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PROTOKÓŁ
XLI Sesji Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 14 września 2021 r.
XLI Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Trwała od godz. 14:00 do godz. 16:15.
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 XLI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich. Informuję, iż obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 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.
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Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej wyjątkowej sesji: Burmistrza, zastępców
Burmistrza oraz szanownych radnych. Witam również przybyłych gości, przedstawicieli władz
rządowych i samorządowych oraz instytucji: szanownych parlamentarzystów: posła pana
Tomasza Kostusia obecnego na sali obrad; posła pana Janusza Kowalskiego uczestniczącego
zdalnie;

pana

Piotra

Habowskiego

dyrektora

biura

poselskiego

pana

Witolda

Zembaczyńskiego; panią Małgorzatę Kałużę-Swoboda dyrektor wydziału Infrastruktury
i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; pana Rafała Pydycha

dyrektora

Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; starostę powiatu
strzeleckiego pana Józefa Swaczynę; wicestarostę strzeleckiego pana Waldemara Gaidę oraz
media. Dziękujemy, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie z uwagi na bardzo ważny dla
wszystkich mieszkańców Strzelec i okolic temat budowy obwodnicy miasta. Przy udziale
Państwa jako wpływowych decydentów, chcemy przedstawić kolejny raz solidne
argumenty i nasze starania o powstanie obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej
nr 94.

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, proponowany porządek obrad sesji2 oraz
projekt uchwały w sprawie wystosowania żądania ujęcia obwodnicy Strzelec Opolskich na
liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu
Obwodnic na lata 2020-2030 wraz z uzasadnieniem otrzymaliście w dniu 7 września 2021 r.,
materiały zostały udostępnione w aplikacji eSesja oraz Biuletynie Informacji Publicznej gminy.
Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Jeśli nie ma żadnych uwag, to
przechodzimy do realizacji porządku obrad sesji.

