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PROTOKÓŁ 

XXIV Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 r. 

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

Trwała od godz. 13:00 do godz. 16:37. 

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 XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXIV 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. 

Dziś jest z nami pani Urszula Killman, wraz z Burmistrzem Tadeuszem Gocem chcielibyśmy 

podziękować za lata pracy na rzecz gminy Strzelce Opolskie. Przekazuję głos panu 

Burmistrzowi. 

Burmistrz Tadeusz Goc przekazał podziękowania oraz kwiaty na ręce pani Urszuli Killman. 

Pani Urszula Killman w kilku zdaniach również podziękowała wszystkim zgromadzonych za 

lata współpracy na stanowisku Skarbnika Gminy. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej –Szanowni Państwo, Na podstawie listy obecności1 

stwierdzam prawomocność obrad. Na sali jest 20 radnych, co stanowi quorum. Materiały na 

dzisiejszą sesję otrzymaliście w dniu 17 czerwca 2020 r.2 W dniu dzisiejszym zgodnie 

z zapowiedzią zostały przekazane materiały do druku nr 4 i 5. Dodatkowo wpłynął wniosek 

Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika 

gminy Strzelce Opolskie, opisany na druku nr 10. Wszystkie dodatkowe materiały zostały 

przekazane, znajdują się przed Państwem. Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Brak uwag. 

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

głosowania nad nowym porządkiem obrad. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

 
1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej. 
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Stwierdzam, że rozszerzony porządek3 obrad został przyjęty przy 19 głosach „za”, braku 

głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.4 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Strzelce Opolskie za 2019 

rok:5 

a). debata nad Raportem o stanie gminy Strzelce Opolskie; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu posiedzenia 

dotyczącego debaty nad raportem o stanie gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok, w związku 

z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził 

instytucję raportu o stanie gminy, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza 

Strzelec Opolskich podczas obrad wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej 

w dniu 8 czerwca br. Wobec tego oddaję głos panu Burmistrzowi Tadeuszowi Gocowi. 

Pan Tadeusz Goc przedstawił Wysokiej Radzie Raport o stanie Gminy Strzelce Opolskie za rok 

2019. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej –Dziękuję. Rozpoczynamy debatę nad raportem o stanie 

gminy, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Otwieram dyskusję. 

Brak chęci dyskusji. 

b). podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – kolejnym etapem procedury rozpatrywania przez Radę 

Miejską raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem 

Burmistrzowi Strzelec Opolskich wotum zaufania, czyli przechodzimy do projektu uchwały 

opisanego na druku nr 1.6 

GŁOSOWANIE BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW USTAWOWEGO SKŁADU 

RADY (art. 28aa ust. 9 ustawa o samorządzie gminnym) 

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

nie ma żadnych pytań, to przechodzimy do głosowania. 

 
3 Nowy porządek obrad XXIC sesji Rady Miejskiej. 
4 Wynik głosowania. 
5 Raport o stanie gminy za 2019 rok. 
6 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich. 
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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 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich została 

przyjęta przy 19 głosach „za”, 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się.7 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/218/20208 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania 

z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy 

Strzelce Opolskie za 2019 rok: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok. 

a)  przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy 

Strzelce Opolskie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;9 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Sprawozdania zostały omówione podczas wspólnego 

posiedzenia w dniu 8 czerwca br. W razie dodatkowych pytań, odpowiedzi udzieli pan Piotr 

Szuba pełniący obowiązki skarbnika gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – otwieram dyskusję. 

Brak chęci dyskusji. 

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Uchwała nr 139/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – sentencja: Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach Aleksandra Bieniaszewska – przewodnicząca, 

 
7 Wynik głosowania radnych. 
8 Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich. 
9 Sprawozdanie finansowe Gminy Strzelce Opolskie sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019 oraz informacja o stanie mienia Gminy Strzelce 

Opolskie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
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Magdalena Przybylska oraz Klaudia Stelmaszczyk pozytywnie opiniuje Sprawozdanie 

Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019.10 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są pytania? 

Brak chęci dyskusji. 

c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce 

Opolskie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok 2019, opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie 

mienia Gminy Strzelce Opolskie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – stanowisko przedstawi przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej – Bernard Kusidło. 

Radny Bernard Kusidło przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia 

w/w sprawozdań. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są pytania? 

Brak chęci dyskusji. 

d) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami (w tym informacją o stanie 

mienia); 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. Otwieram dyskusję. Nie widzę. 

Brak chęci dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu 

 
10 Uchwała nr 139/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu. 
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e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec 

Opolskich wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku 

Komisji 11 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – wniosek przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

– Bernard Kusidło.  

Pan Bernard Kusidło przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej wniosek w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – w dniu 15 czerwca wpłynęła opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, Uchwała nr 

212/2020 z 9 czerwca 2020 składu Regionalnej Izby Obrachunkowej12, która brzmi: 

„Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: Aleksandra 

Bieniaszewska – przewodnicząca, Magdalena Przybylska, Klaudia Stelmaszczyk pozytywnie 

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Op. o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Strzelec Op. z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.” 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – czy są pytania? Nie widzę. 

