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Protokół nr XV/19 

sesji Rady Miasta Opola 

29 sierpnia 2019 r. 

 

                                                    

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1537.  

 

     Przewodniczący Rady poprosił zgromadzonych na sali radnych oraz gości 

o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego 10 lipca Honorowego Obywatela Miasta 

Opola Arnolda Borowitza, pamięci zmarłego 17 lipca Zasłużonego Obywatela Miasta 

Opola Marka Tukiendorfa oraz pamięci zmarłego 4 sierpnia profesora Kazimierza 

Szczygielskiego. 

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

Otwarcia sesji dokonał radny Ł. 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 protokoły z 13. sesji odbytej 

27 czerwca 2019 r. oraz 14. sesji odbytej 4 lipca 2019 r. 
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4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną J. Kawecką 

jednogłośnie głosami 21 radnych. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

sesji Rady Miasta Opola XV sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani 

A. Gaj. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

     Porządki obrad sesji z 14 i 21 sierpnia 2019 r. załącza się do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 

Radzie osiem  materiałów sesyjnych na drukach nr od 317 do 324 które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 21 sierpnia 2019 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 325), 

2. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 

nr 326), 

3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 

miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 327), 

4. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji środków 

finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 

rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk 

nr 334), 

a wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Opola: 

5. projekt uchwały w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową 

przy symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu (druk nr 335). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 325-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 326-A), 

3. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta 

Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
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Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa Polderu 

Żelazna (druk nr 317-A oraz 317-B), 

4. zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 311-A), 

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

     Przewodniczący sesji zakomunikował, że przewodniczący klubu Przemysław 

Pospieszyński z upoważnienia Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej przedłożył 

radnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola 

z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik Matki 

Polki w Opolu (druk nr 310) wraz z autopoprawką (druk nr 310-A) oraz projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod 

nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (druk nr 313) wraz z autopoprawką (druk nr 313-A). 

 

    Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż na druku nr 336 przedłożył 

radnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania osób do składu 

Kapituły Wyróżnień Honorowych. 

 

  Ponadto przewodniczący obrad zakomunikował, że przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na drukach nr od 328 do 333 przedłożyła radnym projekty 

uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych, iż wprowadzenie 

projektów uchwał do porządku obrad XV sesji wymaga głosowania Rady, co też 

zostało uczynione. 

  

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przesunęła z punktu 36. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta 

Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa Polderu Żelazna (druk 

nr 317). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 325). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła na punkt 9. porządku obrad projekt uchwały w sprawie korekty budżetu 

miasta Opola na 2019 r. (druk nr 326). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 10. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wykonania 

upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy symbolicznej mogile Sybiraków 

w Opolu (druk nr 335). 

   

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przesunęła z punktu 39. na punkt 13. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście IIa” w Opolu (druk nr 319). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła na punkt 43. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku (druk 

nr 327). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 46. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne 

Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 

ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 334). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 47. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania osób do składu Kapituły Wyróżnień 

Honorowych (druk nr 336). 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z konwentem złożył wniosek 

formalny, aby: 

-   materiały sesyjne na drukach nr 290, 291, od 293 do 303, 305, 312, 316, 317, 

319, 322, 323 i 324 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, 

pytań i dyskusji, 

-  materiały sesyjne na drukach nr 292, 304, 314 omawiać bez  wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją, 

-   materiały sesyjne na drukach nr od 306 do 309 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-   materiały sesyjne na drukach nr 310 i 313 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-   pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 22 radnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych przyjęła wniosek, aby:  

-   materiały sesyjne na drukach nr 290, 291, od 293 do 303, 305, 312, 316, 317, 

319, 322, 323 i 324 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, 

pytań i dyskusji, 
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-  materiały sesyjne na drukach nr 292, 304, 314 omawiać bez  wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją, 

-   materiały sesyjne na drukach nr od 306 do 309 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-   materiały sesyjne na drukach nr 310 i 313 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-   pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

Rada Miasta Opola na XV sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołów z XIII i XIV sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa 

Polderu Żelazna (druk nr 317). 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 325). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 326). 

