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PROTOKÓŁ 

XLV Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 17:38. 

Na ogólną liczbę 21 radnych, 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 XLV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XLV 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.  

Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji: Burmistrza, zastępców Burmistrza oraz 

szanownych radnych. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 21 radnych, co stanowi kworum. 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 listopada 2021 r. W dniu dzisiejszym zgodnie z zapowiedzią zostały 

przekazane materiały uzupełniające do druku nr 9 i 10 projektu uchwały zmieniającego 

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. oraz projektu uchwały 

zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 

przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 

grudnia 2020 r. Jednocześnie informuję, że do druków nr 1, 2 i 3 zostały przekazane radnym 

autopoprawki. Wszystkie dodatkowe materiały zostały udostępnione w aplikacji eSesja. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? 

Radny Piotr Pospiszyl poprosił o upamiętnienie ofiar stanu wojennego w 40 tą rocznicę 

ogłoszenia stanu wojennego minutą ciszy. 

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

porządku obrad2. Wyraźmy hołd ofiarom stanu wojennego minutą ciszy. 

W związku z przyjściem radnego Bogdana Małyche, zostało przeprowadzone kworum, aby 

mógł wziąć udział w głosowaniu. 

Podjęcie uchwał w sprawach:  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

1. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Kalinowicach – druk nr 1; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach – opisany na druku 

autopoprawka do druku nr 13. 

Pani Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek przedstawiła 

radnym projekt uchwały. 

 
2 Zawiadomienie i porządek obrad sesji. 
3 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Marka Zarębskiego o przedstawienie opinii 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Radny Marek Zarębski zabrał głos. Poinformował, że społeczność lokalna zrozumiała sytuację, 

w jakiej znalazła się ich szkoła. Pomimo tego, bardzo mu przykro, ale zagłosuje „za” zgodnie 

z wolą społeczności. 

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

W związku z przyjściem radnego Andrzeja Porębnego, zostało przeprowadzone kworum, aby 

mógł wziąć udział w głosowaniu. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 1 

z autopoprawką? 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 18 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 

i  2 głosów „wstrzymujących się”4. 

W związku z problemami technicznymi radni Bogdan Małycha i Andrzej Porębny zagłosowali 

„za”, głośno wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/367/20215 

2. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce 

– druk nr 2; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce – opisany na druku 

autopoprawka do druku nr 26.. 

 
4 Wynik głosowania. 
5 Uchwała nr XLIV/367/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie 

zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. 
6 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce. 
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Pani Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek przedstawiła 

radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Marka Zarębskiego o przedstawienie opinii 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Wywiązała się dyskusja dot. słuszności podejmowanej uchwały. Radni Jan Chabraszewski 

i Marek Zarębski wyrazili swoje ogromne niezadowolenie dot. tego projektu uchwały. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Burmistrz Strzelec Opolskich, omawiając wszystkie warianty, 

które były przedstawiane społeczności lokalnej i radnym. Podkreślił, że dyskusja trwa już wiele 

miesięcy, a ekonomia, demografia nie sprzyja, należy myśleć przyszłościowo. Radny 

Chabraszewski przekazał, że również stan techniczny szkoły w Suchej nie jest najlepszy. Radny 

Bogusław Farion poprosił o dokumenty, które by świadczyły o tym, że sala gimnastyczna jest 

w złym stanie. 

Burmistrz poprosił o wypowiedź radnego Marka Zarębskiego, czy zna jakieś inne budynki 

przedszkolne, które są w gorszym stanie niż przedszkole w Rozmierce. Radny udzielił 

odpowiedzi, że jest ich parę w podobnie bardzo złym stanie. Jednak budynek w Rozmierce ma 

fatalne położenie i nic nie da się z nim zrobić. 

Jako ostatnia zabrała głos radna Zofia Habasz, która odniosła się do słów Burmistrza, wyrażając 

swoje pretensje dot. sposobu zamknięcia przedszkola i przeniesienia go do budynku szkoły oraz 

zwróciła uwagę, iż uczniowie z Jędryń nigdy nie byli dowożeni do przedszkola. 

