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Protokół nr II/18 

sesji Rady Miasta Opola 
6 grudnia 2018 r. 
 

                                                    
 Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 

i trwała od godziny 1000 do godziny 1422.  
  
1. Otwarcie sesji. 
 

 Otwarcia sesji dokonał radny Łukasz Sowada Przewodniczący Rady Miasta 
Opola, który przewodniczył sesji. 

 
      Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, 
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. 
 
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

  Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy 
Rady, z  ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta i w chwili 
stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 22 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 24 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 

 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
 Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół 1. sesji odbytej 
20 listopada 2018 r.  

 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
 Na sekretarza II sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego Sławomira Batko 

większością głosów 21 radnych (radna B. Kamińska zgłosiła do protokołu, że głosuje 
„ZA”), przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych. 

 
 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 
sesji Rady Miasta Opola II sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani 
Joanna Maksymowicz-Szczepańska. 
 
5. Porządek obrad sesji. 

 
 Porządki obrad  sesji z 21 i 28 listopada 2018 r. załącza się  do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  
art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 
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Radzie pięć  materiałów sesyjnych na drukach od nr 21 do nr 25, które zostały 
umieszczone  w  porządku obrad z 28 listopada 2018 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 35), 
2. uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 34), 
3. uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, 

a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze 
inkasa (druk nr 27), 

4. uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (druk nr 26), 

5. uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
zapewnienia posiłku na terenie Miasta Opola „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019 – 2023 (druk nr 29), 

6. uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 30), 

7. uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023 (druk nr 31),  

8. uchwałę zmieniająca uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 
18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole 
(druk nr 32), 

9. uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto 
Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 33), 

10. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta w Opolu (druk nr 36), 

11. uchwałę uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi 
rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem 
,,Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka’’ (druk nr 38). 

   
 Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów 
uchwał:  
1. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 34-A), 
2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 35-A), które radni otrzymali za pośrednictwem programu 
eSesja. 

 
  Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych, że  przedłożył projekt 
uchwały  w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola (druk 
nr 37) oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 40). 
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Przewodniczący sesji poinformował radnych, iż wprowadzenie projektów 
uchwał do porządku obrad II sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało 
uczynione. 

 
Przewodniczący  sesji przekazał   także  informację,  iż  w   porządku    obrad 

brak jest zaplanowanego w ramowym planie sesji projektu uchwały w sprawie 
powołania nowej formy ochrony przyrody w mieście Opolu. 

W związku ze składanymi innymi propozycjami drzew do  objęcia ochroną 
prawną, niezbędne jest przeanalizowanie nowych propozycji i wybór odpowiedniego 
okazu do ustanowienia pomnikiem przyrody. Dodatkowo projekt uchwały w sprawie 
powołania nowej formy ochrony przyrody wymaga przeprowadzenia konsultacji 
społecznych.   

Brak jest także zaplanowanego w ramowym planie sesji „Sprawozdania 
z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Opole w okresie 2014 r. – I półrocze 2018 r. z uwzględnieniem przydziałów 
mieszkań”, gdyż na wniosek Prezydenta Miasta Opola został przesunięty na marzec 
2019 r. 

Aktualnie obowiązujący wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Opole obejmuje lata 2014-2018, natomiast przygotowanie 
sprawozdania z jego realizacji wymaga ujęcia całościowego, w tym za cały 2018 r., 
gdyż dokonanie analizy za I półrocze 2018 r. nie dostarczy pełnej informacji z jego 
realizacji. Ponadto szczegółowe dane, umożliwiające przygotowanie sprawozdania 
z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Opole,  dostępne będą po rozliczeniu roku bieżącego. 
  

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
wprowadziła na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 35). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty 
budżetu miasta Opola na 2018 r. (druk nr 34). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

wprowadziła na punkt 22. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 37). 

   
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

wprowadziła na punkt 23. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola 
i jej organów (druk nr 40).   