10. Uchwała w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy 

symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu (druk nr 335). 

11. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu w 2018 (druk nr 292). 

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu 

(druk nr 290). 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIa” w Opolu (druk nr 319). 

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi 

Opolskiemu (druk nr 291). 

15. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Prowadzenie 

działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - 

bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry” (druk nr 304). 

16. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. 

„Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (druk nr 305). 

17. Uchwała w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom 

Dziecka na Wyspie” w Opolu (druk nr 306). 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Domu Dziecka w Opolu 

i nadania statutu Placówce Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka na 

Pasiece” w Opolu (druk nr 307). 
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19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo ‒ Wychowawcza „Mój Dom” 

w Opolu (druk nr 308). 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej 

Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” 

w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą 

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

w Opolu (druk nr 309). 

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (druk 

nr 311). 

22. Uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 18 w Opolu 

(druk nr 312). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 314). 

24. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prószków 

w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego (druk nr 315). 

25. 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 316). 

26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik Matki 

Polki w Opolu (druk nr 310). 

27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod 

nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (druk nr 313). 

28. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 293). 

29. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 294). 

30. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 295). 

31. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 296). 

32. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 297). 

33. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 298). 

34. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 299). 
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35. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 300). 

36. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 301). 

37. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu (druk nr 302). 

38. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 

informacji o kandydatach na ławników (druk nr 303). 

39. Uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Opola do 2030 r." (druk nr 318). 

40. Uchwała w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 

środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki (druk nr 320). 

41. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia 

wyborów do rad dzielnic w Opolu: Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica 

IV, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica 

X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII oraz ustalenia wysokości 

zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej (druk nr 322). 

42. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem 

o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Opolu (druk nr 321). 

43. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 

miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 327). 

44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania (druk 

nr 323). 

45. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej 

własności Gminy (druk nr 324). 

46. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji środków 

finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 

rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk 

nr 334). 

47. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania osób do składu Kapituły 

Wyróżnień Honorowych (druk nr 336). 

48. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 328). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola 

(druk nr 329). 
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c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu (druk nr 330). 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (druk nr 331). 

e) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (332). 

f) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Opolu (druk nr 333). 

49. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 

50. Pytania w sprawach bieżących. 

51. Komunikaty. 

52. Zamknięcie sesji.   

 

        

6. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 

 Interpelacje złożyli radni: P. Pytlik, M. Kawa, P. Pospieszyński, T. Kaliszan, 

E. Kurek, S. Batko , J. Kawecka, E. Bień, B. Kamińska, A. Łęgowi oraz P. Mielec. 

 

 O dodatkowe wyjaśnienia do otrzymanych odpowiedzi poprosili radni M. Kawa, 

oraz E. Bień. 

 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielił M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  

 

 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego 

inwestycji - przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 317). 

 

Projekt uchwały na druku nr 317 wraz autopoprawkami na druku 317-A i 317-B 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 
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      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawki na drukach nr 317-A oraz 317-B nie były opiniowane. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa 

Polderu Żelazna (druk nr 317-A). 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa 

Polderu Żelazna (druk nr 317-B). 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/251/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta 

Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 

Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa Polderu 

Żelazna (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 325). 

 

Projekt uchwały na druku nr 325 wraz autopoprawką na druku 325-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.  

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

   Autopoprawka na druku nr 325-A nie była opiniowana. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 325-A). 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/252/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 

nr 326). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 326 wraz autopoprawką na druku nr 326-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. 

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 326-A nie była opiniowana. 

  

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny T. Kaliszan. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: J. Klusa – kierownik Referatu Dotacji 

Oświatowych w Wydziale Oświaty, M. Krysta – zastępca dyrektora Miejskiego 

Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, M. Zych Zastępca Prezydenta Miasta oraz 

R. Poliwoda - dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. 

 

 W dyskusji głos zabrał radny P. Mielec. 
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   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 326-

A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/253/19 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 

przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

   

 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1105 do godziny 1150. 