Radny Marek Zarębski przedstawił wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, który zostanie 

złożony w przyszłym roku, o przedstawienie stanu technicznego wszystkich obiektów 

oświatowych w gminie Strzelce Opolskie. 

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

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 2 

z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto 

wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 
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Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Rozmierce została przyjęta przy 15 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i  3 

głosach „wstrzymujących się”7. 

W związku z problemami technicznymi radna Danuta Urbaniak zagłosowała „za”, a radny 

Piotr Pospiszyl „wstrzymał się od głosu”, głośno wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie 

imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/368/20218 

3. zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rozmierce – 

druk nr 3; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rozmierce – opisany na druku autopoprawka do 

druku nr 39. 

Pani Marzenna Staroszczyk – dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek przedstawiła 

radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Marka Zarębskiego o przedstawienie opinii 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Pan Marek Zarębski przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Rady Marek Zarębski zadał pytania dot. projektu uchwały. Zapytał o termin, dlaczego dopiero 

po 3 miesiącach został ten projekt uchwały wprowadzony na sesję Rady Miejskiej, skoro już 

przedszkole od września funkcjonuje w budynku szkoły. Marzenna Staroszczyk udzieliła 

wyjaśnień. 

Radna Irena Kaczmarek poinformowała, że ta sprawa została dokładnie wyjaśniona podczas 

obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

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

 
7 Wynik głosowania. 
8 Uchwała nr XLV/368/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie 

zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce. 
9 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rozmierce. 
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Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 3 

z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest przeciw? Kto 

wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w 

Rozmierce została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i  2 głosów 

„wstrzymujących się”10. 

W związku z problemami technicznymi radny Jan Chabraszewski „wstrzymał się od głosu”, 

głośno wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/369/202111 

4. utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod 

nazwą „Klub SENIOR+”, będącego jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej i włączenia go do struktury organizacyjnej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz zmiany 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – druk 

nr 4; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu w sprawie utworzenia ośrodka 

wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub SENIOR+”, będącego jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich – druk nr 412. 

Pan Tadeusz Urbaniak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił radnym projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę pana Bogdana Małychę o opinię Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

 
10 Wynik głosowania. 
11 Uchwała nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rozmierce. 
12 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub 

SENIOR+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go do struktury organizacyjnej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. 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 4? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu 

samopomocy pod nazwą „Klub SENIOR+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej i włączenia go do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Strzelcach Opolskich oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 

i „wstrzymujących się”.13 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/370/202114 

5. zmieniającego Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - druk nr 5; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego Uchwałę 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – druk 

nr 515. 

Pan Tadeusz Urbaniak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił radnym projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę pana Bogdana Małychę o opinię Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

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

 
13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała nr XLV/370/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie 

utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub SENIOR+”, będącego jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 
15 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia. 
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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 zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku 

głosów „przeciw” i  1 głosie „wstrzymującym się”.16 

W związku z problemami technicznymi radny Henryk Skowronek zagłosował „za”, głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/371/202117 

6. zmieniającego Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – druk nr 6; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego Uchwałę 

Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 618. 

Sprawa ta była omawiana podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 2 grudnia 2021 r. 

Pani Małgorzata Farajewicz – kierownik referatu zarządzania i gospodarowania odpadami 

komunalnymi przedstawiła radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę pana Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

 
16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała nr XLV/371/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniającego 

Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
18 Projekt uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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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 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.19 

W związku z problemami technicznymi radna Danuta Urbaniak zagłosowała „za”, głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/372/202120 

7. zmieniającej Uchwałę Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

– druk nr 7; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 721. Sprawa ta była 

omawiana podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich w dniu 2 grudnia 2021 r. 

