wypłacone przedsiębiorcy. 

Radny Marek Zarębski podzielił się swoimi oraz mieszkańców obawami dot. remontu drogi 

transportu rolnego prowadzącej do wieży Ischl. Zwrócił uwagę, że ta inwestycja jest duża, 

a droga nie jest koniecznością. Wyjaśnień udzieliła pani Burmistrz, która poinformowała, że 

środki finansowe pochodzą z funduszu dróg transportu rolnego i nie mogą zostać przeznaczone 

na inne cele. Dodała, że Gmina Ujazd będzie remontowała tę drogę z drugiej strony i będzie 

łączyła naszą gminę z Ujazdem. Kolejno poruszyła temat dot. wymiany dróg z powiatem, co 

wyjdzie dla gminy na korzyść. 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

 
16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała nr XL/334/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 roku zmieniająca 

Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. 
18 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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Pani radna Irena Kaczmarek zapytała o dłużników wobec gminy i ilu ich jest. Kolejno złożyła 

wniosek dot. rozbiórki wiat na placu Targowym. Poinformowała, że w tym miejscu w późnych 

porach jest bardzo dużo interwencji policji, młodzież pije tam alkohol i przesiaduje, co jest 

powodem tego, że strach tam tędy się przejść. Pani Burmistrz poinformowała, że środki są 

zabezpieczone na rozbiórkę tych wiat, w związku z czym zostaną one rozebrane po 1 listopada. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – w tym punkcie chciała zabrać głos radna Danuta Foryt, która 

w ostatnim czasie złożyła wniosek na piśmie. 

Radna Danuta Foryt złożyła wniosek dot. filmiku nagranego przez posła Janusza Kowalskiego 

w obecności radnego wraz z radnym Janem Chabraszewskim. Poinformowała, że od wielu lat 

prowadzone są starania dot. budowy obwodnicy Strzelec Opolskich, a treść przekazana 

w filmiku jest nieprawdą i kłamstwem. Kolejno głos zabrała pani Burmistrz, która 

poinformowała o wszystkich działaniach gminy w sprawie ujęcia obwodnicy Strzelec 

Opolskich w program budowy stu obwodnic w latach 2020 -2030. Podkreśliła, że o obwodnicę 

walczymy już od ponad 20 lat. Gmina zrobiła wszystko co mogła, a inwestycja jest tak droga, 

że gmina sama tego przedsięwzięcia nie udźwignie, rząd powinien nam pomóc. Mieszkańcy 

gminy Strzelce zasługują na obwodnicę, a nie na wieczne obiecanki. Następnie zabrał głos 

radny Jan Chabraszewski. Oświadczył, że nie odpowiada za słowa posła Kowalskiego. 

Podkreślił, że nie ma zastrzeżeń do tego, co zrobiła Gmina Strzelce Opolskie, bo zrobiła bardzo 

dużo. Jedynie to Burmistrz nie stworzył grupy lobbingowej, która by lobbowała budowę 

obwodnicy, to należy „wychodzić”, ponieważ samymi pismami nie zdziała się nic. Twierdził, 

że Burmistrz nie jest zaangażowany w bezpośrednie spotkania, jeżeli samorząd będzie pisał 

same pisma, to nigdy nie będzie obwodnicy, bo to zdecydowanie za mało. Poinformował, że 

wierzy w to, że z puli rezerwowej zostanie wybudowana ta nasza obwodnica. Zaznaczył, że 

taka pula środków istnieje. Pani Burmistrz nie zgodziła się ze słowami radnego, wymieniła 

wszystkie działania gminy, jednocześnie pytając o to ”lobby”, jak to się robi, do kogo pukać, 

skoro do wszystkich drzwi już pukaliśmy, jak mamy sobie ”wychodzić” tą obwodnicę. 

Podkreśliła kolejny raz, że robimy wszystko co w naszej mocy. Głos zabrał Burmistrz Józef 

Kampa, który również pytał o to gdzie należy „lobbować”. W tej dyskusji zabrał głos radny 

Bogusław Farion. Zwrócił uwagę na problem związany z przebiegiem autostrady, ponieważ co 

roku zimą samochody ciężarowe nie potrafią podjechać na Górę Świętej Anny. Takie 

poprowadzenie autostrady, skutkuje ciągłym zamykaniem nitki, a objazd jest organizowany 

przez Strzelce Opolskie, co powoduje nieustanne korki i nieprzejezdne drogi. Podkreślił, że tu 

nie ma co lobbować, ponieważ z faktami się nie dyskutuje. Następnie radna Danuta Urbaniak 



 Protokół  z XL Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r. 

 

9 
 

wspomniała, że jako radna jest jedyną osobą z obecnej kadencji, która pamięta, od kiedy 

zaczęto starania o obwodnicę. Zwróciła uwagę, że radny Chabraszewski wypiera się swoich 

słów, ponieważ w filmiku z posłem Kowalskim popierał jego słowa. Radny Piotr Pospiszyl 

podsumował, że nie należy sobie wypominać kto co zrobił, czy nie zrobił, zaproponował, żeby 

zwołać sesję, na którą zostanie zaproszony minister infrastruktury oraz inni ważni ludzie, aby 

przedstawić im nasz ciągle narastający problem dot. braku obwodnicy. Pani Burmistrz 

poinformowała, że nie ma żadnych przeszkód, aby przewodnicząca zwołała taką sesję, 

zapraszając na nią tak wpływowe osoby. 

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 na złożone interpelacje 

odpowiedzi zostały udzielone w terminie19. Czy państwo Radni mają jakieś pytania? 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych20. Czy ktoś z państwa chce złożyć interpelacje lub zapytanie, 

proszę o przygotowanie ich na piśmie i złożenie do końca tygodnia. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przypominam o spotkaniu dot. opracowania strategii w dniu 

8 września o godz. 10.30 w Sali Rady Miejskiej. Informuję, że sprawozdanie półroczne zostało 

złożone w terminie i w związku z tym wspólne posiedzenie odbędzie się 20 września 2021 r. 

o godz.13.00. Dziękuję radnym za udział w mszy świętej w dniu 1 września br. 

Radny Piotr Pospiszyl zwrócił uwagę, że podczas mszy świętej była tylko garstka ludzi, 

a przede wszystkim nie było młodzieży, zapytał, czy ma sens organizować takie uroczystości. 

Dodatkowo zaznaczył, że powinniśmy zacząć świętować również dzień 17 września, który 

również zasługuje, aby o tym dniu pamiętać. 

 
19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
20 Interpelacja radnego zgłoszona podczas obrad sesji. 
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Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 29 września 2021 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich. 

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

 

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


