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Protokół Nr I/18 

sesji Rady Miasta Opola 
20 listopada 2018 r. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 312 im. Karola Musioła. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwarcia sesji dokonał 
o godz. 1000 najstarszy wiekiem radny Marek Masnyk, który przewodniczył  obradom 
do czasu wyboru przewodniczącego Rady Miasta.  

Przewodniczący obrad przywitał radnych, gości, przybyłych na sesję 
mieszkańców miasta Opola oraz Miejską Komisję Wyborczą, która przeprowadziła 
wybory samorządowe w Opolu z przewodniczącym tej Komisji panem sędzią 
Adamem Szokalskim. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu. 

Pan sędzia Adam Szokalski przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył 
24 radnym zaświadczenia o wyborze na radnych miasta Opola.  

Radny Waldemar Matuszek postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I 
z dnia 19 listopada 2018 r. wstąpił na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3, 
jako kandydat z listy nr 15 KWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przewodniczący obrad 
radny Marek Masnyk odczytał rotę ślubowania o treści:  

 „Wierny Konstytucji i  prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.     

 Każdy radny, po odczytaniu (w porządku alfabetycznym) jego imienia i nazwiska 
przez przewodniczącego sesji, potwierdzał spełnienie aktu ślubowania wypowiadając 
na stojąco słowo „Ślubuję”. Niektórzy radni dodawali zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 Radny Marek Masnyk przewodniczący sesji złożenie ślubowania przez radnych 
odznaczał na liście. Listę radnych, na której odznaczono złożenie ślubowania 
załącza się do protokołu. 

4. Stwierdzenie kworum. 
 

Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o  samorządzie gminnym 
przez Komisarza Wyborczego w Opolu I z zachowaniem ustawowego terminu jej 
zwołania z następującym porządkiem obrad, który załącza się do protokołu: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze Komisji Wyborczej w Opolu. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Stwierdzenie kworum. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady. 
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7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady. 
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Prezydentowi Miasta i złożenie przez 

niego ślubowania. 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

W sesji uczestniczyło 25 radnych. Listę obecności radnych oraz gości sesji 
załącza się do protokołu. 
 

Na tej podstawie przewodniczący stwierdził prawomocność obrad I sesji Rady 
Miasta Opola. 
 
     Przewodniczący obrad radny Marek Masnyk poinformował radnych, iż zgodnie  
z postanowieniem § 17 ustęp 1 Regulaminu pracy Rady Miasta Opola sesje są 
transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Zarówno głosowanie elektroniczne jak i transmisja obrad sesji odbywa się za 
pośrednictwem programu eSesja. 
  
     Poinformował także, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola 
harmonogramem obsługi prawnej sesji Rady Miasta Opola dzisiejszą sesję obsługuje 
Pani mecenas Joanna Maksymowicz-Szczepańska. 
 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
     Przewodniczący obrad radny Marek Masnyk poinformował radnych, iż  w celu 
przeprowadzenia tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miasta Opola 
należy powołać komisję skrutacyjną spośród radnych, która zgodnie z § 13 ustęp 1 
Regulaminu pracy Rady Miasta Opola, ma liczyć 3 radnych. 
 
     Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych: radny Michał Nowak zgłosił radnego 
Sławomira Batko, radny Piotr Mielec zgłosił radnego Jacka Kasprzyka i radny 
Przemysław Pospieszyński zgłosił radną Annę Łęgowik. 
 
 Radni: Sławomir Batko, Jacek Kasprzyk i Anna Łęgowik wyrazili zgodę na  pracę  
w komisji skrutacyjnej. 
 
 W związku z problemem, dotyczącym  logowania do systemu eSesja 
przewodniczący obrad zaproponował, aby  głosowania imienne w sprawie wyboru 
poszczególnych członków komisji skrutacyjnej odbyły się poprzez podniesienie ręki. 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
24 radnych (radni: Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, Aleksander 
Iszczuk, Tomasz Kaliszan, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Marek Kawa, Jolanta 
Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna Łęgowik, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr 
Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław 
Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, 
Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz Wróbel) przy 1 głosie  
wstrzymującym się (radny Sławomir Batko), głosów przeciwnych nie było, powołała 
radnego Sławomira Batko do pracy w komisji skrutacyjnej. 