 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

wprowadziła na punkt 29. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie poboru 
podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (druk nr 27). 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
wprowadziła na punkt 30. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 (druk nr 26). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 31. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie 
Miasta Opola „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 29). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 32. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 
(druk nr 30). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 33. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 − 2023 (druk nr 31). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 34. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granicy aglomeracji Opole (druk nr 32). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 35. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo 
zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 33). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 36. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu (druk nr 36). 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 19 radnych, 
przy 4 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących wprowadziła na 
punkt 37. porządku obrad sesji projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 
ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się 
dziecka zwaną programem ,,Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka’’ (druk nr 38).   

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 38. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi  i innymi 
uprawnionymi podmiotami  na  rok 2019” (druk nr 41). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 39. porządku obrad sesji projekt uchwały uchylającej uchwałę 
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w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  na  lata 2019-2021”(druk nr 42). 
 

Rada Miasta Opola na II sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu I sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 35). 
7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 34). 
8. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Opola w 2019 roku (druk nr 2). 
9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów (druk nr 1). 
10. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania 
opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania (druk nr 3). 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń 
Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej dzieciom 
z Miasta Opola w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (druk nr 8).  

12. Informacja o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, w których jest wykonywana 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 6). 

13. Informacja o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, na rzecz których skazani 
mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 7). 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 17). 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Chabry I” w Opolu (druk nr 18). 

16. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk 
nr 11). 

17. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola (druk 
nr 12). 

18. Uchwała w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola (druk 
nr 13). 

19. Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk 
nr 14). 

20. Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola 
(druk nr 15). 

21. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Opola (druk nr 16). 

22. Uchwała w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola (druk 
nr 37). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za 
udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 40). 
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24. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, 
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(druk nr 21). 

25. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, 
Działanie 7.1  osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(druk nr 22). 

26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1139/18 z dnia 29 marca 2018 roku 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok dla miasta Opola (druk nr 23). 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta 
Opola (druk nr 24). 

28. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 
2019-2029 (druk nr 25). 

29. Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, 
a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa 
(druk nr 27). 

30. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 (druk nr 26). 

31. Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia 
posiłku na terenie Miasta Opola „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 
(druk nr 29).  

32. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 30). 

33. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023 (druk nr 31). 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 
18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole (druk 
nr 32). 

35. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (druk nr 33). 

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta w Opolu (druk nr 36). 

37. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi 
rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem 
,,Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka’’ (druk nr 38). 
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38. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Opola 
z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami  na  rok 
2019” (druk nr 41). 

39. Uchwała w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  na  lata 
2019-2021”(druk nr 42). 

40. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
41. Pytania w sprawach bieżących. 
42. Komunikaty. 
43. Zamknięcie sesji.                                          
 
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 35). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 35 wraz autopoprawką na druku 35-A   
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu.  
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: T. Kaliszan, E. Bień 
i J. Kawecka. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili M. Stelnicka i M. Wujec Zastępcy 
Prezydenta Miasta Opola. 
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych  przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 35-A). 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
 

uchwałę nr II/5/18 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 34). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 34 wraz autopoprawką na druku nr 34-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń – Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
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 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: T. Kaliszan, 
J. Kawecka i E. Bień. 
  
 Odpowiedzi  na zadane  pytania  udzielili: M. Wujec Zastępca Prezydenta 
Miasta Opola, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola, B. Czarnecka – 
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich, K. Dworecka – zastępca 
naczelnika Wydziału Oświaty, D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju 
Społecznego. 

 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola  jednogłośnie głosami 
20 radnych przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola 
w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 
2018 rok (druk nr 34-A). 
 
  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr II/6/18 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1110 do 

godziny 1120. 
 

8. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2019 roku (druk nr 2). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 2 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała J. Dziadowicz – kierownik Referatu Działalności 
Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/7/18 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
miasta Opola w 2019 roku. 

 
  Uchwałę załącza się do protokołu. 
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9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 1). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 1 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr II/8/18 
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 
i przechowywaniem pojazdów. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek 
i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (druk nr 3). 

