
Protokół nr III/18 
sesji Rady Miasta Opola 

18 grudnia 2018 r. 
 

Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 
i trwała od godziny 1000 do godziny 1308. 

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 ustawą o samorządzie 
gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło 
w niej 21 radnych, a po przybyciu kolejnych radnych w sesji uczestniczyło 
24 radnych. Lista obecności radnych załączona jest do protokołu.  

3. Wybór sekretarza sesji.  

Rada Miasta Opola w  jawnym głosowaniu wybrała radną E. Bień na 
sekretarza III sesji  jednogłośnie głosami 17 radnych. 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  zgodnie 
z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 
sesji Rady Miasta Opola III sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani 
Joanna Maksymowicz-Szczepańska. 
 
4. Porządek obrad sesji. 
 

Porządek obrad sesji z 3 grudnia 2018 r. załącza się do protokołu. 

Przewodniczący Rady Ł. Sowada poinformował, iż Prezydent Miasta Opola 
przedłożył radnym następujące materiały sesyjne, które radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja: 
1. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Opola (druk nr 4-A), 
2. autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Opola (druku nr 4-B), 
3. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 

na 2019 rok (druk nr 5-A), 
4. autopoprawkę  nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Opola na 2018 rok (druk nr 5-B)  
oraz 

1. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Opola (druk nr 47) 
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2. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Komprachcice (druk nr 48), 

3. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 49), 
4. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki (druk 

nr 50), 
5. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dobrzeń Wielki (druk nr 56) 
6. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 62), 
7. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Opola (druk nr 63) 
8. uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 64). 
  

Przewodniczący sesji poinformował radnych, iż wprowadzenie projektów 
uchwał do porządku obrad III sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało 
uczynione. 
 
 Przewodniczący Rady Łukasz Sowada przekazał radnym informację, że za 
pośrednictwem programu eSesja  otrzymali także trzy uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu w sprawie opinii: 

 o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta  
Opola, 

 o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2019 rok, 

 o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 
miasta Opola na 2019 r. 
 

Pisma Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia zmian w porządku 
obrad sesji oraz pozostałe wnioski i opinie załącza się do protokołu. 

Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany.  

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 8. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dąbrowa (druk nr 49). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 9. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dobrzeń Wielki (druk nr 50). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 10. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Komprachcice (druk nr 62). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 11. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola (druk nr 63). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
wprowadziła jako 12. punkt projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola 
na 2018 rok (druk nr 64). 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 13. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki (druk nr 56). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 14. punkt projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Komprachcice (druk nr 48). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła jako 15. punkt projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Opola (druk nr 47). 

Radny Łukasz Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów na konwencie, złożył również wniosek formalny, aby:  
- materiały sesyjne o numerach druków nr 4 i 5 tj. projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola oraz projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok omawiać łącznie, 

- projekt uchwały na druku nr 28 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, pytań i dyskusji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  
- materiały sesyjne o numerach druków nr 4 i 5 tj. projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola oraz projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok omawiać łącznie, 

-  projekt uchwały na druku nr 28 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, pytań i dyskusji. 

 
Rada Miasta Opola na III sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Wybór sekretarza sesji. 
4. Porządek obrad sesji. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 

(druk nr 4) wraz z autopoprawkami (druk nr 4-A i 4-B). 
7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok(druk nr 5)  

wraz z autopoprawkami (druk nr 5-A i 5-B). 
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 49). 
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki (druk 

nr 50). 
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 62). 
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 63). 
12. Uchwała w sprawie korekty  budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 64). 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Dobrzeń Wielki (druk nr 56). 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Komprachcice (druk nr 48). 
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14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Opola (druk nr 47). 

15. Uchwała w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk 
nr 28). 

16. Pytania w sprawach bieżących. 
17. Komunikaty. 
18. Zamknięcie sesji.  
 

5. Interpelacje radnych. 
 

 Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 
radnych, która jest załączona do protokołu.  
 

Nie było dodatkowych pytań do omawianej informacji, nie było też dyskusji 
nad omawianym tematem. 

 
 Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  
 
 Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem uchwały na drukach nr 4 i 5 

omawiane były łącznie. 
 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Opola (druk nr 4). 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 
nr 5). 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 238 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedłożył projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wraz 
z uzasadnieniem  na druku nr 4 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Opola  na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 
druku nr 5, które zostały przedłożone Radzie Miasta Opola w dniu 14 listopada 
2018 r. 

 
Projekty uchwał na drukach nr 4 i 5 wraz z autopoprawkami na drukach nr 4-

A, 4-B,5-A i 5-B załącza się do protokołu. 

Wprowadzenia do omawianych projektów uchwał dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola  R. Ćwirzeń-Szymańska  Skarbnik Miasta Opola. 