  W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
24 radnych (radni: Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, 
Aleksander Iszczuk, Tomasz Kaliszan, Barbara Kamińska,, Marek Kawa, Jolanta 
Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna Łęgowik, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr 
Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław 
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Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, 
Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz Wróbel) przy 1 głosie  
wstrzymującym się (radny Jacek Kasprzyk), głosów przeciwnych nie było, powołała 
radnego Jacka Kasprzyka do pracy w komisji skrutacyjnej.  

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
24 radnych (radni: Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, 
Aleksander Iszczuk, Tomasz Kaliszan, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Marek 
Kawa, Jolanta Kawecka, Elżbieta Kurek, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr 
Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław 
Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, 
Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz Wróbel) przy 1 głosie  
wstrzymującym się (radna Anna Łęgowik), głosów przeciwnych nie było, powołała 
radną Anne Łęgowik do pracy w komisji skrutacyjnej.  

 
6. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Opola. 

    Radny Marek Masnyk przewodniczący sesji poinformował: 

 iż tryb wyboru przewodniczącego Rady reguluje artykuł 19 ustęp 1 o samorządzie 
gminnym, który mówi, że „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, w głosowaniu tajnym”, 

 że zgodnie z przepisem § 33 ustęp 1 statutu miasta, „wyboru przewodniczącego 
Rady dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez kluby 
radnych lub co najmniej 3 radnych”, 

 że na podstawie § 33 ustęp 2 statutu miasta, „zgłoszenie kandydatury wymaga 
uzasadnienia i zgody kandydata”. 

Radny Piotr Mielec w imieniu utworzonego w dniu 20 listopada 2018 r. Klubu 
Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego w Radzie Miasta Opola zgłosił radnego Łukasza 
Sowadę jako kandydata na przewodniczącego Rady Miasta Opola i krótko uzasadnił 
wniosek.  

Radny Łukasz Sowada wyraził zgodę na kandydowanie. 

 Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów przewodniczący obrad radny Marek 
Masnyk postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.  

    W związku z problemem, dotyczącym logowania do systemu eSesja 
przewodniczący obrad zaproponował głosowanie imienne poprzez podniesienie ręki. 

 W  jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
(radni: Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, Aleksander 
Iszczuk, Tomasz Kaliszan, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Marek Kawa, Jolanta 
Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna Łegowik, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr 
Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław 
Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, 
Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz Wróbel) przyjęła wniosek i lista 
kandydatów została zamknięta. 

 Pytanie do kandydata na przewodniczącego Rady Miasta Opola zgłosił radny 
Tomasz Kaliszan, a odpowiedzi udzielił radny Łukasz Sowada. 
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 Przewodniczący obrad radny Marek Masnyk przekazał komisji skrutacyjnej listę  
z prawidłowo zgłoszonym kandydatem na przewodniczącego Rady Miasta Opola 
i  poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie aktu głosowania zgodnie 
z przepisami § 13 ustęp 2-5 Regulaminu Pracy Rady oraz § 33 i § 34 statutu miasta. 

 Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. 

 Przewodniczący obrad ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godz. 1030 
do godz. 1040. 

 Po przerwie na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 

 Radny Sławomir Batko członek komisji skrutacyjnej w jej imieniu szczegółowo 
zapoznał radnych z zasadami tajnego głosowania w sprawie wyboru 
przewodniczącego Rady i  warunkami ważności głosu. Zasady tajnego głosowania 
ustalone przez komisję skrutacyjną załącza się do protokołu. 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w następujący sposób. Radny 
Jacek Kasprzyk członek komisji skrutacyjnej i radna Anna Łęgowik członek komisji 
skrutacyjnej wydali każdemu radnemu kartę do głosowania. 

Odbiór karty do głosowania radny kwitował swoim podpisem na liście stanowiącej 
wykaz radnych VIII kadencji samorządu 2018-2023, którą załącza się do protokołu. 

Radni po oddaniu głosu w kabinie wrzucali karty do głosowania do urny 
umieszczonej na sali obrad. 

 Po zakończeniu aktu głosowania komisja skrutacyjna zabrała zamkniętą urnę 
z kartami do głosowania i udała się do innej sali w celu przeliczenia głosów, 
a przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach od godz. 1055 do godz. 1110. 

 Po przerwie radny Sławomir Batko członek komisji skrutacyjnej przedstawił wyniki 
tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Opola. Karty 
do głosowania (w  zaklejonej i opieczętowanej kopercie) oraz protokół komisji 
skrutacyjnej załącza się do protokołu. 