 
Projekt uchwały na druku nr 3 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr II/9/18 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat 
za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
  
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki 
zapewnianej dzieciom z Miasta Opola w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń 
Wielki (druk nr 8). 
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Projekt uchwały na druku nr 8 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju 
Społecznego. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta, a odpowiedzi udzieliła D. Rutkowska – naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego. 

 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/10/18 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki 
w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej dzieciom 
z Miasta Opola w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Informacja o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 
(druk nr 6). 

 
  Informację przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Opola na 
druku nr 6 załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawianej Informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonał G. Marcjasz Sekretarz Miasta Opola. 
 
  Nie było pytań do omawianej informacji, nie było też  dyskusji nad omawianym 
tematem. 
 
  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych, na podstawie  §31 
ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o wyznaczonych na 2019 rok 
podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna. 
 
13. Informacja o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, na rzecz których 

skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 7). 
 
 Informację przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Opola na druku 
nr 7 załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawianej Informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonał G. Marcjasz Sekretarz Miasta Opola. 
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  Nie było pytań do omawianej informacji, nie było też  dyskusji nad omawianym 
tematem. 
 
  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych, 
na podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację 
o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą 
wykonywać prace na cele społeczne. 
 
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 17). 
 

Projekt uchwały na druku nr 17 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał K. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/11/18 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Chabry I” w Opolu (druk nr 18). 
 

Projekt uchwały na druku nr 18 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał K. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna J. Kawecka, 

a odpowiedzi udzielił K. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 
 

 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/12/18 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Chabry I” w Opolu. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1140 do 

godziny 1205. 
 
16. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk 

nr 11). 
 

Projekt uchwały na druku nr 11 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił na członków Komisji Rewizyjnej radnych: A. Iszczuka, J. Kasprzyka, 
M. Masnyka i P. Mielca. 

Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
zgłosił radnego S. Batko na przewodniczącego i siebie na członka Komisji 
Rewizyjnej. 

Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 
radną E. Kurek na przewodniczącą oraz siebie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Swoją kandydaturę na członka Komisji Rewizyjnej zgłosiła również radna 
J. Kawecka. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji, ze względu na zaproponowanie 

kandydatury radnego S. Batko i radnej E. Kurek  na funkcję przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, zarządził głosowanie alternatywne  w sprawie wyboru 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem programu eSesja. Radni 
mogli zagłosować wyłącznie wybierając nazwisko jednego z kandydatów. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola wybrała radnego S. Batko na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, gdyż za jego kandydaturą zagłosowało 
17 radnych, a  na radną E. Kurek zagłosowało 6 radnych. 

 
W związku z powyższym radny T. Kaliszan zaproponował, aby radna E. Kurek 

została wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Ł. Sowada zapytał radną E. Kurek czy wyraża zgodę na przyjęcie 

funkcji zaproponowanej przez radnego T. Kaliszana. Radna wyraziła zgodę na 
przyjęcie funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 

Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji 
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odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej: radny S. 
Batko – przewodniczący, radna E. Kurek – wiceprzewodnicząca i pozostali 
członkowie: A. Iszczuk, J. Kawecka, T. Kaliszan, J. Kasprzyk, M. Masnyk, P. Mielec 
i M. Nowak. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/13/18 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
17. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola (druk 

nr 12). 
 

Projekt uchwały na druku nr 12 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Budżetowej. 
 

Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił do Komisji Rewizyjnej radnego J. Kasprzyka na funkcję przewodniczącego, 
radnego D. Nawareckiego na  funkcję wiceprzewodniczącego oraz  radnych: 
M. Wilkos i D. Chwista na członków Komisji Budżetowej. 

 
Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zgłosił radnego S. Batko na członka Komisji Budżetowej. 
 
Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 

radnych A. Łęgowik i P. Pytlika na członków Komisji Budżetowej. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 

Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Budzetowej Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji 
odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji Budżetowej: radny 
J. Kasprzyk – przewodniczący, radny D. Nawarecki – wiceprzewodniczący i pozostali 
członkowie: S. Batko, D. Chwist, A. Łęgowik, P. Pytlik i M. Wilkos.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 

uchwałę nr II/14/18 
w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

(druk nr 13). 
 

Projekt uchwały na druku nr 13 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Infrastruktury. 
 

Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił do  Komisji Infrastruktury radnego E. Odelgę na funkcję przewodniczącego, 
radnego W. Matuszka na  funkcję wiceprzewodniczącego oraz  radną M. Wilkos na 
członka Komisji Infrastruktury. 

 
Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zgłosił radnego A. Szymańskiego na członka Komisji Infrastruktury. 
 
Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 

radnych: E. Bień i P. Pospieszyńskiego na członków Komisji Infrastruktury. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 

Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji 
odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji Infrastruktury: radny 
E. Odelga – przewodniczący, radny W. Matuszek – wiceprzewodniczący i pozostali 
członkowie: E. Bień, P. Pospieszyński, A. Szymański i M. Wilkos.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/15/18 
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta 

Opola (druk nr 14). 
 

Projekt uchwały na druku nr 14 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
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 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił do  Komisji Edukacji i Kultury radnego A. Iszczuka na funkcję 
przewodniczącego oraz  radnych M. Masnyka i A. Wiśniewską na członków Komisji 
Edukacji i Kultury. 

 
Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zgłosił radnego M. Kawę na członka Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 

radną A. Łęgowik na funkcję przewodniczącej oraz B. Kamińską na członka Komisji 
Edukacji i Kultury. 
 
 Następnie radny P. Mielec zgłosił, iż zamiast D. Nawareckiego na członka 
Komisji proponuje jednak radnego D. Chwista. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 

Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który przewodniczył 
sesji odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji Edukacji 
i Kultury: radny A. Iszczuk – przewodniczący, radna A. Łęgowik – 
wiceprzewodnicząca i pozostali członkowie: D. Chwist, B. Kamińska, M. Kawa,  
M. Masnyk i  A. Wiśniewska.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr II/16/18 
w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
20. Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta 

Opola (druk nr 15). 
 

Projekt uchwały na druku nr 15 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Społecznej i Zdrowia. 
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Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił do  Społecznej i Zdrowia  radnych T. Wróbla i B. Bonka na członków Komisji 
Społecznej i Zdrowia. 

 
Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zgłosił radnego M. Kawę na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Społecznej 
i Zdrowia. 

 
Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 

radną E. Bień na funkcję przewodniczącej oraz B. Kamińską na członka Komisji 
Społecznej i Zdrowia. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 

Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który 
przewodniczył sesji odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji 
Społecznej i Zdrowia: radna E. Bień – przewodnicząca, radny M. Kawa – 
wiceprzewodniczący i pozostali członkowie: B. Bonk, B. Kamińska i T. Wróbel. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/17/18 
w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu.  
 
21. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Opola (druk nr 16). 
 

Projekt uchwały na druku nr 16 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił radną A. Wiśniewską na funkcję wiceprzewodniczącej oraz radnych 
W. Matuszka i E. Odelgę na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zgłosił siebie na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 

radnego P. Pytlika na funkcję  przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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Swoją kandydaturę na przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

zgłosiła również radna J. Kawecka. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji, ze względu na zaproponowanie 

kandydatury radnego P. Pytlika i radnej J. Kaweckiej  na funkcję przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zarządził głosowanie alternatywne  w sprawie 
wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pośrednictwem 
programu eSesja. Radni mogli zagłosować wyłącznie wybierając nazwisko jednego 
z kandydatów. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola wybrała radną J. Kawecką na 

przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż za jej kandydaturą 
zagłosowało 17 radnych, a na radnego P. Pytlika zagłosowało 6 radnych. 
 