1
2

Lista obecności.
Porządek obrad sesji.
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Dyskusja na temat budowy obwodnicy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia – dyskusji na temat budowy obwodnicy. Proszę o zabranie głosu w sprawie pana
Burmistrza Tadeusza Goca.
Burmistrz Tadeusz Goc rozpoczął swoją wypowiedź od przedstawienia usytuowania Strzelec
Opolskich na mapie, przebiegających dróg i autostrady, burmistrz nawiązał do średniego
dobowego ruchu samochodowego przez miasto, o stale zwiększającej się liczbie przejazdów
samochodów osobowych i ciężarowych, o częstych wypadkach na nitce autostrady
i kierowaniu ruchu na drogę przebiegającą przez centrum, przedstawiono argument, że jeśli
zostanie wybudowana obwodnica Strzelec to zmniejszą się dochody autostradowe. Pan
burmistrz przedstawił działania gminy min. dotyczące lokalizacji obwodnicy w planie
zagospodarowania przestrzennego, przypomniał o składanych pismach i petycjach,
o deklaracjach kolejnych osób, że obwodnica powstanie. Dużą szansą i oczekiwaniem dla
mieszkańców i samorządu był ogłoszony, rządowy program budowy 100 obwodnic, wysłano
wiele ankiet mieszkańców. Burmistrz zwrócił uwagę, że należy tę obwodnicę zaplanować
mimo tego, że gmina zdaje sobie sprawę, że zrealizowanie takiej inwestycji to najwcześniej
lata 2025-2030. W związku z obowiązkami służbowymi burmistrz Goc poprosił panią
przewodniczącą o udzielenie głosu panu posłowi Tomaszowi Kostusiowi, który musi wcześniej
opuścić posiedzenie.
Pan poseł Tomasz Kostuś rozpoczął wypowiedź od informacji, że obowiązkiem posła jest bycie
na tak ważnej dla Strzelec sesji, mimo, że w dniu jutrzejszym zaplanowane jest posiedzenie
Sejmu. Dziś powinno się grzmieć i rozliczać wszystkich, którzy w poprzednich latach
deklarowali, że obwodnica powstanie, ale poseł nie namawia do tego. Tylko wspólne działanie
pomoże, żeby tę inwestycję rozpocząć, są sygnały, że nie trzeba będzie czekać kolejnych 20 lat
na budowę. Nawiązał do sytuacji Olesna, która oczekiwała na obwodnicę, ale z powodu
politycznego konfliktu wycofano się z inwestycji, dopiero po 13 latach dokonano tego. Nie
należy otwierać politycznego konfliktu, który rząd co obiecał. Trzeba koncentrować się na
teraźniejszości i przyszłości, ważne jest pojednanie i wiara, że jeszcze w tym roku uda się to
zadanie rozpocząć. Należy skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie mieszkańców,
którzy użytkują drogę nr 94, nie chodzi tylko o komfort podróżowania. Jeśli nie będzie
postępów działań będzie trzeba zacząć nawet blokować drogę, ale nikt nie chce podejmować
takich kroków, nie można skupiać się na przerzucaniu się odpowiedzialnością i brakiem działań
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wobec działań gminy. Kryteria natężenia ruchu w Strzelcach robią wrażenie i obwodnica
Strzelec Op. to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Pan poseł
zadeklarował pełną współpracę z samorządem, i poruszyć sprawę na posiedzeniu opolskiego
zespołu parlamentarnego, które odbędzie się 20 września br. Gmina musi być w stałym
kontakcie z wojewodą, zorganizować spotkanie z ministrem, dyrektorem generalnej dyrekcji
GDDKiA. Pan poseł Kostuś zapowiedział, że w sejmie będzie apelować do wszystkich posłów
i senatorów z regionu opolskiego by wspólnie działać na rzecz rozpoczęcia budowy obwodnicy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję, Pan poseł Janusz Kowalski poprosił o zabranie
głosu z uwagi na posiedzenia komisji sejmowych.
Pan poseł Janusz Kowalski podziękował za możliwość zabrania głosu „online” i zwrócił się
z podziękowaniem za wystąpienie posła Tomasza Kostusia, nawiązał do decyzji
o powstających obwodnicach, zadeklarował chęć pełnej współpracy, gdyż poseł zdaje sobie
sprawę, że dzisiejsza sesja została zwołana z jego inicjatywy. Pan poseł podkreślił, że działania
Strzelec Opolskich w tej sprawie należy zwiększyć i jest w stałym kontakcie z ministrem