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej radny Marek Masnyk 
przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Opola w tajnym głosowaniu 
dokonała wyboru przewodniczącego Rady Miasta Opola w kadencji 2018 – 2023.  

W  głosowaniu tajnym udział wzięło 25 radnych, głosów ważnych oddano 25, 
nieważnych 0 głosów, w obecności 25 radnych. 

Za wyborem radnego Łukasza Sowady na  przewodniczącego Rady Miasta 
Opola głosowało 22 radnych, przeciwnych było 3 radnych, żaden radny nie 
wstrzymał się od głosowania, co stanowi uzyskanie bezwzględnej większości głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta Opola zgodnie 
z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

 Uchwałę Nr I/1/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta 
Opola załącza się do protokołu. 

Radny Marek Masnyk przewodniczy obrad złożył gratulacje radnemu Łukaszowi 
Sowadzie w  związku z wyborem go na przewodniczącego Rady Miasta Opola, 
życząc powodzenia i sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji dla dobra 
miasta Opola.  
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Przekazał radnemu Łukaszowi Sowadzie łańcuch symbolizujący objęcie funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta Opola. 

 Następnie radny Marek Masnyk oddał prowadzenie dalszych obrad sesji 
Łukaszowi Sowadzie przewodniczącemu Rady Miasta Opola.  

Radny Łukasz Sowada podziękował radnym za powierzenie mu funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta Opola ósmej kadencji samorządu i zapewnił, że 
traktuje to jako początek ciężkiej pracy na rzecz rozwoju miasta i mieszkańców.  

7. Wybór Zastępcy (ów) Przewodniczącego Rady Miasta Opola. 

    Radny Łukasz Sowada nowo wybrany przewodniczący Rady poinformował: 

 iż tryb wyboru wiceprzewodniczących Rady reguluje artykuł 19 ustęp 1 
o samorządzie gminnym, który mówi, że „Rada gminy wybiera ze swego grona 1-3 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym”, 

 że zgodnie z przepisem § 33 ustęp 1 statutu miasta, „wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów 
zgłoszonych przez kluby radnych lub co najmniej 3 radnych”,  

 że na podstawie § 33 ustęp 2 statutu miasta, „zgłoszenie kandydatury wymaga 
uzasadnienia i zgody kandydata”. 

   Radny Piotr Mielec w imieniu utworzonego w dniu 20 listopada 2018 r. Klubu 
radnych Arkadiusza Wiśniewskiego zgłosił radną Małgorzatę Wilkos jako 
kandydatkę na wiceprzewodniczącą Rady Miasta Opola i krótko uzasadnił wniosek.  

   Radny Michał Nowak w imieniu 3 radnych zgłosił radnego Arkadiusza 
Szymańskiego jako kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola 
i krótko uzasadnił wniosek.  

   Radny Przemysław Pospieszyński w imieniu 3 radnych zgłosił radną Barbarę 
Kamińską jako kandydatkę na wiceprzewodniczącą Rady Miasta Opola i krótko 
uzasadnił wniosek.  

 Radni Małgorzata Wilkos, Arkadiusz Szymański i Barbara Kamińska  wyrazili 
zgodę na kandydowanie. 

 Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów przewodniczący obrad radny Łukasz 
Sowada postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.  

  W związku z problemem, dotyczącym logowania do systemu eSesja 
przewodniczący obrad zaproponował głosowanie imienne poprzez podniesienie ręki. 

 W  jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
(radni: Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, Aleksander 
Iszczuk, Tomasz Kaliszan, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Marek Kawa, 
Jolanta Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna Łegowik, Marek Masnyk, Waldemar 
Matuszek, Piotr Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, 
Przemysław Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz 
Szymański, Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz Wróbel) przyjęła 
wniosek i lista kandydatów została zamknięta. 

 Przewodniczący obrad radny Łukasz Sowada zawnioskował, aby głosowanie 
w sprawie tajnego wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola przeprowadziła  
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wybrana już komisja skrutacyjna w składzie: radny Sławomir Batko członek komisji, 
radny  Jacek Kasprzyk członek komisji i radna Anna Łęgowik członek komisji. 

 W związku z problemem z logowaniem do systemu eSesja przewodniczący obrad 
zaproponował głosowanie imienne poprzez podniesienie ręki.  