 

 

10. Uchwała w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową 

przy symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu (druk nr 335). 

 

Projekt uchwały na druku nr 335 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola oraz Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych. 

 

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 XV/254/19 

w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy 

symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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11. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu w 2018 (druk nr 292). 

 

 Informację na druku nr 292 przedłożoną Radzie Miasta przez Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu załącza się do protokołu. 

 

      Informacja omawiana była w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją. 

       

 Opinię Komisji Infrastruktury do Informacji załącza się do protokołu. 

 

 Nie było pytań do omawianej Informacji, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem.  

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, 

na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o działalności 

kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w 2018. 

 

 

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy 

w Opolu (druk nr 290). 

 

Projekt uchwały na druku nr 290 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, iż za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali analizę zasadności w sprawie tego projektu. 

 

      Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/255/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu. 

 

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

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIa” w Opolu (druk 

nr 319). 

 

Projekt uchwały na druku nr 319 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, iż za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali analizę zasadności w sprawie tego projektu. 

 

      Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/256/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIa” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Powiatowi Opolskiemu (druk nr 291). 

 

Projekt uchwały na druku nr 291 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/257/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi 

Opolskiemu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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15. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. 

„Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona 

BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry” 

(druk nr 304). 

 

Projekt uchwały na druku nr 304 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

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 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/258/19 

w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - 

bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji 

projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (druk nr 305). 

 

Projekt uchwały na druku nr 305 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/259/19 

w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. 

„Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

Projekty uchwał na drukach nr od 306 do 309 omawiane były łącznie w trybie 

pełnym. 

 

17. Uchwała w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo ‒ Wychowawczej 

„Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu (druk nr 306). 

 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Domu Dziecka 

w Opolu i nadania statutu Placówce Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom 

Dziecka na Pasiece” w Opolu (druk nr 307). 

 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo ‒ 

Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu (druk nr 308). 

 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki 

organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki 

organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu (druk nr 309). 

 

Projekty uchwał na drukach nr od 306 do 309 przedłożone Radzie Miasta przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał K. Goździk – zastępca naczelnika Wydziału Polityki 

Społecznej.  

 

Opinie Komisji Edukacji i Kultury do projektów uchwał załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwały, nie było też dyskusji nad 

omawianymi tematami. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/260/19 

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka na 

Wyspie” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/261/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie reorganizacji Domu Dziecka w Opolu i nadania 

statutu Placówce Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” 

w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/262/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta 

Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo ‒ Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/263/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola 

pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz 

utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi 

Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 

(druk nr 311). 

 

Projekt uchwały na druku nr 311 wraz autopoprawką na druku 311-A przedłożony 

Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonał T. Lisiński – naczelnik Wydziału Sportu.  

 

      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

   Autopoprawka na druku nr 311-A nie była opiniowana. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 311-

A). 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/264/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (wraz z wcześniej 

przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 18 

w Opolu (druk nr 312). 

 

Projekt uchwały na druku nr 312 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/265/19 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 18 w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 314). 

 

Projekt uchwały na druku nr 314 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 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 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/266/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 

Prószków w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 315). 

 

Projekt uchwały na druku nr 315 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał T. Zawadzki – naczelnik 

Wydziału Transportu. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 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 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/267/19 
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w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prószków w celu 

wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

25. 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 316). 

 

Projekt uchwały na druku nr 316 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/268/19 

zmieniającą 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. 

 

 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1155 do godziny 1215. 

 

 

Projekty uchwał na drukach nr 310 i 313 omawiane były łącznie w trybie 
pełnym. 
 

26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik 

Matki Polki w Opolu (druk nr 310). 

 

27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola 

pod nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (druk nr 313). 
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 Projekty uchwał na drukach nr 310 i 313 wraz autopoprawkami na drukach 310-

A, 310-B, 313-A i 313-B przedłożone Radzie Miasta przez Klub Radnych Koalicji 

Obywatelskiej załącza się do protokołu. 

