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PROTOKÓŁ 

XXIII Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. 

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

Trwała od godz. 13:00 do godz. 15.54. 

Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 20 radnych, co stanowi quorum, 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/Nagrania_transmisji_sesji_Rady_Miejskiej.html 
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Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach 

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

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji.  

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Na podstawie listy obecności1 stwierdzam prawomocność 

obrad. Na sali jest 20 radnych, co stanowi quorum. Materiały na dzisiejszą sesję otrzymaliście 

w dniu 20 maja 2020 r. Czy są jakieś pytania i uwagi do proponowanego porządku obrad2? 

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

przyjętego porządku obrad. 

Brak uwag. 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc poprosił o zabranie głosu w sprawie Dnia Samorządu 

Terytorialnego przypadającego na 27 maja i z tej okazji złożył życzenia zgromadzonym 

Radnym oraz wszystkim samorządowcom.  

 
1Lista obecności. 
2 Porządek obrad z XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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Podjęcie uchwały w sprawach: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do punktu posiedzenia – podjęcia uchwał 

w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia 

z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 – druk nr 13. 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik referatu podatkowego – Sabina Schnura. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Panią Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Pani Danuta Foryt zapytała czy wskazanie usunięcia pouczenia w uchwale dotyczy tylko naszej 

gminy. Pani Sabina Schnura wyjaśniła, że podobne wskazania Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu pojawiły się również w innych gminach. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

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

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia 

z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

 
3 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: 
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 
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COVID-19 została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących4. 

Uchwała została oznaczona pod numerem XXIII/212/20205. 

2) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza 

w Strzelcach Opolskich – etap II” – druk nr 26; 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu inwestycyjno-technicznego – Mariusz Kurzeja. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Panią Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Burmistrz Tadeusz Goc zabrał głos wyjaśniający do projektów uchwał związanych z powiatem 

strzeleckim. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. 

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

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 

 
4 Wynik głosowania. 
5 Uchwała Nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę 
nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za 
część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach 
Opolskich – etap II”. 
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O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – etap II” została przyjęta przy 20 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ogłaszam trzy minuty przerwy technicznej. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Radni z powodu omyłkowej zamiany kolejności 

przedstawionego projektu uchwały należy jeszcze raz omówić i powtórzyć głosowanie 

w sprawie podjęcia uchwały opisanej na druku nr 2.  

Pan Mariusz Kurzeja przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich 

– etap II”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. 

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

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 

O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – etap II” została przyjęta przy 20 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się7. 

Uchwała została oznaczona pod numerem XXIII/213/20208. 

 
7 Wynik głosowania. 
8 Uchwała Nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia 
Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – etap II”. 
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3) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej 

i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – dokumentacja projektowa” - druk nr 39. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu inwestycyjno-technicznego – Mariusz Kurzeja. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Panią Agnieszkę Knopik o przedstawienie opinii 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej –  Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 3? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: 

Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – dokumentacja projektowa” 

została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących10. 

Uchwała została oznaczona pod numerem XXIII/214/202011. 

 

 
9 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza 
w Strzelcach Opolskich – dokumentacja projektowa”. 
10 Wynik głosowania. 
11 Uchwała Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 
udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – dokumentacja 
projektowa”. 
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4) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019 

– druk nr 412; 

Projekt uchwały przedstawił kierownik ośrodka pomocy społecznej – Tadeusz Urbaniak. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Bogdana Małychę o przedstawienie opinii 

Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. 

Pan Bogdan Małycha przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radny Jan Chabraszewski zapytał o wskaźniki dotyczące brakujących miejsc dla dzieci 

w żłobkach w roku 2019.  

Radny Piotr Pospiszyl zapytał, jak przeprowadza się takie zestawienia i podkreślił, że 

poszczególne dane w formie graficznej i tabelarycznej są mało czytelne. 

Burmistrz Tadeusz Goc i wiceburmistrz Maria Feliniak wyjaśnili wszystkie kwestie.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej –  Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 4? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Strzelce Opolskie za rok 2019 została przyjęta przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciw 

i braku głosów wstrzymujących13. 