 W  jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
(radni:  Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, Aleksander 
Iszczuk, Tomasz Kaliszan, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Marek Kawa, Jolanta 
Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna Łegowik, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr 
Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław 
Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, 
Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz Wróbel) przyjęła wniosek 
przewodniczącego obrad i powołała komisję skrutacyjną w składzie: 

- radny Sławomir Batko, 

- radny Jacek Kasprzyk, 

- radna Anna Łęgowik. 

 Listę ze zgłoszeniem radnego Arkadiusza Szymańskiego jako kandydata na 
wiceprzewodniczącego rady Miasta Opola wraz z podpisami grupy trzech radnych 
załącza się do protokołu. 

 Listę ze zgłoszeniem radnej Barbary Kamińskiej jako kandydata na 
wiceprzewodniczącą Rady Miasta Opola wraz z podpisami grupy trzech radnych 
załącza się do protokołu. 

 Przewodniczący obrad radny Łukasz Sowada przekazał komisji skrutacyjnej listę  
z prawidłowo zgłoszonymi kandydatami na wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Opola i  poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie aktu głosowania zgodnie 
z przepisami § 13 ustęp 2-5 Regulaminu Pracy Rady oraz § 33 i § 34 statutu miasta. 

 Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. 

 Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 1120 
do godz. 1130. 

 Po przerwie na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 

 Radny Sławomir Batko członek komisji skrutacyjnej w jej imieniu szczegółowo 
zapoznał radnych z zasadami tajnego głosowania w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady i  warunkami ważności głosu. Zasady tajnego 
głosowania ustalone przez komisję skrutacyjną załącza się do protokołu. 

    Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w następujący sposób. Radny 
Jacek Kasprzyk członek komisji skrutacyjnej i radna Anna Łęgowik członek komisji 
skrutacyjnej wydali każdemu radnemu po  3 karty do głosowania. 

    Odbiór kart do głosowania radny kwitował swoim podpisem na liście stanowiącej 
wykaz radnych VIII kadencji samorządu 2018-2023, którą załącza się do protokołu. 

     Radni po oddaniu głosu w kabinie wrzucali karty do głosowania do urny 
umieszczonej na sali obrad. 
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 Po zakończeniu aktu głosowania komisja skrutacyjna zabrała zamkniętą urnę 
z kartami do głosowania i udała się do innej sali w celu przeliczenia głosów, 
a przewodniczący obrad ogłosiła przerwę w obradach od godz. 1145 do godz. 1200. 

 Po przerwie radny Sławomir Batko członek komisji skrutacyjnej przedstawił wyniki 
tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola. 
Karty do głosowania (w  zaklejonej i opieczętowanej kopercie) oraz protokół komisji 
skrutacyjnej załącza się do protokołu. 

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej radny Łukasz Sowada 
przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Opola w tajnym głosowaniu 
dokonała wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola w kadencji 2018 – 
2023: 

W  głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta 
udział wzięło 25 radnych, głosów ważnych oddano 25, nieważnych 0 głosów. 

 
1. Za wyborem radnej Barbary Kamińskiej na wiceprzewodniczącą Rady Miasta 

Opola głosowało 22 radnych, przeciwnych było 3 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania, w obecności 25 radnych, co stanowi uzyskanie bezwzględnej 
większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 
Miasta Opola zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Za wyborem radnego Arkadiusza Szymańskiego na  wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Opola głosowało 17 radnych, przeciwnych było 7 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania, w obecności 25 radnych, co stanowi uzyskanie 
bezwzględnej większości głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady Miasta Opola zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

3. Za wyborem radnej Małgorzaty Wilkos na  wiceprzewodniczącą Rady Miasta 
Opola głosowało 20 radnych, przeciwnych było 3 radnych, a 2 radnych wstrzymało 
się od głosowania, w obecności 25 radnych, co stanowi uzyskanie bezwzględnej 
większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 
Miasta Opola zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Uchwałę Nr I/2/18 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Opola załącza się do protokołu. 

Radny Łukasz Sowada przewodniczący Rady Miasta Opola złożył gratulacje 
radnej Barbarze Kamińskiej, radnej Małgorzacie Wilkos i radnemu Arkadiuszowi 
Szymańskiemu w związku z wyborem ich na wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Opola. Następnie przewodniczący obrad zaprosił ich do zajęcia miejsca przy stole 
prezydialnym. 