i wiceministrem odpowiedzialnym za inwestycje. Opolski zespół parlamentarny winien się
odbyć w Strzelcach Opolskich, dobra współpraca to podstawa, liczy się też skuteczny lobbing.
Dla posła przedstawiona przez burmistrza prezentacja jest faktycznym argumentem
i potwierdzeniem, dlaczego ta obwodnica winna powstać, jeśli wspólne działania będą
zintegrowane to przyśpieszy to inwestycję. Pan poseł podał przykład ponadpolitycznej
współpracy z marszałkiem Szymonem Ogłazą dotyczącej projektu przywrócenia połączenia
kolejowego pomiędzy Raciborzem a Głubczycami, który bez współpracy rządu i samorządu
nie mógłby powstać. Nawiązał do rozmowy z panem radnym Janem Chabraszewskim, który
wielokrotnie zwracał uwagę i interweniował w tej sprawie z wielką aktywnością. Resort
sprawiedliwości z uwagi na lokalizację zakładu karnego w Strzelcach też powinien się włączyć
do działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa w mieście. Potrzebna jest profesjonalna
koordynacja działaniami samorządu co zwiększy skuteczność doprowadzenia do przełamania
impasu, brakuje projektów technicznych, które pomogą wpisać tę inwestycję do planu. Poseł
podkreślił, że dobrze by było jeszcze w tej kadencji tę sprawę doprowadzić do końca,
współpraca musi być dwustronna, parlamentarzyści muszą pomóc gminie, sesja Rady Miejskiej
będzie punktem zwrotnym. Pan poseł Kowalski zaprosił burmistrza do współpracy operacyjnej
by razem spotkać się z wiceministrem Boberem lub ministrem Adamczykiem oraz
przedstawicielami rady miejskiej.
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Pan burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos dziękując za słowa panów posłów dotyczące zgodnego
spojrzenia na konieczność powstania naszej obwodnicy, podkreślił, że gmina nie wybuduje
sama obwodnicy, to bardzo trudne zadanie i obowiązek państwa. Burmistrz przypomniał, że
w przeciągu ostatnich lat mimo różnych rządów i ugrupowań, które sprawowały władzę
w kraju, składano szereg deklaracji, które nie przyniosły skutku. Pan burmistrz zwrócił uwagę,
że gmina nie tylko pisze pisma, przeprowadzono wiele rozmów z ministrem, z wojewodami,
były próby lobbowania. Mamy stałe kontakty z dyrekcją dróg krajowych i autostrad,
proponujemy różne rozwiązania komunikacyjne np. rondo na ulicy Krakowskiej lub prawoskręt
w ulicę Parkową, aby trochę ulżyć i zminimalizować korki w mieście, nie chcemy powodować
radykalizmów, ale mieszkańcy mają dość i coraz częściej mówią, że trzeba zablokować drogę.
Jednym z działań gminy po przeanalizowaniu proponowanego projektu budowy obwodnicy był
pomysł wykreślenia z budowy odcinka drogi od ronda ul. Toszeckiej w stronę Pyskowic, aby
zmniejszyć jej koszty, ale okazało się, że nie jest to proste zadanie. Mimo to gmina wie, że jest
to wielomilionowa inwestycja, która jest trudniejsza do realizacji niż budowa krótszego
odcinka obwodnicy w innej miejscowości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy ktoś z szanownych gości chciałby zabrać głos?
Pan dyrektor Rafał Pydych zabrał głos w dyskusji i przypomniał, że gdy kształtował się
program stu obwodnic GDDKiA miała wskazać ministerstwu najpotrzebniejsze inwestycje
w regionie, wytypowano też budowę obwodnicy Strzelec Opolskich. To rząd decyduje, która
zostanie zrealizowana. Nawiązał też do tematu natężenia ruchu w Strzelcach Opolskich,
wykonane pomiary potwierdziły od 12 do 17 tysięcy aut na dobę, to nie zmienia faktu, że jest
potrzeba budowy obwodnicy w mieście. Tych potrzeb w skali kraju jest bardzo dużo, dlatego
bierze się pod uwagę wiele wskaźników i kryteriów. Należy mieć świadomość, że budowa
obwodnicy nie zadzieje się w ciągu roku, proces przygotowawczy inwestycji trwa około pięciu
lat, kolejne potrzebne dokumentacje techniczne studium potrwają około trzech lat, co daje
łącznie około ośmiu lat przy założeniu, że nie będzie żadnych odwołań od decyzji.