Uchwała została oznaczona pod numerem XXIII/215/202014. 

 

5) zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z  dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

 
12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019. 
13 Wynik głosowania. 
14 Uchwała Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019. 
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świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich zagospodarowania – druk nr 515; 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik referatu zarządzania i gospodarowania odpadami 

komunalnymi – Małgorzata Farajewicz. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Radni biorący udział w dyskusji dopytywali o cenę i limit przekazania posegregowanych 

odpadów budowlanych, jak ma wyglądać taki wywóz oraz segregacja gruzu, podkreślali, żeby 

taka uchwała nie spowodowała zniechęcenia mieszkańców do wywozu na PSZOK należy jak 

najszybciej podjąć działania informacyjne. Radni przypominali, by egzekwować od wspólnot 

oraz spółdzielni utrzymania porządku przy wiatach śmietnikowych, zastosować jakieś kary lub 

wypracować jakieś metody, które pomogą i nauczą mieszkańców segregacji odpadów 

i porządku. Podczas dyskusji radny Bogusław Farion zaproponował, aby zakończyć dyskusję 

i przenieść ją na inny dogodny termin, np. na najbliższe posiedzenie wspólnych Komisji stałych 

Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – dziękuję, ten temat zgodnie z propozycją zostanie podjęty 

w innym dogodnym terminie. Czy ktoś z Państwa Radnych chce się jeszcze wypowiedzieć? 

Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 5? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z  dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 
15 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z  dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 
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i ich zagospodarowania została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku 

głosów wstrzymujących16. 

Uchwała została oznaczona pod numerem XXIII/216/202017. 

 

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat 

– druk nr 618; 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – Ewa Hałek. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana Henryka Skowronka o przedstawienie opinii 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

Pan Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak zgłoszonych uwag. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 6? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

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

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

głosów wstrzymujących19. 

 
16 Wynik głosowania. 
17 Uchwała Nr XXIII/216/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającej 
Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z  dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i ich zagospodarowania. 
18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 
19 Wynik głosowania. 
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Uchwała została oznaczona pod numerem XXIII/217/202020. 

 

Przyjęcie protokołu z XXII 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. 

Ogłaszam 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.21 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy Państwo Radni mają pytania, uwagi? 

Radna Danuta Foryt zabrała głos i zapytała o przerwę wakacyjną w żłobku czy jest planowana 

jakaś zmiana? Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że przerwa wakacyjna jest przewidywana bez 

zmian i zapowiedział, że w szkołach nie będzie w tym czasie prowadzona nauka. 

Radny Henryk Siromski dopytywał o finanse, które miały być przeznaczone na kluby sportowe. 

Zaznaczył, że mecze się nie odbywają, wyjazdy zostały odwołane podobnie jak zawody, jednak 

treningi dla dzieci mają zostać wznowione. Pani Maria Feliniak wyjaśniła kwestie dotacji 

i poinformowała, że jest po rozmowach z prezesami klubów i kwestie finansowe zostały 

omówione. Poinformowała, że obecnie panująca sytuacja na całym świecie spowodowała, że 

gmina ponosi straty, podatki nie wpływają jak zazwyczaj, basen i targowisko nie działają, nie 

są organizowane żadne uroczystości, czy imprezy. W związku z tym nasze dotacje są również 

okrojone. 

Henryk Skowronek zapytał, czy jest przewidziane zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy 

przy wypełnianiu wniosków do programów „Oddychaj bez smogu” i zmian w programie 

„Czyste powietrze”. Burmistrz poinformował, że nie przewiduje podpisania umowy 

w programie „Czyste powietrze” ani zatrudnienia kolejnej osoby.  

 
20 Uchwała Nr XXIII/217/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 

21 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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Pan Andrzej Porębny zapytał czy gmina otrzymała rządowe środki finansowe i w jakiej 

wysokości na środki dezynfekujące dla oświaty. Pani Maria Feliniak wyjaśniła, że gmina nie 

otrzymała pieniędzy na środki do dezynfekcji. Dodała, że Środowiskowy Dom Samopomocy 

wnioskował o środki dezynfekcyjne (płyny i rękawice ochronne) i je otrzymał. 