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Prezydentowi Miasta i złożenie 
przez niego ślubowania. 

    Pan sędzia Adam Szokalski wręczył Panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu 
zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu o wyborze nowo wybranego 
Prezydenta Miasta Opola. 
 

Radny Łukasz Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, 
iż otrzymał postanowienie  Komisarza Wyborczego  w Opolu z dnia 29 października 
2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Wiśniewskiego,  
w związku z wyborem Pana Arkadiusza Wiśniewskiego na Prezydenta Miasta Opola. 
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Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z artykułem 29a ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, złożenie ślubowania jest ustawowym warunkiem objęcia 
obowiązków przez prezydenta. 

 Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola złożył na stojąco 
ślubowanie odczytując rotę ślubowania o treści: „Obejmując urząd prezydenta 
miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta” 
dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Radny Łukasz Sowada przewodniczący obrad sesji ogłosił, że Pan Arkadiusz 
Wiśniewski dopełnił aktu ślubowania, objął urząd Prezydenta Miasta Opola i może 
prawomocnie przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. 

Radny Łukasz Sowada  przewodniczący Rady złożył gratulacje i życzenia Panu 
Arkadiuszowi Wiśniewskiemu Prezydentowi Miasta Opola i wręczył Panu 
Arkadiuszowi Wiśniewskiemu insygnia sprawowania urzędu Prezydenta Miasta 
Opola (łańcuch z herbem Opola i klucz do miasta oraz bukiet kwiatów). 

Pan Arkadiusz Wiśniewski  Prezydent Miasta Opola wygłosił expose  
i podziękował wszystkich mieszkańcom miasta za zaufanie jakim go obdarzyli 
podczas wyborów na urząd Prezydenta Miasta Opola. 
 

Radny Łukasz Sowada przewodniczący sesji zawnioskował o poszerzenie 
porządku obrad sesji o  dwa punkty: 

1. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, którego wnioskodawcą jest 
Przewodniczący Rady Miasta Opola; 

2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Opola, którego wnioskodawcą jest Prezydent Miasta Opola.  

W związku z potrzebą przekazania radnym zgłoszonych projektów uchwał, 
przewodniczący sesji radny Łukasz Sowada ogłosił przerwę w obradach godz.1230 do 
1250. 

Po przewie i dostarczeniu radnym poprzez system eSesja projektów uchwał  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza 
Wiśniewskiego i  zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola 
przewodniczący obrad sesji zarządził głosownie nad rozszerzeniem porządku obrad. 
Przypomniał wszystkim radnym, że zgodnie z art. 20 ust.1a ustawy o samorządzie 
gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady.   

 W związku z problemem, dotyczącym logowania do systemu eSesja 
przewodniczący obrad zaproponował głosowanie imienne poprzez podniesienie ręki. 

W wyniku jawnego głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 
22 radnych (radni: Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, 
Aleksander Iszczuk, Jacek Kasprzyk, Jolanta Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna 
Łegowik, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr Mielec, Michał Nowak, Dariusz 
Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz 
Sowada, Arkadiusz Szymański, Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i Tomasz 
Wróbel), przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Tomasz Kaliszan), głosów 
przeciwnych nie było wprowadziła do porządku obrad jako punkt 9. projekt uchwały 
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w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza 
Wiśniewskiego. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
23 radnych (radni: Sławomir Batko, Elżbieta Bień, Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, 
Aleksander Iszczuk, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Marek Kawa, Jolanta 
Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna Łegowik, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr 
Mielec, Michał Nowak, Dariusz Nawarecki, Edward Odelga, Przemysław 
Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, 
Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska i TomaszWróbel), przy 1 głosie wstrzymującym   
się    (radny   Tomasz   Kaliszan),     głosów  przeciwnych  nie   było, wprowadziła do 
porządku obrad jako punkt 10. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Opola. 

 
9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola 

Pana Arkadiusza Wiśniewskiego. 

 

Projekt uchwały na druku nr 9 przedłożony Radzie Miasta przez 
przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał radny Łukasz 

Sowada przewodniczący Rady Miasta Opola 
 
Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny Przemysław 

Pospieszyński, a odpowiedzi udzielili radny Łukasz Sowada i  Grzegorz Marcjasz 
Sekretarz Miasta Opola. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem wypowiedział się Arkadiusz Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola. 
 
