
UCHWAŁA  Nr XXX/165/17 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 26 stycznia 2017 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 2016 r.,  

poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2016 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 Strzeleczki 

Marek Kaliński  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXX/165/17  

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 26 stycznia 2017 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 10 posiedzeń komisji: 

18.01.2016 r.: 

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r. 

2. Zaakceptowano projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 

 

15.02.2016 r.: 

1. Zaakceptowano realizację wpływów podatkowych, działania związane z egzekucją podatków oraz 

informację o udzielonych umorzeniach i ulgach podatkowych. 

 

07.03.2016 r.:  

1. Zaakceptowano wydatki poniesione na organizację imprez gminnych oraz na świetlice (remonty, energia)  

w 2015 roku. 

2. Zaakceptowano wpływy i wydatki poniesione na ośrodek wypoczynkowy w Dobrej w roku 2015. 

3. Zaproponowano wyposażenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej w sieć internetową. 

 

18.04.2016 r.: 

1. Zaakceptowano sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki za rok 2015. 

2. Zaakceptowano liczbę wydanych zezwoleń dla sklepów i lokali na sprzedaż alkoholu na terenie gminy 

Strzeleczki w roku 2015. 

3. Zaakceptowano zmianę w planie pracy komisji rewizyjnej na rok 2016 i przeniesienie tematu rozliczenia 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w 2015 roku z miesiąca maj na czerwiec. 

 

16.05.2016 r.: 

1. Pozytywnie zaakceptowano: 

a) sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2015 r., 

b) sprawozdanie finansowe za 2015 r., 

c) informację o stanie mienia komunalnego za 2015 r.  

2. Wystosowano wniosek do Rady Gminy Strzeleczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki  

z wykonania budżetu gminy za 2015 r. 

 

14.06.2016 r.: 

1. Zaakceptowano sprawozdanie z rozliczenia stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji 

otrzymanych w 2015 r. 

2. Zaakceptowano przestrzeganie przez gminę Strzeleczki ustawy o zamówieniach publicznych – 

sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych w 2015 r. 

 

12.09.2016 r. : 

 

1. Zaakceptowano informację Wójta Gminy o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 

2. Zaakceptowano informację o zadłużeniu gminy oraz prawidłowości jego spłaty. 
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18.10.2016 r.: 

1. Zaakceptowano informację o wysokości wpływów opłat za wodę, ścieki i czynsze. 

2. Zaakceptowano informację o wydatkach poniesionych na oczyszczalnię ścieków w Zielinie. 

3. Zaakceptowano informację Wójta Gminy Strzeleczki o wykonaniu uchwał Rady Gminy Strzeleczki za 

okres od 25.09.2015 r. do 29.09.2016 r. 

 

15.11.2016 r.: 

 

1. Zaakceptowano informację o przestrzeganiu ustawy o utrzymaniu czystości na terenie gminy. 

2. Zaakceptowano informację o pobieraniu opłat za śmieci. 

3. Zawnioskowano do Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców 

dotyczącej zasad segregacji śmieci, warunkach odbioru odpadów oraz zakazie ich spalania. 

 

12.12.2016 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 2016 r.: 

Lp. Imię i nazwisko Obecny Nieobecny 

1. Krzysztof Robota 10 0 

2. Damian Nowak (od 25.07.2016 r.) 4 0 

3. Anna Piecha 10 0 

4. Patryk Tannenbaum 10 0 

5. Stefan Wacław (do 08.04.2016 r.) 3 0 

6. Edward Wingert 10 0 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXX/165/17 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 26 stycznia 2017 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej w 2016 r. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 11 posiedzeń komisji: 

20.01.2016 r. 

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji w okresie od początku kadencji. 

2. Przyjęto projekt planu pracy komisji na 2016 r. 

3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla gminy Strzeleczki na rok 2016, 

b) zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki, 

c) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki,  

d) zbycia w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki, 

4. Zaproponowano specjalne wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządowej w celu zapoznania się   

z ewentualnymi skutkami przyjęcia propozycji p. Jopka dot. zamiany gruntów. 

 

18.02.2016 r. 

1. Zaakceptowano informację o działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2015 r. 

2. Zaakceptowano informację policji i straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa w gminie za 2015 r. 

3. Zaakceptowano informację o planie działalności GOK na 2016 r. 

4. Zaproponowano rozważenie ustalenia stawki opłat dla wszystkich użytkowników pól korzystających  

z urządzeń utrzymywanych przez GSW. 

 

10.03.2016 r. 

1. Zaakceptowano informację o możliwościach pozyskiwania środków na realizację zadań gminnych  

z programów unijnych i innych źródeł. 

2. Zaakceptowano propozycję podziału nadwyżki budżetowej. 

3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki (2 działki w Strzeleczkach i 1 działka na 

Nowym Budzie), 

b) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających 

komunalizacji na rzecz gminy Strzeleczki, 

c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Strzeleczki na rok 2016”, 

d) powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, 

e) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny 

Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w prawie utworzenia dodatków wyrównawczych w okresie 

przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających na rok 

dłużej w przedszkolach”. 

4. Zaakceptowano powołanie w skład Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji 

nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz gminy Strzeleczki radnych: Brygida Wiencek, Damian 

Nowak i Jacek Kocik. 
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20.04.2016 r. 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

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

b) zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki, 

c) zmiany budżetu gminy na 2016 r., 

d) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu. 

2. Zaakceptowano sprawozdania dotyczące: 

a) oceny zasobów pomocy społecznej, 

b) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy Strzeleczki za 2015 rok, 

c) realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Strzeleczki” za rok 2015, 

d) realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki” za rok 2015, 

e) „Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023” 

za okres realizacji 2015 rok, 

f) sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy na lata 2015 – 2019 – sprawozdanie za rok 2015. 