 
19 Wynik głosowania. 
20 Uchwała nr XLV/372/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniającego 

Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
21 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
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Pani Małgorzata Farajewicz – kierownik referatu zarządzania i gospodarowania odpadami 

komunalnymi przedstawiła radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę pana Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

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

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 7? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXX/258/2020 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów 

„przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.22 

W związku z problemami technicznymi radni Danuta Urbaniak, Gabriela Puzik, Henryk 

Skowronek i Pelagia Ochwat zagłosowali „za”, głośno wypowiadając swoje stanowisko 

(głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/373/202123 

8. powierzenia spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy 

Strzelce Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych oraz miejskiego wysypiska 

odpadów – druk nr 8; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie powierzenia 

spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania 

 
22 Wynik głosowania. 
23 Uchwała nr XLV/373/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniająca 

Uchwałę Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości. 
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własnego Gminy Strzelce Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych oraz miejskiego wysypiska odpadów – druk nr 824.  

Pan Józef Kampa – Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich przedstawił radnym projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę pana Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. 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 8? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie powierzenia spółce Strzeleckie Wodociągi 

i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Strzelce 

Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych oraz miejskiego wysypiska odpadów została przyjęta przy 21 głosach „za”, 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.25 

W związku z problemami technicznymi radna Agnieszka Knopik zagłosowała „za”, głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/374/202126 

9. zmieniającego Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

 
24 Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych oraz miejskiego wysypiska odpadów. 
25 Wynik głosowania. 
26 Uchwała nr XLV/374/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie 

powierzenia spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania 

własnego Gminy Strzelce Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych oraz miejskiego wysypiska odpadów. 
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uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. – druk 

nr 9; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 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 1027. Projekt 

uchwały przedstawi pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy. 

Pan Piotr Szuba przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę panią Agnieszkę Knopik o opinię Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w 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 9? Proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. 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 

Strzelce Opolskie na 2021 r. została przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”.28 

W związku z problemami technicznymi radny Bogdan Małycha zagłosował „za”, głośno 

wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/375/202129 

10. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 

 
27 Projekt uchwały w sprawie zmieniającego 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. 
28 Wynik głosowania. 
29 Uchwała nr XLV/375/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniającego 

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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Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r – 

druk nr 10; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą 

Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r – druk 

nr 1030. Projekt uchwały przedstawi pan Piotr Szuba – Skarbnik Gminy. 

Pan Piotr Szuba przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę panią Agnieszkę Knopik o opinię Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

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

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku nr 10? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. została przyjęta przy 21 głosach „za”, 

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

W związku z problemami technicznymi radni Agnieszka Knopik i Bogdan Małycha zagłosowali 

„za”, głośno wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/376/202132 

 
30 Projekt uchwały w sprawie zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 

r. 
31 Wynik głosowania. 
32 Uchwała nr XLV/376/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniająca 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr 

XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. 
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11. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym 

Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży 

służbowych – druk nr 11; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów 

podróży służbowych – druk nr 1133.  

Pan Tadeusz Goc – Burmistrz Strzelec Opolskich przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jakieś pytania. 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 11? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich 

radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych została 

przyjęta przy 21 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.34 

W związku z problemami technicznymi radni Danuta Urbaniak i Bogdan Małycha zagłosowali 

„za”, głośno wypowiadając swoje stanowisko (głosowanie imienne). 

Uchwała została oznaczona pod nr XLV/377/202135 

Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu przyjęcia 

protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. Czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu? Jeśli nie 

ma uwag, to stwierdzam przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

 
33 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują 

diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 
34 Wynik głosowania. 
35 Uchwała nr XLV/377/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży 

służbowych. 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Panią Burmistrz o przedstawienie sprawozdania.36 

Pani burmistrz Maria Feliniak przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między 

sesjami. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania do sprawozdania? 

