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PROTOKÓŁ 

LII Sesji Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. 

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

Trwała od godz. 14:00 do godz. 16:00. 

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 LII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady LII 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 20 radnych, co stanowi kworum. Teraz bardzo proszę o potwierdzenie swojej 

obecności na tabletach. Proszę o potwierdzenie Kworum. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, porządek obrad i projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję otrzymaliście w dniu 18 maja 2022 r., które zostały udostępnione w aplikacji 

eSesja. W dniu dzisiejszym zgodnie z zapowiedzią został przekazany projekt uchwały 

zmieniający uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 

oznaczony jako druk G oraz projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową 

Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. – druk H. 

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

Jeśli nie, to przechodzimy do realizacji porządku obrad.2 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

 
1 Lista obecności i zawiadomienie. 
2 Porządek obrad. 
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a) możliwości zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - druk A;3 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

możliwości zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa - druk A. Projekt uchwały przedstawi Tadeusz Urbaniak 

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Tadeusz Urbaniak przedstawił radnym w/w projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Bogdana Małychę o opinię Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Bogdan Małycha przedstawił 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 A? 

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

od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie możliwości zapewnienia pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została 

przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się”.4 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/417/2022.5 

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 

lat – druk B;6 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat – druk B. 

Projekt uchwały przedstawi Ewa Hałek – kierownik Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego. 

Ewa Hałek przedstawiła radnym projekt uchwały. 

 
3 Projekt uchwał w sprawie możliwości zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 
4 Wynik głosowania. 
5 Uchwała nr LII/417/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie 

możliwości zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa 
6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Henryk Skowronek przedstawił 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 B? 

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

od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy na okres do 3 lat została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”.7 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/418/2022.8 

 

c) wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej 

poboru w drodze inkasa – druk C;9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa – druk C. Projekt uchwały przedstawi Ewa Hałek – kierownik Gminnego Zarządu 

Mienia Komunalnego. 

Ewa Hałek przedstawiła radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Danutę Foryt o opinię Komisji Gospodarki 

i Rozwoju. 

Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Agnieszkę Knopik o opinię Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji. 

 
7 Wynik głosowania. 
8 Uchwała nr LII/418/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat 
9 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w 

drodze inkasa 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Bogdana Małychę o opinię Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię komisji. 

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

Piotr Pospiszyl zapytał czy w innych miejscach np. na Placu Żeromskiego będzie 

możliwość handlowania i na jaki okres czasu. 

Ewa Hałek wyjaśniła, że obowiązuje zarządzenie burmistrza, które określa, że sprzedaż 

prowadzić mogą właściciele ogrodów działkowych i podmioty ekonomii społecznej, 

będzie obowiązywać przez pięć lat na czas trwania projektu zrealizowanego ze środków 

zewnętrznych. Zostało wystosowane w tej sprawie zapytanie do Urzędu 

Marszałkowskiego dotyczące sytuacji po okresie zakończenia projektu, ale nie ma 

odpowiedzi. 

Pan Pospiszyl zwrócił się do pani Burmistrz, że na wcześniejszych komisjach było 

mówione o tym, że plac Żeromskiego będzie udostępniony dla wszystkich handlujących 

dopiero na ostatniej komisji, że nie będzie można. 

Burmistrz Maria Feliniak wyjaśniła radnemu, że nigdy tak nie powiedziała, w projekcie 

były jasne zapisy, że tylko właściciele ogrodów działkowych i podmioty ekonomii 

społecznej mogą w tym miejscu sprzedawać. Jeśli osoba zainteresowana prowadzeniem 

sprzedaży zwróci się z prośbą do burmistrza to gmina wskaże takie miejsca do handlu, ale 

nie na placu Żeromskiego. Nie ma takiej możliwości, że będziemy czerpać dochody ze 

sprzedaży a stracimy przez to dofinansowanie w wysokości 2 milionów. Pani Feliniak 

przypomniała, że producenci mogli od zawsze handlować z ręki owocami i warzywami 

tzw. „miękkimi” a odpłatność wynosiła 2 złote za metr kwadratowy. Walczyliśmy 

z handlowcami giełdowymi a nie z producentami. Dodatkowo burmistrz przypomniała, że 

na targowisku w piątki i soboty są miejsca do handlu dla rolników zwolnionych z opłaty 

targowej, które radni wskazali w uchwale. Stanowisko może się w tej sprawie zmienić 

tylko wtedy, gdy zmieni się zapis, że opłata targowa nie jest dochodem.  

Pan Pospiszyl odpowiedział, że odbieramy możliwość zaopatrzenia dużej ilości ludzi 

w warzywa, plac Żeromskiego jest dobrym miejscem na taką sprzedaż i wielu ludzi już się 

do tego przyzwyczaiło.  
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Pani Danuta Foryt zabrała głos, że podczas komisji zostało to wiele razy przedyskutowane, 

komisja to zaakceptowała, a kupcy giełdowi mają możliwość wynajęcia dowolnego 

prywatnego terenu od właściciela posesji i prowadzić sprzedaż. To nie może tak być, że 

ma być tak jak było wcześniej, szczególnie, że nie pozwalają na to zapisy w projekcie. 

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

głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, opisanego na druku C? 

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

od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat 

targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa została przyjęta przy 19 

głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.10 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/419/2022.11 

 

d) ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

gminy – druk D;12 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – druk D. Projekt uchwały przedstawi 

Jacek Kusidło – kierownik referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Jacek Kusidło przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Danutę Foryt o opinię Komisji Gospodarki 

i Rozwoju. 

Danuta Foryt przedstawiła pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Agnieszkę Knopik o opinię Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji. 

