
UCHWAŁA  Nr XVIII/96/16 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie  przyjęcie 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 2015 r., 

poz. 1515) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie od początku kadencji, 

stanowiące załączniki nr 1i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  
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Załącznik nr 1 do  

uchwały nr XVIII/96/16 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ W 2015 R. 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 10 posiedzeń komisji: 

08.01.2015r.: 

przyjęto projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. 

11.02.2015 r.: 

1) kontrola wydatków na organizację imprez gminnych w 2014 r. oraz na świetlice – brak uwag, 

2) kontrola wpływów i wydatków na ośrodek wypoczynkowy w Dobrej w roku 2014 – akceptacja, 

09.03.2015 r.:  

1) analiza i kontrola przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości w gminie – brak uwag,  

2) kontrola pobierania opłat za śmieci – brak uwag, 

13.04.2015 r.: 

kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych w przetargach przeprowadzonych w 2014 r. – brak 

uwag, 

19.05.2015 r.: 

1) rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano: 

    - sprawozdanie roczne Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2014 r., 

    - roczne sprawozdanie finansowe za 2014 r., 

    - informację o stanie mienia komunalnego za 2014 r.,  

         - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014: 

       a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, 

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach, 

2) wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 

3) kontrola sprawozdań z wykonania dotacji z planu wydatków na 2014 r. – brak uwag,  

15.06.2015 r.: 

1)  inwestycje na boiskach LZS: przebudowa płyty boiska LZS w Dobrej – akceptacja działań, 

2)  wydatki na utrzymanie  boiska „ORLIK 2012” – brak uwag, 

09.09.2015 r. : 

1)  kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach – akceptacja, 

2)  analiza i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.  

      – pozytywna opinia, 

3) analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty – brak uwag, 

12.10.2015 r.: 

1) kontrola wpływów za wodę, ścieki i czynsze – brak uwag, 

2) kontrola wydatków w oczyszczalni ścieków w Zielinie – brak uwag, 

3) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy – akceptacja,   

16.11.2015 r.: 

realizacja wpływów podatkowych, egzekucja podatków i informacja o udzielonych umorzeniach – akceptacja, 

08.12.2015 r.: 

1) kontrola działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - akceptacja; 

2) realizacja wniosków komisji z 2015  - brak wniosków. 

 

Frekwencja na posiedzeniach komisji: 

                                                                      obecny                                      nieobecny 

 

1. Krzysztof Robota               10        - 

2. Anna Piecha      9                    1 

3. Patryk Tannenbaum     8        2 

4. Stefan Wacław              10        -                                                                  

5. Edward Wingert               8                    2 
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Załącznik nr 2 do  

uchwały nr XVIII/96/16 

Rady Gminy Strzeleczki  

             z dnia 28 stycznia 2016 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SAMORZĄDOWEJ W 2014 R. I 2015 R. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 13 posiedzeń komisji: 

 

23.12.2014 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla  

        nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki, 

    b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014 – 2023, 

    c) powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, 

    d) zmian budżetu gminy na 2014 r. 

    e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

2) zawnioskowano o rozważenie możliwości przeznaczenia w budżecie gminy na 2015 r. kwoty 330 tys. zł na za- 

    kup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Strzeleczki. 

07.01.2015 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) uchwalenia budżetu gminy na 2015 r., 

    b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

    c) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój  

        Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, 

    d)  zaopiniowania wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice”; 

2) przyjęto projekt planu pracy komisji na 2015 r. 

10.02.2015 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzone- 

        go przez Gminę Strzeleczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

    b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała- 

        nia Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2015, 

    c) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie   

        na lata 2015-2019, 

    d) zmiany uchwały Nr XXXVI/213/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnię- 

        cia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

    e) zmiany uchwały Nr XXXVII/222/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia  

        pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

    f) zmiany uchwały Nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia  

       pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

    g) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu  

        płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

    h) zmian budżetu gminy na 2015 r., 

    i) wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej wła- 

       sność Gminy Strzeleczki, 

    j) utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypo- 

       spolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  

2) zaakceptowano zmiany regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzeleczkach – zgoda  

    na zwolnienie z opłaty członków klubów LZS z terenu gminy Strzeleczki. 

17.02.2015 r. 

1) zaakceptowano informacje policji i straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa w gminie, 

2) zaakceptowano informację o działalności Gminnej Spółki Wodnej. 

10.03.2015 r. 

1) zaakceptowano informację o możliwościach pozyskiwania środków na realizację zadań gminnych z programów  

    unijnych i innych źródeł, 
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2) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere- 

        nie Gminy Strzeleczki na rok 2015”, 

    b) ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osią- 

        gnięcia sportowe, 

    c) zmiany składu stałej komisji Rady Gminy. 

16.04.2015 r. 

1) objazd gminy:  

    - stan dróg powiatowych i gminnych, 

    - stan sanitarny parku w Dobrej i w Mosznej, 

2) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

    b) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

         przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania  

         miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki, 

    c)  nabycia nieruchomości na własność gminy Strzeleczki, 

    d)  zmian budżetu gminy na 2015 r. 

21.05.2015 r. 

1) rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

2) pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami  

    pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności  

    pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”, 

3) pozytywnie zaopiniowano ocenę zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach,  

4) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) zmiany składu stałej komisji Rady Gminy, 

    b) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych, 

    c) odwołania oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Strzeleczki do Związku Gmin „Aqua Sile 

        sia” z siedzibą w Głogówku (zaproponowano rozważenie kandydaturę radnego Damiana Nowaka), 

    d) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania, 

    e) zmian budżetu gminy na 2015 r., 

    f)  zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej. 

5) omawiano sprawę zwrotu przez Opolski Urząd Wojewódzki wniosków o odznaczenia państwowe dla radnych  

     - rozstrzygnięcie pozostawiono Radzie Gminy. 

18.06.2015 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano działalność w zakresie sportu szkolnego w gminie Strzeleczki, 

2) pozytywnie zaopiniowano ochronę p.pożarową w gminie Strzeleczki, 

3) negatywnie zaopiniowano wnioski mieszkańca Smolarni w sprawie: 

    a) utworzenia obecnie budżetu obywatelskiego, 

    b) powołania obecnie rady seniorów, 

4) zaakceptowano propozycję Przewodniczącego Rady Gminy o rezygnacji z wniosków o odznaczenia dla rad- 

    nych, 

5) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,  

    b) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Strze- 

        leczki,  

    c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok, 

    d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

    e) utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym za- 

        rządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r. 

19.08.2015 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a)  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2015 – 2017, 

    b)  przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Strzeleczki na rok 2015, 

    c)  powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika, 

    d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika, 

    e) utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach do  Sejmu Rzeczypospo- 

        litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., 
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    f)  zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

    g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu, 

    h) zmian budżetu gminy na 2015 rok. 

2) dokonano objazdu gminy i ustalono, że należy: 

    a) skalkulować koszt wypożyczenia maszyny i dosiania trawy na boisku w Dobrej, 

    b) usprawnić organizację ruchu w Łowkowicach ( skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Krapkowicką) w związku  

         z budowaną kanalizacją sanitarną, 

    c) zamocować i pomalować bramę wjazdową na boisko w Strzeleczkach oraz opróżnić kompostownik, 

    d) rozważyć wypożyczenie polewaczki z Komornik w celu nawodnienia płyty boiska w Kujawach. 

17.09.2015 r. 

1)  pozytywnie zaopiniowano informację o realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2015 r. z uwzględnie- 

     niem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z 2014 r., 

2) pozytywnie zaopiniowano informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze  

     2015 r.,   

3) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a)  uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie gminy  

         Strzeleczki, 

    b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok, 

    c) zmian budżetu gminy na 2015 rok, 

    d) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

    e) zmiany uchwały Nr XXXVI/213/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnię- 

        cia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

    f) zmiany uchwały Nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnię- 

        cia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

14.10.2015 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano informację  o realizacji zadań wykonanych na ciekach wodnych, 

2) pozytywnie zaopiniowano informację o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, 

3) zawnioskowano o wystąpienie z pismem w sprawie  wyczyszczenia rz. Białki i   rowu Browienieckiego, 

4) zaakceptowano propozycję podwyższenia wynagrodzenia dla Wójta. 

19.11.20156 r. 

1) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok, 

    b) zmian budżetu gminy na 2015 rok, 

    c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Strzeleczkach na wymianę pokrycia dacho- 

        wego wraz z wymianą obróbek blacharskich przybudówek kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Strze- 

        leczkach, 

    d) określenia stawek podatku od nieruchomości, 

    e) zwolnień z podatku od nieruchomości, 

    f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

    g) uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, 

    h) opłaty targowej, 

    i) Programu współpracy gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą- 

        cymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, 

    j) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest  

       organem prowadzącym, 

2) pozytywnie zaopiniowano ustalenie stawki podatku rolnego na 2016 r. wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez  

    GUS, 

3) pozytywnie zaopiniowano ustalenie stawki podatku leśnego na 2016 r. wg średniej ceny sprzedaży drewna ogło- 

     szonej przez GUS. 

16.12.2015 r.: 

1) pozytywnie zaopiniowano „Informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Strzeleczki za rok szkolny  

    2014/2015”, 

2) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

    a) uchwalenia budżetu gminy na 2016 r., 

    b) zmian budżetu gminy na 2015 rok, 

    c) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

    d) zmiany uchwały Nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia  
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        pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

3) pozytywnie zaopiniowano podjęcie działań przez Wójta poprzez zaproponowanie p. Jopkowi remontu drogi  

     w zamian za porozumienie i zrzeczenie na piśmie o braku roszczeń w stosunku do gminy za wybudowanie na  

     jego terenie kanalizacji sanitarnej.  

    Jeśli zgody nie będzie, to nastąpi przełożenie nitki kanalizacji. 

 

Frekwencja na posiedzeniach komisji: 

 

                                                                obecny                                  nieobecny 

          

1. Henryk Kostka              13    - 

2. Małgorzata Cyganik             11    2 

3. Marek Kaliński (do 28.05.2015 r.)  7    -    

4. Jacek Kocik              11    2 

5. Hubert Kurpiela                       13    - 

6. Małgorzata Nocoń             12    1 

7. Damian Nowak (od 28.03.2015 r.)                      7    1 

8. Anna Piecha              13    - 

9. Krzysztof Robota             13    - 

10. Manfred Suchy                          13    - 

11. Patryk Tannenbaum             12    1 

12. Stefan Wacław                          11    2 

13. Brygida Wiencek (od 28.05.2015 r.)             3    3 

14. Edward Wingert                          12    1 
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