Brak uwag. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwał w sprawach: 

 
11 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich. 
12 Uchwała nr 212/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 9 czerwca 2020 w sprawie opinii do wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Op. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strzelec Op. 

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
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1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – druk nr 2;13 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok – druk nr 2. 

Sprawozdania były przedstawione podczas wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady 

Miejskiej w dniu 8 czerwca 2020 r. Dodatkowych wyjaśnień udzieli pan Piotr Szuba - pełniący 

obowiązki skarbnika gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Przewodniczącą Komisji 

Budżetu i Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Brak chęci dyskusji. 

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? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce 

Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta przy 19 

głosach „za”, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.14 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/219/202015 

 

 
13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 
14 Wynik głosowania radnych. 
15 Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2019 rok 
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2) absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2019 – druk nr 3 16 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2019 – druk nr 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – projekt uchwały został złożony przez członków Komisji 

Rewizyjnej. Jeśli jest konieczność dodatkowych wyjaśnień, przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej pan Bernard Kusidło jest do naszej dyspozycji. 

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

Brak chęci dyskusji. 

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

głosowania. 

GŁOSOWANIE BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW USTAWOWEGO SKŁADU 

RADY (art. 28a ust. 2 ustawa o samorządzie gminnym) 

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 absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 

2019 została przyjęta przy 19 głosach „za”, 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących 

się.17 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w imieniu Radnych pogratulowała Burmistrzowi otrzymania 

absolutorium. Pan Tadeusz Goc złożył podziękowania Wysokiej Radzie.  

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/220/202018 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ogłaszam 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

 
16 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich. 
17 Wynik głosowania radnych. 
18 Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2019. 



Protokół XXIV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

10 
 

3) zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie 

na 2020 r. - druk nr 4 19 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. – druk nr 4. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Piotr Szuba. 

Piotr Szuba przedstawił Wysokiej Radzie szczegóły projektu uchwały. 

Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

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

Brak uwag. 

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 4? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie 

na 2020 r. została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.20 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/221/202021 

 

 
19 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 

grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. 
20 Wynik głosowania radnych. 
21 Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniająca 

Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.   
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4) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. - druk nr 5 22 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały zmieniającego 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą 

Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 

nr 5. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Piotr Szuba. 

Piotr Szuba przedstawił Wysokiej Radzie szczegóły projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i 

Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji. 

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

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 5? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. została przyjęta przy 20 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.23 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/222/202024 

 
22 Projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 

przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 
23 Wynik głosowania radnych. 
24 Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniająca 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 
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5) udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub 

– Osiek w m. Osiek ul. Powstańców Śląskich”– druk nr 6 25; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub – Osiek w m. Osiek ul. 

Powstańców Śląskich”  – druk nr 6; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez 

pana Mariusza Kurzeję kierownika referatu Inwestycyjno -Technicznego podczas posiedzenia 

wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 8 czerwca br. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jeszcze dodatkowe pytania? Otwieram dyskusję. 

Nie widzę. 

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 6? 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 1823 

O Kadłub – Osiek w m. Osiek ul. Powstańców Śląskich” została przyjęta przy 20 głosach „za”, 

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.26 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/223/202027 

 
25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub – Osiek w m. Osiek ul. 

Powstańców Śląskich”. 
26 Wynik głosowania radnych. 
27 Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub – Osiek w m. Osiek ul. Powstańców Śląskich”  
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6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat – 

druk nr 7 28 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat – druk nr 7. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Klaudia Długosz z 

referatu Sportu i Rekreacji. 

Pani Klaudia Długosz przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Radny  Henryk Skowronek przedstawił 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 7? Proszę 

o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 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 wstrzymujących się.29 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/224/202030 

 

 
28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 
29 Wynik głosownia radnych. 
30 Uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 
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7) współdziałania Gminy Strzelce Opolskie z Gminą Jemielnica w celu wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji – druk nr 8 31 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

współdziałania Gminy Strzelce Opolskie z Gminą Jemielnica w celu wyznaczenia obszaru 

i granic aglomeracji – druk nr 8; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pani Małgorzata Ceglarz 

z referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Pani Małgorzata Ceglarz przedstawiła szczegóły projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy – pana Henryka Skowronka. 

Radny Henryk Skowronek przedstawił pozytywną opinię w/w komisji oraz wyjaśnił, że 

uchwała jest podejmowana na potrzeby Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji związana 

z rozbudową sieci wodociągowej. 

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 8? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Strzelce Opolskie z Gminą 

Jemielnica w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji została przyjęta przy 19 głosach 

„za”, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.32 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/225/202033 

 

 
31 Projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Strzelce Opolskie z Gminą Jemielnica w celu wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji. 
32 Wynik głosowania. 
33 Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

współdziałania Gminy Strzelce Opolskie z Gminą Jemielnica w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. 
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8) rozpatrzenia skargi – druk nr 9 34 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi – druk nr 9; 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawi 

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pani Danuta Urbaniak. 