 

    Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał i autopoprawek jako 

przedstawiciele wnioskodawców dokonali radny P. Pospieszyński przewodniczący 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz radny P. Pytlik członek Klubu Radnych 

Koalicji Obywatelskiej. 

 

    Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Prezydenta Miasta Opola oraz opinie radcy prawnego 

w sprawie tych projektów. 

 

      Projekty uchwał opiniowała Komisja Społeczna i Zdrowia. Komisja nie zajęła 

stanowiska do powyższych projektów uchwał ponieważ, za ich przyjęciem głosowało 

2 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, a 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 

   Autopoprawki na drukach nr 310-A, 310-B, 313-A i 313-B nie były opiniowane.

  

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radny S. Batko oraz radna 

J. Kawecka. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili radny P. Pospieszyński oraz radny 

P. Pytlik. 

 

 W dyskusji głos zabrała radna B. Kamińska. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 14 radnych, 

przy 3 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik Matki Polki 

w Opolu (druk nr 310-A). 

 

       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 14 radnych, 

przy 3 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik Matki Polki 

w Opolu (druk nr 310-B). 
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       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 

5 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XV/269/19 

w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik Matki 

Polki w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

   

 

  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 15 radnych, 

przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod 

nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (druk nr 313-A). 

 

  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 15 radnych, 

przy 7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod 

nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (druk nr 313-B). 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 

4 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XV/270/19 

w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod 

nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

28. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 293). 

 

Projekt uchwały na druku nr 293 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/271/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

29. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 294). 

 

Projekt uchwały na druku nr 294 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/272/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

30. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 295). 

 

Projekt uchwały na druku nr 295 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/273/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

31. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 296). 

 

Projekt uchwały na druku nr 296 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/274/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

32. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 297). 

 

Projekt uchwały na druku nr 297 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/275/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

33. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 298). 

 

Projekt uchwały na druku nr 298 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/276/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

34. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 299). 

 

Projekt uchwały na druku nr 299 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/277/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

35. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 300). 

 

Projekt uchwały na druku nr 300 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/278/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

36. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 301). 

 

Projekt uchwały na druku nr 301 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  



26 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/279/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

37. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 302). 

 

Projekt uchwały na druku nr 302 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

  

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/280/19 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

38. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Opolu informacji o kandydatach na ławników (druk nr 303). 

 

Projekt uchwały na druku nr 303 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  



27 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w sprawie tego projektu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/281/19 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 

informacji o kandydatach na ławników. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

39. Uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Opola do 2030 r." (druk nr 

318). 

 

Projekt uchwały na druku nr 318 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Mąkolska-

Frankowska  – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. 

 

Opinie wszystkich komisji stałych Rady do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrał radny P. Mielec. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/282/19 

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Opola do 2030 r.". 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

 

 



28 

 

40. Uchwała w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, 

zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki 

(druk nr 320). 

 

Projekt uchwały na druku nr 320 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała M. Ulrich – kierownik 

Referatu ds. Dzielnic w Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza 

się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: T. Kaliszan, 

P. Pospieszyński, E. Odelga, W. Matuszek, E. Bień, T. Kaliszan. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła M. Ulrich – kierownik Referatu ds. 

Dzielnic w Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 14 radnych, 

przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XV/283/19 

w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 

środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

41. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla 

przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic w Opolu: Dzielnica I, Dzielnica II, 

Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica 

VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII oraz 

ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji 

Wyborczej (druk nr 322). 

 

Projekt uchwały na druku nr 322 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu.  
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z zapisami statutów dzielnic 

wybory do rad dzielnic przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza. Miejską Komisję 

Wyborczą powołuje Rada Miasta w drodze uchwały. W skład Miejskiej Komisji 

Wyborczej wchodzi 6 osób, w tym 5 radnych Rady Miasta oraz przedstawiciel 

Prezydenta. 

 

Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o wskazanie 
kandydatów do Komisji. 