 
10 Wynik głosowania. 
11 Uchwała nr LII/419/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie 
wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 
12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Bogdana Małychę o opinię Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

Bogdan Małycha przedstawił 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 D? 

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

od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

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

i „wstrzymujących się”.13 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/420/2022.14 

 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie – druk 

E;15 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie – druk E. Projekt uchwały przedstawi 

Magdalena Wolańska – Architekt Miejski. 

Magdalena Wolańska przedstawiła radnym projekt uchwały. 

 
13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała nr LII/420/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia 

zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gminy 
15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Henryka Skowronka o opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię 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 E? 

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 Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie 

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

się”.16 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/421/2022.17 

 

f) rozpatrzenia skargi – druk F;18 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi – druk F. Projekt uchwały przedstawi pan Andrzej Porębny – radny 

Rady Miejskiej. 

Andrzej Porębny przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych pytań, to 

przechodzimy do głosowania. 

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

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta przy 19 

głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.19 

 
16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała nr LII/421/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku 

Przemysłowego w Brzezinie 
18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
19 Wynik głosowania. 
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Uchwała została oznaczona pod numerem LII/422/2022.20 

 

g) zmieniającej uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. – druk G.21 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 

uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. – druk G. 

Projekt uchwały przedstawi Piotr Szuba skarbnik gminy.  

Piotr Szuba przedstawił radnym projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  - Proszę Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 G? 

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

od głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Strzelce Opolskie na 2022 r. została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”.22 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/423/2022.23 

 

 
20 Uchwała nr LII/422/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie 
rozpatrzenia skargi 
21 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
22 Wynik głosowania. 
23 Uchwała nr LII/423/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku zmieniająca 

uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
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h) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie 

na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. – druk H.24 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą 

Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 

2021 r. – druk H. Projekt uchwały przedstawi pan Piotr Szuba skarbnik gminy. 

Piotr Szuba przedstawił radnym projekt uchwały 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę panią Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – 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 H? 

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 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r została przyjęta przy 20 

głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.25 

Uchwała została oznaczona pod numerem LII/424/2022.26 

 

Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu przyjęcia 

protokołu z LI sesji. Czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu? Nie widzę. 

 
24 Projekt uchwały  zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 

przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. 
25 Wynik głosowania. 
26 Uchwała nr LII/424/2022 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 roku zmieniająca 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr 

XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma więcej uwag, to stwierdzam przyjęcie protokołu 

z LI sesji Rady Miejskiej. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę burmistrza Pana Tadeusz Goca o przedstawienie 

sprawozdania.27 

Pan Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

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

Piotr Pospiszyl zabrał głos w sprawie braku informacji w sprawozdaniu o święcie Flagi 

Państwowej, które obchodzone jest 2 maja. Zwrócił uwagę, by w przyszłym roku zaplanować 

ten dzień tak, by nabrało więcej wartości a dzieci i młodzież wzięła w nim udział.  

Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że święto będzie obchodzone jak dotychczas na placu 

Żeromskiego, lecz najpierw trzeba zakupić i postawić odpowiedni maszt, który nie był 

elementem inwestycji. 

Piotr Pospiszyl zadał burmistrzowi pytanie jaki status aktualnie ma plac Żeromskiego, czy 

nadal jest w budowie? Oraz zapytał o zmianę kierunku ruchu na ulicy Kościuszki jaka była 

wprowadzona na czas przebudowy. 

Burmistrz odpowiedział radnemu, że plac został oddany do użytku a gmina nie planuje wracać 

do poprzedniego stanu i zmieniać ruch na jednokierunkowy. 

 

Wnioski, sprawy różne 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – wnioski 

i sprawy różne, wobec tego otwieram dyskusję. 

Irena Kaczmarek ponownie nawiązała do problemu mieszkańców ulicy Kupieckiej i zalewania 

podwórek po ulewnym deszczu. Czy nie można znaleźć sposobu by zmusić właściciela rowu 

do wyczyszczenia go. 

 

 
27 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W czasie od ostatniej sesji wpłynęły 

interpelacje, na jedną udzielono odpowiedzi w terminie, a na drugą, złożoną w zeszłym 

tygodniu odpowiedź zostanie przekazana w obowiązującym terminie. Czy są jakieś uwagi lub 

pytania do odpowiedzi na interpelację? 

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. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do punktu sprawy organizacyjne Rady 

Miejskiej. Otwieram dyskusję.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – W poniedziałek Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała 

opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok w brzmieniu: Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza 

Strzelec Opolskich z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Pełna treść opinii dostępna jest w 

aplikacji eSesja. W związku z tym w dniu 13 czerwca będzie wspólne posiedzenie komisji 

stałych o godzinie 13.00 a czerwcowa sesja będzie absolutoryjna. 

Proszę o wpisanie się na listę chętnych na spotkanie z gośćmi z miast partnerskich, którzy 

przyjadą na Dni Ziemi Strzeleckiej.  

Wpłynęło zaproszenie dla radnych na festyn do Kalinowic, został już umieszczony w eSesji. 

Otwieram dyskusję. 

Piotr Pospiszyl zabrał głos w sprawie kontynuowania pomysłu sadzenia drzew czereśniowych 

jak to zrobiono w kierunku oczyszczalni ścieków. Miejsc do nasadzeń w gminie nie brakuje 

wobec tego zaproponował by każdy z radnych zasponsorował drzewko. 

Ustalenie daty następnej sesji 

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

w Strzelcach Opolskich na dzień 29 czerwca 2022 roku o godz. 14.00. 
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Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej 

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

Opolskich. 

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

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

 

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