Pan radny Henryk Skowronek odniósł się do słów dyrektora GDDKiA, że najważniejszy jest
początek, ważne żeby zacząć, nawiązał do liczby natężenia ruchu, które przedstawił
przedstawiciel dyrekcji dróg krajowych i autostrad, podkreślił że na trudną sytuację
komunikacyjną w mieście ma wpływ m.in. brak trzeciego pasa autostrady, oraz liczne wypadki.
Jest to najwyższy czas by rozpocząć wspólne działania, rozpoczynając od podjęcia dziś
uchwały.
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Pan radny Jan Chabraszewski zabrał głos i w imieniu pani poseł Violetty Porowskiej przeprosił
wszystkich, że nie może dziś uczestniczyć, deklarując współpracę i dalsze zaangażowanie
w starania o realizację inwestycji. Dzisiejsza sesja jest doskonałą okazją do porozmawiania bo
trochę o tym temacie zapomniano, radny podkreślił, że to dobrze, że wszyscy są zgodni w tym,
że obwodnica musi powstać. Ważna jest pomoc i starania parlamentarzystów w tym by ta
inwestycja została zrealizowana, trzeba patrzeć z nadzieją w przyszłość.
Pani radna Danuta Foryt zabrała głos w dyskusji i zapytała, dlaczego GDDKiA nie podjęła
działań, gdy zaproponowano możliwość przejazdu samochodów ciężarowych ulicą Cementową
i Zakładową, przecież chodzi o bezpieczeństwo osób mieszkających wzdłuż tej drogi.
Kolejno głos znów zabrał pan radny Jan Chabraszewski i zgłosił wniosek formalny by
w projekcie uchwały zastąpić wyraz „żądamy” słowem „apelujemy”.
Pan wicestarosta Waldemar Gaida wypowiedział się jako samorządowiec i mieszkaniec
w sprawie i przypomniał, że mija 20 lat od zaplanowania i starań o ujęcie w planie inwestycji
obwodnicy, dobrze że parlamentarzyści chcą wspierać nas w tych działaniach, pan starosta
Gaida doytywał gdzie byli wcześniej, mieszkańców nie interesuje przerzucanie się winą.
Argumenty są jednoznaczne, widać w wyliczeniach, że jest ciągły przyrost natężenia ruchu,
trwa remont autostrady, często są wypadki, rozpoczął się rok szkolny, to wszystko wpływa na
ciągle zwiększający się ruch samochodowy i korki w mieście. Wszyscy są zaniepokojeni, że
tyle to trwa. Rozpoczęcie procesu inwestycji mimo tego, że będzie to trwać jeszcze kilka lat,
daje nadzieję. Pan Gaida podkreślił, że należy wspólnymi siłami oraz pracą samorządu
i parlamentarzystów wreszcie doprowadzić do powstania obejścia Strzelec Opolskich.
Pan burmistrz Tadeusz Goc odniósł się do słów radnego Jana Chabraszewskiego,
potwierdzając, że temat budowy obwodnicy nie był zapomniany przez gminę i radnych,
przykładem jest podjęcie uchwały w poprzednim roku w sprawie sprzeciwu wobec nieujęcia
budowy obwodnicy w planie. Burmistrz przedstawił lokalne działania i możliwości jakie
poczyniła gmina, obwodnica północna stała się odciążeniem dla głównej drogi i wjazdu do
centrum, powstanie trasy tzw. KZ też stało się alternatywą na zwiększenie płynności ruchu, pan
Goc zauważył, że domowymi sposobami nie da się całkowicie tego problemu rozwiązać. Ruch
w mieście raz jest większy raz mniejszy, ale liczby dotyczące natężenia ruchu nie są
przekłamaniem. Burmistrz odniósł się również do autostradowego zjazdu Nogowczyce, gdzie
w związku z rozpoczętym remontem tworzy się korek. Perspektywa pojawienia się obwodnicy
jest bardzo odległa, dla mieszkańców jest to nie do przyjęcia. Tylko współdziałanie wielu
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środowisk w imię wyższego celu pozwoli na powstanie tak ważnej inwestycji jaką jest
obwodnica Strzelec Opolskich.
Pan radny Henryk Rudner zabrał głos i zwrócił się do dyrektora GDDKiA w Opolu aby
spróbował mieć więcej optymizmu w głosie i niebawem należy mieć nadzieję, że spotkamy się
w sprawie podjęcia decyzji o budowie obwodnicy, zaapelował, by skierować ruch ciężarowy
na ulicę Europejską w strefie ekonomicznej Olszowa.
Pan dyrektor Pydych odpowiadając, wyjaśnił zgromadzonym jak odbywa się pomiar ruchu
i instrukcja pomiarowa wykonywana przez GDDKiA,