W związku z tym radny Ł. Sowada zapytał radnego P. Pytlika czy wyraża 
zgodę na zostanie członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny wyraził 
zgodę. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 
Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który 
przewodniczył sesji odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji: radna J. Kawecka – przewodnicząca, radna 
A. Wiśniewska – wiceprzewodnicząca i pozostali członkowie: W. Matuszek, M. 
Nowak, E. Odelga i P. Pytlik. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/18/18 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Uchwała w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta 

Opola (druk nr 37). 
 

Projekt uchwały na druku nr 37 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 
radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Sportu i Turystyki. 
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Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
zgłosił do  Komisji Sportu i Turystyki  radnego T. Wróbla na funkcję 
przewodniczącego, radnego B. Bonka na funkcję wiceprzewodniczącego oraz 
radnego D. Nawareckiego i siebie na członków Komisji Sportu i Turystyki. 

 
Radny T. Kaliszan w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił na 

członków Komisji Sportu i Turystyki radnych E. Kurek, P. Pospieszyńskiego oraz 
siebie. 
 

Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
zgłosił radnego A. Szymańskiego na członka Komisji Sportu i Turystyki. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 

Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada, który przewodniczył 
sesji odczytał nazwiska radnych mających wchodzić w skład Komisji Sportu 
i Turystyki: radny T. Wróbel – przewodniczący, radny B. Bonk – wiceprzewodniczący 
i pozostali członkowie: T. Kaliszan, E. Kurek, P. Mielec, D. Nawarecki, 
P. Pospieszyński, A. Szymański. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr II/19/18 
w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
  Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta  Opola pogratulował 
wszystkim radnym wyboru do poszczególnych komisji i życzył owocnej pracy na 
posiedzeniach. 
 
23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 

za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 40). 
 

Projekt uchwały na druku nr 40 przedłożony Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 
 
 



19 

 

uchwałę nr II/20/18 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział 
w pracach Rady Miasta Opola i jej organów. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
24. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu 
i powiecie opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 21). 

 
Projekt uchwały na druku nr 21 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Lebiedzińska – 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/21/18 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim 
(V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
25. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu 
i powiecie opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny 
rynek pracy, Działanie 7.1  osób pozostających bez pracy realizowana przez 
PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 22). 
 

Projekt uchwały na druku nr 22 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Lebiedzińska – 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. 
 

Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/22/18 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, 
Działanie 7.1  osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1139/18 z dnia 29 marca 2018 

roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok dla miasta 
Opola (druk nr 23). 

 
Projekt uchwały na druku nr 23 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju 
Społecznego. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna E. Bień, a odpowiedzi 

udzieliła D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego. 
 

 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/23/18 
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1139/18 z dnia 29 marca 2018 roku 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok dla miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta 
Opola (druk nr 24). 

 
Projekt uchwały na druku nr 24 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju 
Społecznego. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: J. Kawecka, 

A. Łęgowik, M. Kawa i E. Bień.  
 
Odpowiedzi  na zadane pytania udzielili D. Rutkowska – naczelnik Wydziału 

Zdrowia i Rozwoju Społecznego oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 16 radnych, 
przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr II/24/18 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
28. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na 

lata 2019-2029 (druk nr 25).  
 

Projekt uchwały na druku nr 25 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju 
Społecznego. 

 
Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 
  

 W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny E. Odelga 
i D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/25/18 
w sprawie w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji zarządził przerwę w obradach od 
godziny 1310 do godziny 1320. 

 
29. Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, 

a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze 
inkasa (druk nr 27). 

 
Projekt uchwały na druku nr 27 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał A. Sienkiewicz – 
naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
(radny M. Kawa zgłosił do protokołu, że podczas głosowania elektronicznego 
omyłkowo nacisnął przycisk „przeciw”, a jest „za”) podjęła 
 

uchwałę nr II/26/18 
w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także 
ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
30. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (druk nr 26). 
 

Projekt uchwały na druku nr 26 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał K. Goździk – zastępca 
naczelnika Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/27/18 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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31. Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
zapewnienia posiłku na terenie Miasta Opola „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023 (druk nr 29). 