3. Zaakceptowano: 

a) propozycję wójta Marka Pietruszki odnośnie zaproszenia Krystyny Gąsior sołtys wsi Moszna na majowe 

posiedzenie komisji samorządowej celem omówienia zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, 

b) propozycję wójta Marka Pietruszki odnośnie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej po wyborach 

uzupełniających do rady gminy, 

c) przeprowadzenie remontu mostu na ulicy Wiejskiej w Mosznej (wylanie betonowego wzmocnienia po 

bokach mostu, wysypanie pobocza tłuczniem i jego ubicie) wraz z wymianą barierek ochronnych, 

d) przeprowadzenie remontu ulicy Leśnej w Smolarni (wymiana nawierzchni), 

e) wstrzymanie z decyzją o remoncie mostu na rowie rzymkowickim w Dziedzicach do momentu ustalenia 

jego przynależności do gminy Strzeleczki. 

 

18.05.2016 r. 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) opłaty targowej, 

b) 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, 

c) zmian budżetu gminy na 2016 r. 

2. Zaakceptowano: 

a) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach; 

b) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 r., 

c) sprawozdanie finansowego za 2015 r. 

3. Zaakceptowano propozycję wójta Marka Pietruszki odnośnie wyjazdu terenowego do Mosznej (okolice 

„Popowca”) celem oceny sytuacji i stanu okolicznych łąk po oczyszczaniu rowów przez spółkę wodną ponad  

2 lata temu. 

 

16.06.2016 r. 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu gminy na 2016 r., 

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. 

2. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości. 
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3. Zaakceptowano informację o: 

a) działalności sportowej w gminie (szkoły), 

b) działalności OSP i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzeleczkach w 2015 r. 

4. Zaakceptowano propozycję przedstawiciela NZOZ Samed Saida Rayada o zgłaszaniu wszelkich problemów  

z jakością usług medycznych na piśmie bezpośrednio do Dyrekcji NZOZ Samed bądź do Wójta Gminy Marka 

Pietruszki. 

 

22.07.2016 r. 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu gminy na 2016 r., 

b) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r., 

c) wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Dobrej oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

d) wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Zielinie oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

e) wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Strzeleczkach oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

f) wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Racławiczkach oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

g) wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Strzeleczkach oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

h) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, 

i) wprowadzenia na terenie gminy Strzeleczki Programu Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora, 

j) uzupełnienia składu stałych komisji Rady Gminy. 

2. Zaakceptowano: 

a) propozycję Wójta Gminy Strzeleczki o powołaniu spośród radnych komisji, która byłaby obecna przy 

przeprowadzaniu rozmów negocjacyjnych z potencjalnymi najemcami lokali użytkowych na terenie gminy 

Strzeleczki pod realizację usług medycznych, 

b) zmianę planu pracy komisji samorządowej w sierpniu i przeniesienie objazdu gminy na posiedzenie komisji 

we wrześniu. 

 

15.09.2016 r. 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., 

b) zmian budżetu gminy na 2016 r., 

c) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r., 

d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Dobrej na wymianę pokrycia 

dachowego prezbiterium z blachy ocynkowej na pokrycie łupkiem budynku kościoła parafialnego  

pw. Św. Jana Chrzciciela w Dobrej, 

e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach na prace 

konserwatorskie – prace demontażowo – konserwacyjne części organowych, rekonstrukcja głosów 

organowych, rekonstrukcja układu zasilania organów w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP  

w Komornikach, 

f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

g) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 1340/1 z mapy 5  

o pow. 0,0044 ha), 

h) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 500/1 z mapy 2  

o pow. 0,0069 ha), 
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i) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek 

oświatowych Gminy Strzeleczki, 

j) uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach. 

2. Zaakceptowano: 

a) informację o realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2016 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg  

i umorzeń w porównaniu z 2015 r., 

b) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 

 

18.10.2016 r. 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany budżetu gminy na 2016 r., 

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r., 

d) uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 

2. Zaakceptowano: 

a) informację o realizacji zadań wykonanych na ciekach wodnych,  

b) informację podsumowującej budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeleczki. 

 

17.11.2016 r. 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany budżetu gminy na 2016 r., 

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, 

c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r., 

d) ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 

e) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, 

f) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzeleczkach. 

2. Zaakceptowano: 

a) stawki podatkowe na 2017 r.,  

b) informację o zasadach działalności przedszkoli na terenie gminy. 

 

15.12.2016 r. 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie gminy na 2016 r., 

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

c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki, 

e) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki, 

f) zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów 

katechetycznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Strzeleczki pomiędzy gminą 

Strzeleczki, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

g) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Strzeleczki. 

2. Zaakceptowano: 

a) informację o działalności oświatowej w gminie, 

b) projekt budżetu na 2017 r., 
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Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji w 2016 r.: 

Lp. Imię i nazwisko Obecny Nieobecny 

1. Henryk Kostka 11 0 

2. Małgorzata Cyganik 10 1 

3. Jacek Kocik 9 2 

4. Hubert Kurpiela 10 1 

5. Małgorzata Nocoń 11 0 

6. Damian Nowak 11 0 

7. Anna Piecha 10 1 

8. Krzysztof Robota 11 0 

9. Manfred Suchy 9 2 

10. Patryk Tannenbaum 10 1 

11. Stefan Wacław (do 08.04.2016 r.) 3 0 

12. Waldemar Weindich (od 25.07.2016 r.) 4 0 

13. Brygida Wiencek 8 3 

14. Edward Wingert 11 0 
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