UCH WAŁA Nr XLIII / 258/ 18
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875, zm. poz. 2231) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2017 r., stanowiące załączniki
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kaliński
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/258/18
Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 10 posiedzeń komisji:
16.01.2017 r.:
1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r.
2. Zaakceptowano projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
13.02.2017 r.:
Zaakceptowano się informację o realizacji wpływów podatkowych, egzekucji podatków
(w tym ilości dłużników i kwotach długu) oraz informację o udzielonych umorzeniach.
20.03.2017 r.:
1. Zaakceptowano informację o wydatkach na organizację imprez gminnych w 2016 r.
2. Zaakceptowano się sprawozdanie z działalności Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
w 2016 r.
24.04.2017 r.:
1. Zaakceptowano informację o wydatkach na wydatkach na LZS -y w gminie w 2016 r.
2. Zaakceptowano informację o wydatkach gminy poniesionych na działalność jednostek OSP
w 2016 r.
15.05.2017 r.:
1. Pozytywnie zaopiniowano:
a) sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
b) sprawozdanie finansowe za 2016 r.
c) informację o stanie mienia komunalnego za 2016 r.
2. Zawnioskowano do Rady Gminy Strzeleczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
19.06.2017 r.:
1. Zaakceptowano informację o realizacji zamówień publicznych przez gminę Strzeleczki
w 2016 r.
2. Zaakceptowano informację o wydatków (dotacjach) przeznaczonych na stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe w 2016 r.
18.09.2017 r. :
1. Pozytywnie zaopiniowano informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2017 r.
2. Zaakceptowano się informację o stanie zadłużenia gminy oraz realizacji spłaty zadłużenia.
31.10.2017 r.:
1. Zaakceptowano działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
w zakresie prawidłowości przyznawania zasiłków, dodatków mieszkaniowych i innych
finansowanych z budżetu gminy w 2016 r.
2. Przyjęto informację Wójta Gminy Strzeleczki o wykonaniu uchwał Rady Gminy Strzeleczki za
okres od 23.09.2016 r. do 28.09.2017 r.
3. Rozpatrzono wniosek radnej Brygidy Wiencek w sprawie organizacji dożynek 2017
w Kujawach. Zaakceptowano działania Wójta Gminy Strzeleczki i Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w zakresie wyboru lokalizacji i organizacji gminnych
dożynek w Kujawach w 2017 r. oraz podjętych działaniach w celu naprawy zniszczonej płyty
boiska w Kujawach. Nie stwierdzono podstaw do pociągania kogokolwiek do
odpowiedzialności za organizację gminnych dożynek w Kujawach.
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21.11.2017 r.:
1. Zaakceptowano informację o przestrzeganiu ustawy o utrzymaniu czystości na terenie gminy.
2. Zaproponowano rozważenie:
a) skontrolowania przez gminę ilość śmieci odbieranych przez firmę wywożącą odpady,
b) pojęcia próby sprawdzenia liczby osób faktycznie zamieszkałych w gospodarstwach
domowych,
c) podwyższenia stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w celu zbilansowania
kosztów ponoszonych przez gminę.
3. Zaakceptowano realizowany przez gminę pobór opłat za wodę, czynsze i wywóz odpadów
w 2017 r.
13.12.2016 r.:
1. Zaakceptowano informację o działalności Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół.
2. Zaakceptowano informację o realizacji wniosków komisji rewizyjnej w 2016 roku.

Frekwencja na posiedzeniach komisji w 2017 r.:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko
Krzysztof Robota
Damian Nowak
Anna Piecha
Patryk Tannenbaum
Edward Wingert
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/258/18
Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej w 2017 r.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się12 posiedzeń komisji:
19.01.2017 r.
1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej w 2016 r.
2. Przygotowano projekt planu pracy Komisji Samorządowej na 2017 r.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
d) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady,
e) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2017 r.,
f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok.
09.02.2017 r.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowkowicach celem
realizacji projektu zakupu środka transportu – średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji,
c) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
d) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
16.02.2017 r.
1. Akceptowano informacje o:
a) stanie bezpieczeństwa w gminie,
b) działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2016 r. i o jej planie działalności na rok 2017,
c) planie działalności GOK na 2017 r.,
d) działalności stacji „Caritas” na terenie gminy.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu,
d) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
e) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (dwie uchwały),
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2017”,
g) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dobra na lata 2017 – 2023”.
23.03.2017 r.
1. Akceptowano informację o możliwościach pozyskiwania środków na realizację zadań
gminnych z programów unijnych i innych źródeł.
2. Akceptowano podział nadwyżki budżetowej.
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3. Przyjęto sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy
Strzeleczki w 2016 r.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
c) opłaty targowej,
d) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
e) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
f) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Strzeleczki,
g) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
21.04.2017 r.