 
Projekt uchwały na druku nr 29 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Z. Markiewicz – 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny J. Kasprzyk, 

a odpowiedzi udzielił  Z. Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Opolu. 

 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/28/18 
w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku 
na terenie Miasta Opola „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
32. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 30). 

 
Projekt uchwały na druku nr 30 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Z. Markiewicz – 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
  

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/29/18 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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33. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023 
(druk nr 31). 

 
Projekt uchwały na druku nr 31 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Z. Markiewicz – 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna E. Bień, a odpowiedzi 

udzielił  Z. Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/30/18 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
34. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 

18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole 
(druk nr 32). 
 

Projekt uchwały na druku nr 32 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała A. Maślak – 
naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, która złożyła 
jednocześnie autopoprawkę do projektu uchwały. 

 
Autopoprawkę do druku nr 32 załącza się ją do protokołu. 
 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 
18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole. 

  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
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uchwałę nr II/31/18 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 18.10.2018 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
35. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto 
Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 33). 

 
Projekt uchwały na druku nr 33 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał T. Zawadzki – 
naczelnik Wydziału Transportu. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr II/32/18 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej 

Rady Miasta w Opolu (druk nr 36). 
 

Projekt uchwały na druku nr 36 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał G. Marcjasz Sekretarz 
Miasta Opola. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr  II/33/18 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
w Opolu. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
37. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej 

zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną 
programem ,,Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka’’ (druk nr 38). 

 
Projekt uchwały na druku nr 38 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała A. Radlak – dyrektor 
Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Kawa, a odpowiedzi 

udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
 W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni M. Kawa i E. Bień 

oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola.  
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, 
przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr II/34/18 
uchylającą uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej 
lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem ,,Wyprawka 
dla Opolskiego Niemowlaka’’. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
38. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami  na  

rok 2019” (druk nr 41). 

Projekt uchwały na druku nr 41 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Dziewulska-Gaj – 
główny specjalista w Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr  II/35/18 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami  na  rok 2019”. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 



27 

 

39. Uchwała w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  na  lata 

2019-2021”(druk nr 42). 

Projekt uchwały na druku nr 42 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Dziewulska-Gaj – 
główny specjalista w Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 
Nie  było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji 

nad omawianym tematem.  
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr  II/36/18 
w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  na  lata 2019-2021”. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
40. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola za okres od  

dnia 20 listopada 2018 roku do dnia  6 grudnia 2018 roku  (druk nr 39). 
 
 Informację na druku nr 39 przedłożoną Radzie Miasta  przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianej informacji, nie było też dyskusji nad omawianym 
tematem.  
 
41. Pytania w sprawach bieżących. 

 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował Radę, 
iż nie wpłynęło żadne pytanie w sprawach bieżących. 
 
 Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 
42. Komunikaty. 
 

Radny Łukasz Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował 

radnych, że od Naczelników Urzędów Skarbowych w Oleśnie, Strzelcach Opolskich, 

Oleśnicy, Nysie, Namysłowie, Strzelinie, Krapkowicach i Kluczborku do Rady Miasta 

Opola wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola decyzje administracyjne.  Wspomniał również, iż w  niektórych 

przypadkach stwierdzone zostały nieprawidłowości,  które  zostały  wyszczególnione 

 w  poszczególnych  pismach.  

 



28 

 

Ponadto z Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu do Rady 

Miasta Opola wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok pracowników 

Urzędu Miasta Opola, w tym kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz 

radnych miasta Opola. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, u niektórych osób 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Radny Łukasz Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że 

zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola 

przekazał informację o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych 

Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika i Sekretarza, pracowników upoważnionych 

do wydawania decyzji administracyjnych oraz kierowników, dyrektorów 

i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. 

  

Ponadto radny Łukasz Sowada poinformował, że do wiadomości Rady Miasta 

Opola wpłynął wniosek Rady Dzielnicy Borki  w sprawie uwzględniania 

i wprowadzenia zmian w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Borki” w Opolu.  