 
Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 

wskazał radnych M. Wilkos oraz A. Iszczuka. 
  
Radny P. Pospieszyński przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 

wskazał radne B. Kamińską i A. Łęgowik. 

 

 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1340 do godziny 1350. 

 

Radny P. Mielec przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego 
wskazał radnego D. Nawareckiego. 

 
Radni wskazani przez przewodniczących klubów wyrazili zgodę na udział 

w pracach Komisji. 
 
A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola do udziału w pracach Komisji wskazał 

M. Ulrich – kierownik Referatu ds. Dzielnic w Centrum Dialogu Obywatelskiego. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/284/19 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia 

wyborów do rad dzielnic w Opolu: Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III, 

Dzielnica IV, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, 

Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII oraz ustalenia wysokości 

zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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42. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej 

z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego 

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu (druk nr 321). 

 

Projekt uchwały na druku nr 321 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała B. Kowal – kierownik 

Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty w Wydziale Oświaty. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Kawa. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła I. Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/285/19 

w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem 

o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

43. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 327). 

 

Projekt uchwały na druku nr 327 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Koszyk  – naczelnik 

Wydziału Oświaty. 

 

Przewodniczący sesji poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali opinię Kuratorium Oświaty w sprawie tego projektu. 
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Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych. 

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/286/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 

miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za 

osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich 

przyznawania (druk nr 323). 

 

Projekt uchwały na druku nr 323 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/287/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

45. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących 

wyłącznej własności Gminy (druk nr 324). 

 

Projekt uchwały na druku nr 324 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/288/19 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

46. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji środków 

finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola 

z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 

ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 334). 

 

Projekt uchwały na druku nr 334 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała B. Grudzień-

Kuligowska  – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

 

Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych. 

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/289/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania Policji środków finansowych 

stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 

rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

47. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania osób do składu 

Kapituły Wyróżnień Honorowych (druk nr 336). 

 

Projekt uchwały na druku nr 336 przedłożony Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych. 

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XV/290/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania osób do składu Kapituły Wyróżnień 

Honorowych, 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

48. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 328). 

 

Projekt uchwały na druku nr 328 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.17.2019 na bezczynność Prezydenta Miasta Opola, przedłożony 

Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
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Radny W. Matuszek członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

sprawozdanie z badania skargi. 

 

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 

1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XV/291/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 329). 

 

Projekt uchwały na druku nr 329 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.18.2019 na działania Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 

Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

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 XV/292/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu (druk nr 330). 

 

Projekt uchwały na druku nr 330 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.19.2019 na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, 

przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do 

protokołu. 
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Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XV/293/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 

w Opolu. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej dla Kombatantów (druk nr 331). 

 

Projekt uchwały na druku nr 331 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.20.2019 na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla 

Kombatantów, przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

załącza się do protokołu. 

  

Radny E. Odelga członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

sprawozdanie z badania skargi. 

 

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 XV/294/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej dla Kombatantów. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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e) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury (druk nr 332). 

 

Projekt uchwały na druku nr 332 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.21.2019 na działalność dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, 

przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do 

protokołu. 

  

Radna A. Wiśniewska wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Kawa. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzieliły radna A. Wiśniewska oraz I. Koszyk –

naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XV/295/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

f) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Opolu (druk nr 333). 

 

Projekt uchwały na druku nr 333 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.16.2019 na działalność dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, 

przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do 

protokołu. 

  

Radna A. Wiśniewska wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni A. Szymański i E. Bień. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła radna A. Wiśniewska. 
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W dyskusji głos zabrali radni: T. Kaliszan, W. Matuszek, M. Kawa, Ł. Sowada, 

E. Bień, P. Mielec, J. Kawecka, A. Iszczuk, A. Wiśniewska, D. Chwist, E. Odelga. 

 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola zgłosił wniosek w sprawie 

dopuszczenia do głosu przedstawiciela osób skarżących. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

przyjęła wniosek radnego Ł. Sowada Przewodniczącego Rady Miasta Opola 

w sprawie dopuszczenia do głosu przedstawiciela osób skarżących. 