1. Akceptowano sprawozdanie z „Oceny zasobów pomocy społecznej”.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu,
c) zmiany nazwy ulicy „Św. Urbana” na „św. Urbana” w Komornikach,
d) zmiany nazwy ulicy „Sobieskiego” na „Jana Sobieskiego” w Strzeleczkach,
e) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki
nieruchomości położonej w miejscowości Racławiczki,
f) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki.
3. Akceptowano zmianę terminu objazdu gminy i przeniesienie go na kolejne posiedzenie
komisji oraz wycofanie z planu objazdu oględzin parku w Dobrej i Mosznej.
18.05.2017 r.
1. Akceptowano informację o działalności GBP w Strzeleczkach.
2. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,
c) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
d) przyjęcia przez Gminę Strzeleczki od Województwa Opolskiego wykonania zadania
pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów
(od granicy gminy) – Moszna”,
e) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki.
4. Akceptowano zmianę terminu objazdu gminy i przeniesienie go na kolejne posiedzenie
komisji.
22.06.2017 r.
1. Pozytywnie zaopiniowano informację o ochronie przeciwpożarowej w gminie.
2. Pozytywnie zaopiniowano informację o działalności sportowej w gminie.
3. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 r.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Strzeleczki oraz miejscowością
Bukaczowce na Ukrainie,
b) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,
d) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy
Strzeleczki instrumentem płatniczym,
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e) regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach celem
realizacji projektu zakupu środka transportu – średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej,
g) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy
Strzeleczki,
h) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Opolskiego
nieruchomości położonej w miejscowości Dobra.
17.08.2017 r.
1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na 2017 r.,
b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,
c) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
2. Zaakceptowano propozycję zwiększenia dotacji z budżetu gminy na zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Strzeleczki.
3. Negatywnie zaopiniowano propozycję zmiany terminów opłat za wywóz śmieci.
21.09.2017 r.
1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych,
b) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrej,
c) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komornikach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Komornikach,
d) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Racławiczkach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Racławiczkach,
e) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Strzeleczkach,
f) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zielinie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zielinie,
g) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
h) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,
i) udzielenia poręczenia przez gminę Strzeleczki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Związkowi Gmin „Aqua
Silesia”,
j) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
2. Pozytywnie zaopiniowano się informację o realizacji wpływów podatkowych za
I półrocze 2017 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2016.
3. Pozytywnie zaopiniowano informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 r.
19.10.2017 r.
1. Przyjęto informację o zadaniach wykonanych na ciekach wodnych na terenie gminy
Strzeleczki przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu Oddział
terenowy w Krapkowicach.
2. Akceptowano informację o stanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie.
3. Akceptowano informację o stanie gospodarowania odpadami na terenie gminy.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a)
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
b) nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Strzeleczki nieruchomości położonej
w miejscowości Zielina,
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c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Zielina,
d) zmiany budżetu gminy na 2017 r.,
e) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,
f) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
g) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia
inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
h) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
i) opłaty targowej.
5. Rozpatrzono i negatywnie zaopiniowano wniosek w sprawie remontu schodów do kościoła
w Komornikach z bieżących środków budżetu gminy.
23.11.2017 r.
1. Akceptowano na 2018 r.:
a) stawki podatku od nieruchomości w wysokości stawek w 2017 r.,
b) stawki podatku od środków transportowych w wysokości stawek w 2017 r.,
c) stawki podatku rolnego ustalone według średniej ceny żyta ogłoszonej przez GUS,
d) stawkę podatku leśnego ustaloną według średniej ceny drewna ogłoszonej przez
GUS.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2017 – 2020,
zawnioskowano o kontynuowanie działań w celu wykreślenia kolejnych nieruchomości
z gminnej ewidencji zabytków,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami,
c) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Strzeleczki na
realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza,
d) zmiany budżetu gminy na 2017 r.,
e) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
3. Zdecydowano o odstąpieniu od rozpatrzenia petycji mieszkańców Łowkowic i Komornik
w sprawie remontu schodów – wniosek w tej sprawie był już opiniowany przez Komisję
Samorządową i został negatywnie zaopiniowany.
19.12.2016 r.
1. Akceptowano informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
i działalność oświatową w gminie.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy,
c) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej
dla jednostek oświatowych gminy Strzeleczki,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania,
e) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Strzeleczki na lata 2018 – 2022,
f) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności,
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g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
h) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki.
3. Zawnioskowano o przygotowanie na styczniowe posiedzenie Komisji Samorządowej
informacji o liczbie ofert na działalność pozarządową z puli bezkonkursowej oraz
wysokość przyznanych środków.

Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji w 2017 r.:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Imię i nazwisko
Henryk Kostka
Małgorzata Cyganik
Jacek Kocik
Hubert Kurpiela
Małgorzata Nocoń
Damian Nowak
Anna Piecha
Krzysztof Robota
Manfred Suchy
Patryk Tannenbaum
Waldemar Weindich
Brygida Wiencek
Edward Wingert
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11
11
12
12
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10
11
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