Przewodniczący sesji poinformował, iż Komisja Infrastruktury oraz Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji opiniowały projekty uchwał bez autopoprawek na drukach 
4-A i 5-A. Natomiast Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa, Komisja Społeczna 
i Zdrowia, Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Sportu i Turystyki opiniowały 
projekty uchwał wraz z autopoprawkami na drukach 4-A i 5-A.  

Wszystkie te komisje wnioskują o podjęcie uchwał. 

Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Komisja Budżetowa przedłożyła opinię zbiorczą do projektu uchwały w  sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok, w której wnioskuje podjęcie uchwały. 
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Wszystkie opinie komisji załącza się do protokołu. 

 Ponadto przewodniczący Ł. Sowada przekazał informację, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w  sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, uchwały budżetowej 
miasta Opola na 2019 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu określonego 
w projekcie uchwały budżetowej.  

 Przewodniczący sesji poprosił sekretarz sesji o odczytanie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 

 Radna E. Bień sekretarz sesji odczytała opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o: 
- przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Opole 

(uchwała nr 473/2018), 
- przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Opola na 2019 r. (uchwała 

471/2018), 
- możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej  

Miasta Opola na 2019 r.(uchwała 472/2018), 
które załącza się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów radnych w Radzie 
Miasta Opola o wygłoszenie opinii do budżetu miasta Opola na 2019 rok. 

Opinię wygłosili: 

 radny P. Mielec             - Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, 
 

Przewodniczący sesji przywitał A. Wiśniewskiego, który w tym czasie wszedł na salę 
obrad. 

 

 radny P. Pospieszyński    - Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, 

 radny M. Nowak               - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Opinie przewodniczących klubów radnych  załącza się do protokołu. 
 

Radny P. Pospieszyński, w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 
złożył dwie poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Opola na 2019 rok (druk nr 5).  

Poprawki załącza się do protokołu. 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwał. 

W dyskusji nad omawianymi tematami głos zabrali radni E. Kurek i M. Nowak. 

W dyskusji głos zabrał także A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1130 do godziny 1200. 

Po przerwie przewodniczący obrad sesji przystąpił do głosowania na 
omawianymi projektami uchwał. 
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
21 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 4–B. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
21 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 4–A. 

    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr III/37/18 
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji odczytał poprawki zgłoszone przez 
radnego P. Pospieszyńskiego wraz z opiniami radcy prawnego, Skarbnika Miasta 
i Prezydenta Miasta Opola, a następnie poddał je pod głosowanie. 
 

Radny P. Pospieszyński zawnioskował o wpisanie w dziale transport 
i łączność (600) rozdziale pozostała działalność (60095) zadania pn. „Fundusz 
chodnikowy” o wartości 500 tys. zł. Środki na to zadanie zostaną przesunięte z działu 
transport i łączność (600) rozdział drogi publiczne i gminne (60016) z zadania pn. 
„Remonty i bieżące utrzymanie dróg”. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 

23 radnych przyjęła wniosek radnego P. Pospieszyńskiego o wpisanie w dziale 
transport i łączność (600) rozdziale pozostała działalność (60095) zadania pn. 
„Fundusz chodnikowy” o wartości 500 tys. zł. Środki na to zadanie zostaną 
przesunięte z działu transport i łączność (600) rozdział drogi publiczne i gminne 
(60016) z zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg”. 

 
Radny P. Pospieszyński zawnioskował o wpisanie w dziale ochrona zdrowia 

(851) rozdziale pozostała działalność (85195) zadania pn. „Budowa tężni miejskiej – 
opracowanie - dokumentacji” o wartości 200 tys. zł. Środki na to zadanie zostaną 
przesunięte z działu gospodarka mieszkaniowa (700) rozdział (70005) gospodarka 
gruntami i nieruchomościami z zadania pn. „Wykup Gruntów i nieruchomości”. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 

20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych przyjęła 
wniosek radnego P. Pospieszyńskiego o wpisanie w dziale ochrona zdrowia (851) 
rozdziale pozostała działalność (85195) zadania pn. „Budowa tężni miejskiej – 
opracowanie - dokumentacji” o wartości 200 tys. zł. Środki na to zadanie zostaną 
przesunięte z działu gospodarka mieszkaniowa (700) rozdział (70005) gospodarka 
gruntami i nieruchomościami z zadania pn. „Wykup Gruntów i nieruchomości”. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
21 radnych, przy 2 głosach  wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na 
druku 5–B.  
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  

21 radnych, przy 1 głosie  wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych  przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
nr 5–A.  

 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 
przy 2 głosach  wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
 

uchwałę nr III/38/18 
w sprawie  uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola zawnioskowała do Rady 
Miasta Opola o łączne omawianie projektów uchwał na drukach nr 49, 50 i 62. 
Ze względu na brak głosów przeciwnych, wniosek został przyjęty. 

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk 
nr 49). 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki 
(druk nr 50).  

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice 
(druk nr 62). 