przytoczone dziś wyniki i dane

statystyczne zostały uśrednione. Nie podważamy słów burmistrza w sprawie natężenia,
widzimy konieczność podjęcia inwestycji. Natomiast w sprawie przeniesienia ruchu
samochodowego na drogę Europejską wyjaśnił, że nie można takiej decyzji podjąć, gdyż nie
spełnia ona wymagań, te drogi nie są przystosowane do ruchu ciężkiego. Pan dyrektor
zadeklarował, że dostał zapewnienie od burmistrza Ujazdu w sprawie technicznych możliwości
dotyczących poprowadzenia ruchu ulicą Europejską, tak się jednak nie stało, bo nie uzyskano
pozytywnej opinii projektanta. Staraliśmy się podejmować taką inicjatywę. Temat nie jest
zamknięty odbyły się kolejne rozmowy i ustalono, że gdy będzie kolejny etap realizowany przy
zamknięciu węzła Strzelce Opolskie, pozytywna opinia zostanie wydana w tej sprawie. Jeśli
tylko będzie podjęta decyzja w sprawie budowy obwodnicy, potrzebne będzie około ośmiu lat
i niezwłocznie przystępujemy do prac.
Pan radny Bogusław Farion wypowiedział się, że bezsprzecznie Rada Miejska powinna dziś
uchwałę podjąć. Odniósł się do tego, że drogi lokalne też są zapełnione, bo mieszkańcy nie
mogąc włączyć się do ruchu na drogę 94 wybierają inne. Radny zwrócił się do dyrektora
Pydycha, aby ten przejechał autem ulicą Jemielnicką w Suchej by, zobaczyć jak jest
zdewastowana. W związku z każdą kolizją lub wypadkiem na drodze krajowej ruch jest właśnie
tam kierowany. Te ilości samochodów należałoby doliczyć do danych powodujących natężenie
ruchu.
Pan starosta Józef Swaczyna wypowiedział się, że Strzelce Opolskie to pechowe miasto, protest
kilku mieszkańców 20 lat temu zniweczył plany, nie ma co się łudzić, pewnych procesów się
nie przeskoczy, a obwodnica będzie za dziesięć lat. Zadał pytanie: kto będzie ojcem tego
sukcesu? Nie ma co myśleć, że w planie stu obwodnic jakaś miejscowość zostanie wykreślona
a w jej miejsce wpisze się Strzelce. Można podejrzewać, że decyzje odnośnie do planu budowy
setki obwodnic zapadły w ministerstwie infrastruktury a nie w Radzie Ministrów. W przeciągu
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tych lat nasze społeczeństwo lokalne było układne, ustępliwe i nie protestowało, dlatego też
inwestycja nie doszła do skutku. Gdy powiat budował obwodnicę północną ludzie nie widzieli
potrzeby tej inwestycji, w tej chwili jeździ tamtędy od 7 do 9 tysięcy samochodów. Może
niedługo ten ruch przerzucony zostanie na drogę nr 94, bo wiadukt na ul. Cementowej jest w
coraz gorszym stanie. Starosta podkreślił, że pieniądze w ramach rządowego funduszu nie
trafiły do gmin powiatu strzeleckiego, zastanawiające jest czy nasze gminy nie umieją pisać
wniosków, jakie były kryteria przydziału środków. Na drogach krajowych przez ostatnie 20 lat
nic się nie remontuje. Pan Swaczyna podkreślił, że Strzelce Opolskie zasłużyły na obwodnicę,
miejmy nadzieję, że parlamentarzyści zrzeszeni w opolskim klubie parlamentarnym podejmą
ten temat i przyczynią się do powstania tej obwodnicy. Pan starosta poprosił radnych, żeby
podjęli tę uchwałę i nie zmieniali zapisu w jej treści. Pan Swaczyna przypomniał radnym, że
w 2000 roku były zapewnienia o tym, że 1 % z akcyzy, z paliwa przekazany zostanie
samorządom, do dziś nic gminy nie dostały.
Następnie głos zabrał pan Radosław Dimitrow i wypowiedział się z perspektywy pracy
reportera. Ruch samochodowy w mieście jest duży i potrzeba 12 minut by pokonać
3 kilometrowy odcinek drogi. Jeśli jest problem by wybudować całe 8 kilometrów obwodnicy,
to można zmniejszyć zakres zadania i wykonać odcinek od drogi 94 do drogi 426, co ułatwiłoby
realizację inwestycji.
Pan dyrektor Pydych odpowiedział, że znalazły się w planie dłuższe obwodnice, np. Olesna
i Brzegu, które są realizowane. Nawiązał też do tematu finansowania informując, że generalna
dyrekcja nie posiada budżetu na inwestycje, dysponentem jest minister infrastruktury. Pan
dyrektor przedstawił zgromadzonym jak wygląda sprawa finansowania inwestycji drogowych
i proces kolejnych decyzji i programów, gdzie zgłaszane są zadania do zrealizowania. Po raz
kolejny podkreślił, że nie podważa wyników pomiarowych jakie są przedstawiane przez gminę,
dlatego że wzrosty wyników są powodowane przez zdarzenia na autostradzie. Dyrektor
odpowiedział również panu staroście, że od pięciu lat w ramach środków, jakimi instytucja
dysponuje na bieżąco remontowane są odcinki drogi krajowej 94 od Izbicka aż po Strzelce
Opolskie.
Pani radna Danuta Foryt zwróciła się do dyrektora GDDKiA i zapytała do kogo mają się
zwrócić mieszkańcy, aby móc funkcjonować normalnie, żeby poprawić płynność ruchu na
drodze krajowej i zmniejszyć korki występujące w Strzelcach.
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Pani Dyrektor Małgorzata Kałuża Swoboda zabrała głos w sprawie i odniosła się do słów, że
w programie stu obwodnic są małe zadania i obwodnice, zwracając uwagę, że duże zadania też
są wpisane w ten program, np. budowa obejścia drogowego Olesna 25 km, K-Koźla 14 km,
Praszki 12,8 km, Niemodlina 11,4 km i mniejsze. Od 2016 roku do 2021 roku w procedurze
konkursowej urząd wojewódzki rozdysponował wszystkie środki. Pani dyrektor przedstawiła
radnym realizowane programy i możliwości uzyskania wsparcia ze środków funduszy
rządowych, które są dostępne dla samorządów.
Pan starosta odpowiedział pani dyrektor, że w ostatnich dwóch programach powiat nie uzyskał
żadnych środków.