 

Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, że od Wojewody Opolskiego 

otrzymał pismo, w którym zawiadomił, że w zawiązku z wyjaśnieniami  jakie otrzymał 

odstępuje od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały Rady 

Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  „Śródmieście VIIb – Piast” w Opolu. Natomiast 

Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały również 

z 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej  w Opolu, w którym wskazał, 

że uchwała została wydana z naruszeniem prawa, co jednak nie powoduje 

stwierdzenia jej nieważności,  jedynie ma na celu zapobieżenie podobnych uchybień 

w przyszłości.  

 

Przewodniczący sesji poinformował również, że od mieszkańca Opola do 

Rady Miasta Opola wpłynęło pismo, dotyczące przebudowy Placu Wolności, 

zwracając w szczególności uwagę na ostre wykończenia, które mogą stanowić 

zagrożenie dla życia ludzkiego. 

 

 Ponadto Prezydent Miasta Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta 

Opola korektę nr 4 Rocznego Planu konsultacji z mieszkańcami miasta Opola  na 

2018 rok oraz Roczny Plan Konsultacji  na 2019 rok. 

  

 Radny Łukasz Sowada poinformował radnych, iż  Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, zawiadomił Radę Miasta Opola, o przesunięciu terminu rozpatrzenia 

sprawy zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. Następnie pismem z dnia 26 listopada 2018 r.  przedłożył 
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opinię w ww. zakresie wskazując, iż pewne zapisy projektu uchwały są niezgodne 

z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.    

  

 Ponadto Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta oznajmił, iż  od Wojewody 

Opolskiego otrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miasta 

Opola podjętej na sesji w dniu 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu. 

Wojewoda Opolski stwierdził nieważność tej uchwały w całości. 

 

 Natomiast Kancelaria Adwokacka s.c. za pośrednictwem Rady Miasta Opola 

złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę  

Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wnosząc 

o stwierdzenie nieważności uchwały w całości, o czym również poinformował 

przewodniczący sesji. 

 

 Radny Ł. Sowda przekazał radnym, że Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Przyszłość” pismem z dnia 29 listopada 2018 r. zwróciła się do Rady Miasta Opola 

o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia osobom fizycznym będącym 

właścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 

spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty 

jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 

zabudowanego na cele mieszkalne w prawo własności. 

  

Poinformował również, iż w Radzie Miasta Opola zostały utworzone Kluby 

Radnych: Arkadiusza Wiśniewskiego, którego przewodniczącym został radny Piotr 

Mielec, Koalicji Obywatelskiej z przewodniczącym Przemysławem Pospieszyńskim 

oraz Prawa i Sprawiedliwości z przewodniczącym Michałem Nowakiem.  

 
Przewodniczący sesji zainteresowanych radnych odesłał do wymienionych 

pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta zaprosił wszystkich radnych 

na spotkanie świąteczne w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w opolskim 
ratuszu. 

 
 Przewodniczący poinformował radnych, że posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury, Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji 
Społecznej i Zdrowia odbywać się będą jak do tej pory. Natomiast Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji odbywać się będzie we wtorki o godzinie 1330, a Komisja Sportu 
i Turystyki w środy o godzinie 1330.  

 
 Głos w komunikatach zabrała także radna J. Kawecka, która jako 

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  zwołała jej pierwsze posiedzenie  
tuż po zakończeniu II sesji Rady Miasta Opola o godzinie 1430. 
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Przewodniczący Rady Miasta Opola złożył również gratulacje radnemu 

S. Batko z okazji narodzin dziecka.  
 
43. Zamknięcie sesji. 

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

 
 Przewodniczący sesji zamknął II sesję o godzinie 1422. 
 

 
Protokół sporządziła:            Sekretarz sesji:                       Przewodniczący sesji: 
 
 
Aleksandra Lukosz                   Sławomir  Batko                       Łukasz Sowada 

 
         