 
Projekty uchwał na drukach 49, 50 i 62 przedłożone Radzie Miasta przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał dokonała R. Ćwirzeń-

Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały na druku nr 49 złącza się do 

protokołu. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały na druku nr 49, nie było też dyskusji nad 

omawianymi tematami. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr III/39/18 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa.  
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały na druku nr 50 złącza się do 
protokołu. 

 
Nie było pytań do projektu uchwały na druku nr 50, nie było też dyskusji nad 

omawianymi tematami. 
 



 

8 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr III/40/18 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.  
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, iż projekt uchwały na druku nr 62 
nie był opiniowany, gdyż zostały wprowadzony do porządku  głosowaniem Rady. 

 
Nie było pytań do projektu uchwały na druku nr 62, nie było też dyskusji nad 

omawianymi tematami. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr III/41/18 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 63). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 63 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu.  
 
 Prowadzenie sesji przejęła radna M. Wilkos wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Opola. 
  
 Radna M. Wilkos przewodnicząca sesji poinformowała radnych, że projekt 
uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianymi tematami. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
 

uchwałę nr III/42/18 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola. 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
12. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 64). 
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  Projekt uchwały na druku nr 64 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

 Radna M. Wilkos przewodnicząca sesji poinformowała radnych, że projekt 
uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
  
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Nowak  
 

Odpowiedzi  na zadane  pytania  udzielili A. Wiśniewski Prezydent Miasta 
Opola oraz R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

  
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
 

uchwałę nr III/43/18 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok  

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dobrzeń Wielki (druk nr 56). 

 
Projekt uchwały na druku nr 56 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu.  
 
 Prowadzenie sesji przejął ponownie radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady 
Miasta Opola. 
  
 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 
opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. 
 

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 III/44/18 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń 
Wielki. 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Komprachcice (druk nr 48). 

 
Projekt uchwały na druku nr 48 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola.  
 
 Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Sportu 
i Turystyki załącza się do protokołu. 
 

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 III/45/18 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Komprachcice  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla miasta Opola (druk nr 47). 

 
Projekt uchwały na druku nr 47 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, która przedstawiła autorów informacji. W dalszej części wprowadzenia 
dokonał pan Konrad Ratowski z firmy SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 
opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni E. Bień, doprecyzował 
Ł. Sowada Przewodniczący Rady, J. Kasprzyk oraz A. Iszczuk.  

 
Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielił pan Konrad Ratowski z firmy SGS 

Polska sp. z o.o. w Warszawie 
 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych 
(radny A. Szymański zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”), przy 1 głosie 
wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
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uchwałę nr III/46/18 
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 
Opola. 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

16. Uchwała w sprawie rocznego  ramowego planu sesji Rady Miasta Opola 
(druk nr 28). 

 
Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, czyli bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
 
 Projekt uchwały na druku nr 28 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 
  
 Opinie wszystkich komisji stałych Rady załącza się do protokołu. 
 

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 III/47/18 
w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
17. Pytania w sprawach bieżących. 

 
Radny Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż  nie wpłynęły 

pytania w sprawach. 
 
Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 

18. Komunikaty. 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował, iż od Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęła 
informacja, iż nie odnotowano osób, które złożyły oświadczenia majątkowe po 
ustawowym terminie, a u jednego pracownika Urzędu Miasta Opola stwierdzono 
pewne nieprawidłowości.  

 Ponadto przewodniczący sesji zakomunikował, że od Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przyszłość”, ponownie otrzymał wniosek 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 wraz  z listami poparcia mieszkańców miasta Opola.  
  
 Przewodniczący Rady poinformował także, że od dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Opolu otrzymał wniosek o zabezpieczenie środków 
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finansowych w budżecie miasta Opola na 2019 rok na modernizację boiska przy ul. 
Wyszomirskiego 6.  

Przewodniczący zarządził załączenie wszystkich komunikatów do protokołu, 
a radnych poinformował, że dokumentacja do wglądu dostępna jest w Biurze Rady 
Miasta Opola. 

 
Radny Ł. Sowada w imieniu swoim i Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego 

serdecznie zaprosił wszystkich radnych na spotkanie świąteczno-noworoczne, które 
odbędzie się w dniu  20 grudnia br. o godz. 16.00 w sali im. Karola Musioła 
w opolskim. 

 
 Ponadto przewodniczący sesji przypomniał radnym o obowiązku złożenia 
oświadczenia majątkowego w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. w dwóch 
egzemplarzach wraz z kopią PIT. 
 
 Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji odczytał życzenia świąteczne dla 
wszystkich radnych od księdza Zygmunta Lubienieckiego. Następnie sam wszystkim 
obecnym na sali obrad życzył zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia. 
 
19. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji został zrealizowany. 
 
Przewodniczący zamknął sesję o godzinie 1308. 
 
 

     Protokół sporządziła:                    Sekretarz sesji:                Przewodniczący sesji:                                
 
 

                   Aleksandra Lukosz                       Elżbieta  Bień                  Łukasz Sowada     
  
 

 Małgorzata Wilkos   