Radna Danuta Urbaniak przedstawiła Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od 

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta przy 19 głosach „za”, 

1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.35 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/226/202036 

 

9) powołania skarbnika gminy - druk nr 10 37 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do projektu uchwały w sprawie powołania 

skarbnika gminy – druk nr 10. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Burmistrz. 

Pan Tadeusz Goc przybliżył Radnym sylwetkę pana Piotra Szuby uzasadniając swój wybór 

dotyczący powołania skarbnika. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i 

Finansów – panią Agnieszkę Knopik. 

 
34 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
35 Wynik głosowania radnych. 
36 Uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 
37 Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. 
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Radna Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię w/w komisji oraz złożyła w imieniu 

komisji nowemu skarbnikowi życzenia wielu sukcesów. 

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

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 10? Proszę 

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

głosowania? Dziękuję. 

Stwierdzam, że Uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy została przyjęta przy 20 

głosach „za” czyli jednogłośnie, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.38 

Uchwała została oznaczona pod nr XXIV/227/202039 

Przyjęcie Raportu o stanie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2014 – 2020” za rok 2019. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dotyczącego 

przyjęcia Raportu o stanie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-

2020” za rok 2019 r. Raport został szczegółowo przedstawiony Wysokiej Radzie i omówiony 

podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej 8 czerwca br. Otwieram 

dyskusję. 

Brak chęci dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jeśli nie ma pytań stwierdzam przyjęcie przez Radę 

Miejską w Strzelcach Opolskich raportu o stanie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2014-2020” za rok 2019. 

Przyjęcie protokołu z XXIII 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. 

 
38 Wynik głosowania radnych. 
39 Uchwała nr XXIV/227/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

powołania skarbnika gminy. 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę Pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania.40 

Pan Burmistrz Tadeusz Goc przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

Pytania do Sprawozdania Burmistrza 

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

Radny Henryk Skowronek zabrał głos w sprawie procedury przetargowej dotyczącej Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO - BOX” w Szymiszowie. 

Radny Tadeusz Koteluk nawiązał do problemu wypompowywania wody przez kopalnię 

Górażdże, który poruszył podczas ostatniej sesji, poprosił o głębsze zbadanie tematu 

i potraktowanie tematu priorytetowo. 

Radny Bogusław Farion przedstawił stanowisko sołectwa Sucha w sprawie problemu 

odprowadzania wody z kopalni Szymiszów. 

Radny Piotr Pospiszyl również zadał pytania w sprawie przedłużenia koncesji na eksploatację 

złóż kamienia wapiennego po byłej cementowni w Strzelcach Opolskich oraz stanowisko 

gminy w sprawie odpompowywania wody, poprosił o wyjaśnienie kwestii oczyszczania 

studzienek kanalizacyjnych, którą kiedyś zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych. 

Radny Henryk Skowronek zapowiedział przeprowadzenie posiedzenia Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Majątku Gminy dotyczącej działań kopalni Górażdże i zaprosił tym samym 

zainteresowanych tematem Radnych do udziału w niej. 

Pan Henryk Siromski zabrał głos w sprawie zasypywania stawów przez rolników. 

Burmistrz wyjaśnił wszystkie kwestie. 

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. 

Radna Irena Kaczmarek zabrała głos w sprawie nauczania zdalnego, czy jest planowane znów 

od września, czy gmina wypracuje jakieś metody, aby udoskonalić taki tryb, poprosiła by 

 
40 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami. 
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zaplanować przeprowadzenie szkoleń lub kursów dla nauczycieli i możliwość zakupu 

kolejnych komputerów. 

Radny Andrzej Porębny dopowiedział, że w obecnej chwili w komisjach rządowych są 

przygotowywane prawne aspekty dotyczące kształcenia na odległość, przy okazji podziękował 

dyrektorom szkół za zaangażowanie oraz szybkie przekształcenia nauczania. 

Radna Danuta Foryt zabrała głos w sprawie kształcenia zdalnego, podkreśliła, że nie wszyscy 

nauczyciele przykładają wagę by w odpowiedni sposób przekazywać wiedzę uczniom, często 

na barkach rodziców spoczywa tłumaczenie i nauka nowych zagadnień. Radna przekazała 

podziękowania za udział we mszy żałobnej oraz przypomniała o spotkaniu Eleonory Goodley 

z prezydentem Andrzejem Dudą. 

Burmistrz również podziękował za przygotowanie mszy żałobnej w intencji zmarłej pani 

Eleonory, w której uczestniczył. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Z uwagi na brak 

zgłoszonych na piśmie zapytań przechodzimy do kolejnego punktu. 

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? Proszę o złożenie interpelacji na piśmie41. Przechodzimy do 

następnego punktu. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przypominam o posiedzeniach komisji według 

harmonogramu oraz składam podziękowania za uroczystości żałobne w intencji Eleonory 

Dugosh-Goodley z Bandery, które zorganizowano w Rozmierzy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak chęci dyskusji. 

 
41 Interpelacje i zapytania radnych. 
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Ustalenie daty następnej sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin kolejnej XXV Sesji Rady Miejskiej na 

dzień 29 lipca 2020 roku o godz. 13:00. 

Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej 

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

 

 

 

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