Radny Piotr Pospiszyl zapytał pana Burmistrza Józefa Kampy, jakie są jego spostrzeżenia dot. 

placu Żeromskiego. Pan Burmistrz poinformował, że odbiory zostały już dokonane, a drobne 

poprawki w ramach gwarancji zostaną zrobione na wiosnę. Wspomniał, że zostało wykonane 

więcej zadań w ramach tej inwestycji, które zleciła dodatkowo gmina, jest to m. in. 

nawodnienie, zwiększenie obszaru zieleni, a na wiosnę zostaną wykonane zabiegi lecznicze 

zieleni już istniejącej. Dodatkowo zostanie zamontowany ekran ledowy, którego dostawa 

została opóźniona ze względu na przetrzymanie przez Urząd Celny. 

Gabriela Puzik zapytała, czy nie ma możliwości wyrównania terenu w kierunku przychodni 

w Kadłubie i co można zrobić, aby dom strażaka ogrzewać, wyjaśniła, że tam jest teraz ok. 5 

stopni. 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne. 

Radny Antoni Karecki zapytał o temat obwodnicy dla Strzelec Opolskich. Nadmienił, że dużo 

się działo wokół tego tematu, a teraz sprawa ucichła. Posłowie tyle obiecywali, czy coś z tego 

wynika. Pani Burmistrz poinformowała, że wpłynęła odpowiedź na interpelację posła Kostusia 

w sprawie naszej obwodnicy. Pismo jest w poczcie, dlatego dopiero na kolejnej sesji zostanie 

przekazana ta informacja. 

Radna Danuta Foryt zapytała, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już 

odpowiedziała na jej wniosek dot. organizacji ruchu przy ul. Bocznicowej, Kolejowej 

i Opolskiej. Pani Burmistrz poinformowała, że również pismo jest w poczcie, zostanie 

niezwłocznie przekazane radnej, ale informacja jest taka, że można zrobić tam rondo, ale to jest 

bardzo kosztowna inwestycja. 

 
36 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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Radny Piotr Pospiszyl dopytał o swoją sprawę dot. utrudnień w ruchu transportowym na osiedlu 

Zydlongi, czy zostanie powołany biegły, który zaproponuje odpowiednie rozwiązanie tego 

odwiecznego problemu. Burmistrz Józef Kampa udzielił mu odpowiedzi, że Policja kontroluje 

tam ruch, jeżdżą tam na patrole. 

Radna Agnieszka Knopik zwróciła uwagę, że na drodze nr 426 bardzo szybko jeżdżą 

samochody. A drugą sprawę, którą poruszyła to noszenie maseczek, ludzie nie noszą, 

w autobusach można zobaczyć maksymalnie 2 osoby, które noszą maseczki. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Radny otrzymał odpowiedź37. Czy są jakieś 

pytania? 

Brak pytań i uwag. 

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, 

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

Brak złożonych interpelacji. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do punktu sprawy organizacyjne Rady 

Miejskiej. Zapraszam wszystkich Radnych na Bieg Uliczny im. Euzebiusza Ferta w dniu 

18 grudnia 2021 r. o godz. 10.40 nastąpi oficjalne otwarcie, a o 10.45 Bieg VIPów, dystans ok. 

500 m. Następnie chciałam zaprosić wszystkich na jarmark, ale o tym było już w sprawozdaniu. 

Kolejna sesja odbędzie się 22 grudnia 2021 r. za tydzień w środę o godz. 14.00. Wszystkie 

materiały będą jeszcze dziś dostępne na eSesji. To będzie sesja budżetowa. Otwieram dyskusję. 

Radny Marek Zarębski nawiązał do uwagi radnej Ireny Kaczmarek, która powiedziała że 

informacje dot. druku nr 3 były już omawiane podczas posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu. Ale radny celowo o tym wspomina, aby inni wiedzieli jak wygląda sytuacja. 

 
37 Odpowiedź na zapytanie radnego Henryka Skowronka. 
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Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 22 grudnia 2021 roku o godz. 14.00. 

Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. 

Zamknięcia obrad XLV sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Puzik 

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

 

Protokół sporządziła: Bernadetta Tacica 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