 

Głos zabrała M. Janik-Jankowska jako przedstawiciel osób skarżących.  

 

Do dyskusji odnieśli się M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola, 

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. oraz M. Wróbel – dyrektor  Zespołu Szkół 

Specjalnych w Opolu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XV/296/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Opolu. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

49. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola za okres od 

dnia 4 lipca 2019 roku do dnia  28 sierpnia 2019 roku  (druk nr 337). 

 

  Informację na druku nr 337 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem.  

 

 

50. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
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51. Komunikaty. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że Prezydent Miasta Opola 

przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 5 i 6 Rocznego Planu 

Konsultacji na 2019 rok. 

 

 Przewodniczący obrad poinformował również, że z Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęła informacja 

dotycząca przekazania według właściwości miejscowej oświadczenia majątkowego  

pracownika Urzędu Miasta Opola.   

 

Z Regionalnej Izby Obrachunkowej do Rady Miasta Opola wpłynęła uchwała 

w sprawie uchwały XIV/249/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia 

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia 

finansowego inwestycji - przebudowa Polderu Żelazna, w której organ orzeka 

nieważność w części uchwały. 

 

 Ponadto od mieszkańca Polskiej Nowej Wsi do Rady Miasta Opola wpłynął 

wniosek o zgodę na uczestnictwo w zajęciach Domu Środowiskowego Magnolia. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował radnych, od mieszkańców Dzielnicy Kolonia 

Gosławicka otrzymał pismo z 35 podpisami w sprawie poprawy stanu dróg 

dojazdowych i rozwiązania problemów komunikacyjnych. 

 

 Przewodniczący obrad zakomunikował, że od Wojewody Opolskiego otrzymał 

wskazanie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miasta Opola z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 

w Opolu, w którym organ wskazuje, że uchwała została wydana z naruszeniem 

prawa.  

 Ponadto od Wojewody Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęło 

rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miasta Opola z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzezie” w Opolu, w którym organ stwierdza, nieważność w części 

uchwały. 

 

Przewodniczący sesji poinformował, że Wojewody Opolskiego otrzymał również 

rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Rady Miasta Opola z dnia 

4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu, w których organ stwierdza 

nieważność w części uchwał. 
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Radny Ł. Sowda przekazał radnym, że z Departamentu Ochrony Zabytków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Miasta Opola wpłynęły 

pisma dotyczące przyznania dotacji na pokrycie kosztów zadania pn. Opole, Katedra 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XIV w.): konserwacja i renowacja filarów 

nawy północnej oraz Czarnowąsy, dawny Klasztor Norbertanek (1682 r.), Prałatura 

(1727 r,): remont elewacji południowej. 

 

Od przedstawicieli środowisk kombatanckich  i  działaczy niepodległościowych do 

Rady Miasta Opola wpłynęły kolejne pisma dotyczące umieszczonej w dniu 

2 czerwca br. pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” tablicy 

upamiętniającej 30. rocznicę wyborów w 1989 r. Ww. osoby wnioskują o zmianę 

treści na tablicy bądź jej zdemontowanie. 

  

  Ponadto od mieszkańca Gdańska do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo 

z prośbą o podjęcie przez Radę uchwały zakazującej organizowanie zgromadzeń 

proaborcyjnych na terenie gminy Opole. 

 

  Przewodniczący obrad poinformował, że mieszkaniec Opola reprezentowany 

przez kancelarię adwokacką za pośrednictwem Rady Miasta Opola złożył skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 

4 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu. 

 

  Przewodniczący sesji zainteresowanych radnych odesłał do wymienionych pism, 

które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 

 

  Radny Ł. Sowada zaprosił radnych na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej w dniu 1 września 2019 r. 

 

 

52. Zamknięcie sesji. 

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

 

 Przewodniczący obrad zamknął XI sesję o godzinie 1537. 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek            Jolanta Kawecka                  Łukasz Sowada 

   


