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PROTOKÓŁ 

XXVI Sesja Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 9 września 2020 r. 

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

Trwała od godz. 13:10 do godz. 13:35. 

Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 18 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 XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram obrady XXVI 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: Państwo radnych oraz Burmistrzów. 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności1 

stwierdzam prawomocność obrad. Na sali jest 17 radnych, co stanowi quorum.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, materiały na dzisiejszą sesję 

otrzymaliście w dniu 2 września 2020 r. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej 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. został 

przekazany drogą elektroniczną w piątek, a forma papierowa została przekazana w dniu 

dzisiejszym. Czy są jakieś pytania i uwagi do porządku obrad? Nie widzę. 

Brak uwag. 

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

przyjętego porządku obrad2. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Szanowni Państwo, przechodzimy do głównego punktu 

posiedzenia – podjęcia uchwały w sprawie: 

 
1 Lista obecności. 
2 Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 
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1. zmieniającej 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 1;3 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Projekt uchwały przedstawi pan Damian Obrusznik zastępca 

dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Pan Damian Obrusznik przedstawił Wysokiej Radzie szczegóły w/w projektu uchwały.  

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

Pani Agnieszka Knopik przedstawiła pozytywną opinię komisji Budżetu i Finansów. 

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

Pani Maria Feliniak wyjaśniła, że to są na razie marzenia czy otrzymamy dotacje na działania 

proekologiczne w wymienionych szkołach, ale podejmując uchwałę zabezpieczamy środki 

finansowe, które są podstawą do uzyskania przez gminę dodatkowych dwóch punktów 

potrzebnych do projektu konkursowego. Pan Damian Obrusznik poinformował, że wyniki czy 

konkursu będą znane najwcześniej w grudniu, może styczniu przyszłego roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, wobec tego 

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 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 17 głosach „za”, braku głosów 

przeciw i braku głosów wstrzymujących się.4 

Uchwała została oznaczona pod Nr XXVI/240/2020.5 

 
3 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej 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. 
4 Wynik głosowania. 
5 Uchwała Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 9 września 2020 r. w sprawie 
zmieniającej 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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Przyjęcie protokołu z XXV 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. 

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

i sprawy różne. Otwieram dyskusję. 

Radny Tadeusz Koteluk zabrał głos w sprawie zezwolenia na użytkowanie dla kopalni 

Górażdże. Wyraził zbulwersowanie, że Rada Miejska zajmuje się zezwoleniami na 

użytkowanie działki pod uprawę pomidorów a nie miała możliwości wypowiedzenia się w tej 

ważnej kwestii. Sprawą przez wiele dni zajmowali się dziennikarze z TVP 1, natomiast 

Stowarzyszenie „Nasza Woda” podało firmę Górażdże do sądu, wobec tego sprawa jest 

niezakończona a gmina Strzelce Opolskie wydała kopalni Górażdże decyzję pozwalającą na 

eksploatację. Radny w imieniu mieszkańców wyraził swój sprzeciw wobec dalszemu 

pompowaniu wody przez kopalnie. Dodał, że osoba pracująca w Gospodarstwie Wodnym 

„Wody Polskie” wydała opinię za pieniądze dodatkowo prawdopodobnie jest skoligacona 

rodzinnie z kimś z tejże firmy. Radny przypomniał, że rury są zapychane i wpuszcza się 

fosforany mimo, że od kilku sesji zgłasza problem wypompowywania wody a składane 

interpelacje nadal nic nie dają, należy zbadać sprawę jeszcze raz czy to jest szkodliwe dla 

naszego środowiska czy obojętne. 

Wyjaśniając Maria Feliniak odpowiedziała, że Burmistrz wydaje decyzje zgodnie z prawem, 

co jest to uregulowane przepisami prawnymi. Burmistrz poinformowała, że gmina wydaje 

kilkadziesiąt różnych decyzji środowiskowych. Jednak ta decyzja została opublikowana 

w obwieszczeniu i można się z nim zapoznać. Dodatkowo zapowiedziała, że nie widzi 

przeszkód by na komisji radni mogli przeanalizować tą sprawę i zapoznać się z wydaną decyzją. 

Zaznaczyła, że tam gdzie przepisy nakładają konsultacje gmina zwraca się o nie do 

mieszkańców. 

Radny Bogusław Farion zabrał głos informując, że na poprzedniej sesji zgłosił problem 

zarastania zjazdu z posesji w Suchej, po czym sprawa została sprawnie załatwiona za co bardzo 

dziękuje. 
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Radna Danuta Foryt zgłosiła interwencje w sprawie częstszych patroli policyjnych w rejonie 

ulicy Bocznicowej. Mieszkańcy mimo zgłoszeń na platformę Krajowej Mapy Zagrożeń nie 

widzieli, by policjanci sprawdzali przekraczanie prędkości przez kierowców w tej części 

miasta. Radna prosi by policja przysłała patrol w godzinach popołudniowych i nocnych wtedy, 

gdy jest największy ruch samochodowy. 

Kolejną sprawą zgłaszaną przez radną Danutę Foryt jest przejazd kolejowy na Nowej Wsi. Już 

dwadzieścia dziewięć razy w tym roku przejazd był zablokowany, mimo ciągle zgłaszanych 

awarii, nadal jest wielki problem. Prosi by gmina zwróciła się w tej sprawie  do odpowiedniej 

instytucji, bo sterowniki zbyt często są popsute a nastawnia pochodzi z czasów II wojny 

światowej.  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia – 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostały 

w terminie przekazane radnym. Otwieram dyskusję. 

Brak chęci dyskusji. 

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 piśmie7. Przechodzimy do 

następnego punktu. 

Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Otwieram dyskusję. 

Brak chęci dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej 

odbędzie się w poniedziałek 14 września o godzinie 13.00. 

Każdy z radnych otrzymał również zaproszenie, jeśli są chętni to można skorzystać. 

 
6 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7 Interpelacje i zapytania radnych. 
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Ustalenie daty następnej sesji 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – ustalam termin kolejnej XXVII Sesji Rady Miejskiej na 

dzień 29 września 2020 roku to jest wtorek o godz. 14:00. 

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

 

Przewodniczyła: Gabriela Puzik 

Protokół sporządziła: Małgorzata Kielan 

Sprawdziła: Magdalena Żelazna 