W wyniku jawnego głosowania (dokonanym poprzez system eSesja) Rada 

Miasta Opola  większością głosów 15 radnych (radni Sławomir Batko, Bartłomiej 
Bonk, Aleksander Iszczuk, Barbara Kamińska, Jolanta Kawecka, Marek Masnyk, 
Waldemar Matuszek, Piotr Mielec, Dariusz Nawarecki, Michał Nowak, Edward 
Odelga, Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, Małgorzata Wilkos, Tomasz 
Wróbel), przy 9 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień – zgłosiła do 
protokołu, że „wstrzymuje się”, Dariusz Chwist, Tomasz Kaliszan, Jacek Kasprzyk, 
Elżbieta Kurek, Anna Łęgowik, Przemysław Pospieszyński, Przemysław Pytlik, Alicja 
Wiśniewska) i przy braku głosów przeciwnych podjęła  
 

uchwałę Nr I/3/18 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza 
Wiśniewskiego. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola. 

 

Projekt uchwały na druku nr 10 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Arkadiusz 

Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny Tomasz Kaliszan, 

a odpowiedzi udzielił Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
W dyskusji nad omawianym tematem wypowiedział się radny Tomasz 

Kaliszan, który zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do opiniowania 
przez wszystkie komisje stałe Rady po ich powołaniu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola (dokonanym poprzez system 
eSesja) nie przyjęła wniosku formalnego radnego Tomasza Kaliszana o odesłanie 
projektu uchwały do opiniowania przez wszystkie komisje stałe Rady Miasta Opola 
po ich powołaniu, bowiem za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Tomasz 
Kaliszan), przeciwnych było 15 radnych (radni: Bartłomiej Bonk, Dariusz Chwist, 
Jacek Kasprzyk, Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr Mielec, Dariusz 
Nawarecki, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław Pytlik, Łukasz Sowada, 
Arkadiusz Szymański, Małgorzata Wilkos, Alicja Wiśniewska, Tomasz Wróbel), przy  
4 głosach wstrzymujących się (radni Jolanta Kawecka, Elżbieta Kurek, Anna 
Łęgowik, Przemysław Pospieszyński). 
 

W związku z powyższym radny Łukasz Sowada przewodniczący Rady Miasta 
Opola przystąpił do głosowania nad omówionym projektem uchwały. 
 

W wyniku jawnego głosowania (dokonanym poprzez system eSesja) Rada 
Miasta Opola  większością głosów 22 radnych ( radni: Elżbieta Bień – zgłosiła do 
protokołu, że głosuje poprzez podniesienie ręki „za”, Bartłomiej Bonk, Dariusz 
Chwist, Aleksander Iszczuk, Barbara Kamińska, Jacek Kasprzyk, Jolanta Kawecka, 
Elżbieta Kurek, Anna Łęgowik  Marek Masnyk, Waldemar Matuszek, Piotr Mielec, 
Dariusz Nawarecki, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, 
Przemysław Pytlik,  Łukasz Sowada, Arkadiusz Szymański, Małgorzata Wilkos, Alicja 
Wiśniewska, Tomasz Wróbel), przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Tomasz 
Kaliszan) i przy braku głosów przeciwnych podjęła  
 

uchwałę Nr I/4/18 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Na prośbę przewodniczącego Rady Miasta Opola radnego Łukasza Sowady, 
naczelnik Biura Rady Miasta Opola Ewa Statkiewicz zaprosiła radnych na szkolenie  
z zakresu działalności Rady Miasta Opola w dniu 6 grudnia 2018 r. na godz. 9.30 do 
sali im. Karola Musioła opolskiego ratusza. 
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11. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad 1. sesji został zrealizowany. 

 

Przewodniczący sesji zamknął 1. sesję o godzinie 1309. 

 

 

 Protokół sporządziła:                                  Przewodniczący sesji:     

                

Ewa Statkiewicz               Marek Masnyk 

 

         Łukasz Sowada 

 

 

 Każdy radny otrzymał teczkę radnego m/innymi z  tekstem jednolitym ustawy 
z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, statutem miasta Opola po 
uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami, uchwałę w  sprawie ustalenia 
zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów oraz 
uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,  

    Radni otrzymali do wypełnienia ankietę radnego i druk oświadczenia o stanie 
majątkowym. 
 