Podjęcie uchwały sprawie wystosowania żądania ujęcia obwodnicy
Strzelec Opolskich na liście zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata
2020-2030 – druk nr 1.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu
posiedzenia podjęcia uchwały w sprawie wystosowania żądania ujęcia obwodnicy Strzelec
Opolskich na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu
Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030 – druk nr 1. Czy pan radny Jan Chabraszewski
podtrzymuje swój wniosek w sprawie?
Pan radny Jan Chabraszewski złożył wniosek by w uchwale zastąpić słowo żądamy na słowo
apelujemy.
Pani radna Agnieszka Knopik złożyła wniosek przeciwny, uważa że uchwała winna być podjęta
w takiej formie jak jest przedstawiona, o obwodnicę Strzelce Opolskie walczą już 20 lat, radna
zapytała dyrektora dróg krajowych jakie było kryterium doboru zadań? Radna stwierdziła, że
wybudowanie ośmiu mniejszych wygląda korzystniej niż budowa trzech większych. Dlaczego
obwodnica Praszki została wybudowana jeśli ma tylko 14 tysięcy mieszkańców i nie ma
autostrady a przez miasto przejeżdża 6 tysięcy samochodów.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Projekt uchwały przedstawi pan Tadeusz Goc
burmistrz Strzelec Opolskich3.
Pan burmistrz Goc przedstawił radnym uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania do treści projektu uchwały? Otwieram
dyskusję. Nie widzę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania.
Przechodzimy do głosowania w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego radnego Jana
Chabraszewskiego w sprawie zmiany w treści uchwały słowa żądania na słowo apel. Kto
z Państwa radnych jest za zmianą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania?
Dziękuję.
Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty przy 1 głosie „za”, 18 „przeciwnych” i 1 głosie
„wstrzymującym się”4.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Wniosku pani radnej Agnieszki Knopik nie trzeba głosować,
bo jest bezzasadny. Wobec tego 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 wystosowania żądania ujęcia obwodnicy Strzelec
Opolskich na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu
Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030 została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”5.
Uchwała została oznaczona pod nr XLI/335/20216
Na zakończenie głos zabrał burmistrz Tadeusz Goc i podziękował za spokojne i merytoryczne
głosy w dyskusji, wyraził słowa uznania dla pana dyrektora Rafała Pydycha podkreślając, że
Projekt uchwały w sprawie wystosowania żądania ujęcia obwodnicy Strzelec Opolskich na liście zadań
inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030.
4
Wynik głosowania w sprawie przyjęcia wniosku radnego Jana Chabraszewskiego.
5
Wynik głosowania.
6
Uchwała nr XLI/335/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 14 września 2021 roku w sprawie
wystosowania żądania ujęcia obwodnicy Strzelec Opolskich na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w
ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030
3
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społeczność lokalna umie przyjmować argumenty. Burmistrz odniósł się do głosów, że termin
zwołanej na dziś sesji mógł być naglący, ale we wrześniu zaczął się stan nadzwyczajny, doszło
do eskalacji zdarzeń związanych z wyłączeniem z użytkowania autostrady na odcinku
strzeleckim. W ciągu kolejnych tygodni burmistrz zapowiedział, że poprosi przewodniczącą
o zwołanie jeszcze jednej sesji by był bardziej dogodny dla czołowych polityków.

Ustalenie daty następnej sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ustalam termin kolejnej, XLII Sesji Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich na dzień 29 września 2021 roku o godz. 14.00.

Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zamykam obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich.
Zamknięcia obrad XLI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik.

Przewodniczyła: Gabriela Puzik

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan
Sprawdziła: Magdalena Żelazna
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