Pan Bogusław Farion zabrał głos w imieniu społeczności Suchej i wyraził chęć organizacji 

dożynek w sołectwie w przyszłym roku. 

Pan Arnold Kozioł zapytał czy w tym roku będzie jeszcze organizowana zbiórka folii 

rolniczych. Maria Feliniak zadeklarowała, że zostaje to przesunięte na przyszły rok, w tej chwili 

należy zutylizować we własnym zakresie gdyż nie ma na ten cel dotacji.  

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

punktu następnego. 

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

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Radny Tadeusz Koteluk przedstawił temat spadku poziomu wód gruntowych w gminie. Dodał, 

że kopalni wapienia Górażdże w tym roku wygasa koncesja. Zaproponował by nakazać spółce 

zaprzestania pompowania wody i domagać się odszkodowania za straty (w tym spękania) 

powstałe na budynku szkoły nr 2 na Mokrych Łanach, która w konsekwencji została zamknięta 

z uwagi na zagrożenie zawaleniem. Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że koncesja wygasła 

w maju tego roku a pompowanie wody przez kopalnie trwa od czterdziestu lat i musi być 

kontynuowane, jest to związane z prawem górniczym. Natomiast wyraźny spadek wód 

gruntowych i zjawiska z tym związane są zauważalne dopiero od kilku lat, gmina nie jest stroną 

w postępowaniu, odpowiednią instytucją do wyegzekwowania ewentualnych strat są Wody 

Polskie. 

Radny Marek Zarębski zapytał jakie działania powzięła gmina by zabezpieczyć swoich 

mieszkańców np. przez zakup maseczek? Burmistrz Tadeusz Goc wyjaśnił, że gmina stoi przed 

ogromnym wyzwaniem związanym z ubytkami w budżecie, mimo to urząd nie został 

zamknięty, a zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej do końca sierpnia tego roku, czyli do końca 

roku szkolnego, rodzice przedszkolaków i dzieci w wieku żłobkowym nie będą opłacać opłat 

stałych za pobyt. Pani Burmistrz Maria Feliniak dodała, że wszystkie osoby które wymagały 

wsparcia takie otrzymały, w szczególności osoby samotne przebywające na kwarantannie, albo 
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osoby starsze, które nie powinny wychodzić, były w miarę możliwości dziennie zaopatrywane 

w potrzebne artykuły spożywcze. 

Radny Bogusław Farion poinformował, że na zebraniach strażackich członkowie OSP 

zgłaszali, że niektóre mniejsze jednostki OSP są pomijane i nie wyjeżdżają do pożarów mimo 

gotowości i dlatego nie mogą sprawdzić swoich umiejętności oraz nabrać doświadczenia. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej 
sesji22 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Podczas ostatniej sesji nie 

została zgłoszona żadna interpelacja ani zapytanie. 

Interpelacje i zapytania radnych 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Czy  ktoś z państwa chce złożyć 

interpelacje lub zapytanie? 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o uwagę: 

 wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 8 czerwca 

w poniedziałek o godzinie 13.00 

 Przypominam o składaniu oświadczeń majątkowych (termin do 31 maja) 

  Każdy z radnych w najbliższym czasie otrzyma indywidualny adres służbowej poczty 

elektronicznej, o wszystkich szczegółach i instrukcjach zostaniecie Państwo 

poinformowani niebawem. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję.  

Radny Henryk Skowronek zaprosił wszystkich radnych na posiedzenie Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy w dniu 4 czerwca br. o godzinie 14.00 w Sali Rady Miejskiej, 

tematem spotkania będzie proces reorganizacji funkcjonowania spółek komunalnych - stan 

wykonania uchwały. Poprosił o zgłaszanie chęci uczestnictwa do biura obsługującego Radę 

Miejską. 

 
22 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
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Pan Tadeusz Goc poinformował radnych o zmianach w ustawieniu Sali podczas posiedzeń 

Rady Miejskiej. 

Ustalenie daty następnej sesji 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin kolejnej XXIV Sesji Rady Miejskiej na 

dzień 24 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 będzie to sesja absolutoryjna. 

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

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


