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Protokół nr VI/19 
sesji Rady Miasta Opola 

28 lutego 2019 r. 
 

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1359.  
 
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 głosowania 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 18 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 24 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 

 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 5. sesji odbytej 

31 stycznia 2019 r. 
 

4. Wybór sekretarza sesji.  
  

Na sekretarza VI sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego A. Iszczuka 
jednogłośnie głosami 15 radnych. 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 
sesji Rady Miasta Opola VI sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani 
J. Maksymowicz-Szczepańska.      
 

5. Porządek obrad sesji. 
 

Porządki obrad  sesji z 13 i 20 marca 2019 r. załącza się  do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 
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Radzie czternaście materiałów sesyjnych na drukach od nr 119 do nr 132, które 
zostały umieszczone w porządku obrad z 20 lutego 2019 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
1. projekt 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 132), 

2. projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (druk nr 141), 
3. projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (druk nr 142). 

 
Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  
1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 124-A), 
2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 125-A),  

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

 Przewodniczący sesji przekazał także informację, iż na druku nr 133 radni 
otrzymali zapowiadany w porządku obrad sesji projekt uchwały Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.  

Natomiast na druku nr 134 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła projekt  
uchwały w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości 
postępowania przez Radę Miasta Opola przy rozpatrywaniu skargi nr OR-
I.1510.31.2018 na Prezydenta Miasta Opola.   
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad VI sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 
  

Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie 
przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby:  

- punkt  14. tj.  Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji 
uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących 
dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 
za czas służby ponadnormatywnej w 2018 roku (druk nr 119) przenieść na 
punkt 10. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

- punkt  18. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 124) przenieść na 
punkt 7. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

- punkt  19. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 
2019 r. (druk nr 125) przenieść na punkt 8. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

- punkt  20. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk nr 123)  przenieść na punkt 9. 
porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 

Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
przesunęła z punktu 18. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 124). 
 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 
przesunęła z punktu 19. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 125). 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 
przesunęła z punktu 20. na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice 
(druk nr 123). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

przesunęła z punktu 17. na punkt 13. porządku obrad sesji Sprawozdanie Komendy 
Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie przekazania Policji środków 
finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2018 roku (druk 
nr 119). 
 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt 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 132)  jako 27. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości gruntowej (druk nr 141) jako 28. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości gruntowej (druk nr 142) jako 29. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyjaśnienia 
przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości postępowania przez Radę Miasta 
Opola przy rozpatrywaniu skargi nr OR-I.1510.31.2018 na Prezydenta Miasta Opola 
(druk nr 134)   jako 30. punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie złożył  wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne o numerach druków: 114, 115, 116 omawiać  w  trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 109, 118, 113, 119, 120, 121, 122, omawiać 
bez  wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach nr 128, 129, 130 i 131 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, 
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- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  

- materiały sesyjne o numerach druków: 114, 115, 116 omawiać  w trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 109, 118, 113, 119, 120, 121, 122, omawiać 
bez  wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach nr 128, 129, 130 i 131 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

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

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 124). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 125). 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice (druk nr 123). 
10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu z 2018 roku (druk nr 109. 
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (druk nr 118). 
12. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2018 roku (druk nr 113). 
13. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie 

przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta 
Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2018 roku (druk nr 119). 

14. Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku” (druk 
nr 117). 

15. Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk nr 114). 

16. Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 115). 

17. Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu (druk nr 116). 

18. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – 
Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola” (druk nr 120). 

19. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów - Program 
Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka” (druk 
nr 121). 
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20. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej  z  wnioskiem 
o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu (druk nr 122). 

21. Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu 
obywatelskiego w Opolu (druk nr 126). 

22. Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 127). 

23. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 z dnia 
29 marca 2018r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(druk nr 128).  

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 129). 

25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 130). 

26. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 131). 

27. Uchwała 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 132). 

28. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (druk nr 141). 
29. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (druk nr 142). 
30. Uchwała w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości 

postępowania przez Radę Miasta Opola przy rozpatrywaniu skargi nr OR-
I.1510.31.2018 na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 134). 

31. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola – Uchwała 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Opolu (druk nr 133). 

32. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
33. Pytania w sprawach bieżących. 
34. Komunikaty. 
35. Zamknięcie sesji. 

 
6. Interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 
Interpelacje złożyli radni: J. Kasprzyk, E. Odelga, J. Kawecka, P. Mielec, P. Pytlik, 

E. Kurek i P. Pospieszyński. 
 

O  dodatkowe  wyjaśnienia  do otrzymanej  odpowiedzi  poprosili  radni 
P. Pospieszyński i E. Kurek. 
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Dodatkowych wyjaśnień udzielili: Ł. Śmierciak – naczelnik Wydziału Promocji, 
P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta Opola, T. Zawadzki – naczelnik Wydziału 
Transportu, A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola oraz M. Stelnicka Zastępca 
Prezydenta Miasta Opola. 
 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 124). 
 

Projekt uchwały na druku nr 124 wraz z autopoprawką na druku nr 124-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. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 124-A nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 
udzieliły M. Stelnicka  Zastępca Prezydenta Miasta Opola i R. Ćwirzeń - Szymańska 
Skarbnik Miasta Opola. 

 
Nie było 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 124-A). 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/101/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 125). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 125 wraz z autopoprawką na druku nr 125-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. 
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Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 125-A nie była opiniowana. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: T. Kaliszan, E. Bień 

i  Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta. 
 

Odpowiedzi  na zadane  pytania  udzielili:  A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, 
A. Jurowicz – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, 
K. Maślak – Komendant Straży Miejskiej w Opolu, J. Olszewska – kierownik Referatu 
Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 
Komunalnej, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta i R. Ćwirzeń-Szymańska 
Skarbnik Miasta Opola. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  
nr  125 -A). 

 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr VI/102/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Komprachcice (druk nr 123).  

 
 Projekt uchwały na druku nr 123 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. 

  
Opinię Komisji Budżetowej 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 VI/103/19 
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zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Komprachcice. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1105 do godziny 1120. 

 

10.  Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu 2018 r. (druk nr 109). 
 
Sprawozdanie na druku nr 109 omawiane było w trybie bez wprowadzania, ale 

z pytaniami i dyskusją. 
 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Straży 
Miejskiej w Opolu załącza się do protokołu. 
 

Opinie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 
 

Pytania do omawianego Sprawozdania zadały radne E. Kurek i E. Bień. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili K. Maślak – Komendant Straży Miejskiej 

w Opolu oraz B. Grudzień-Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni M. Nowak i E. Bień. 

  
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z działalności 
Straży Miejskiej w Opolu 2018 r. 
  
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta podziękował Komendantowi 
Straży Miejskiej w Opolu za odpowiedzi na pytania radnych i wyjaśnienia.  
 
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (druk nr 118). 
 
Informacja na druku nr 118 omawiana była w trybie bez wprowadzania, ale 

z pytaniami i dyskusją. 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu załącza się do protokołu. 

 
Opinie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 

protokołu. 
 

Pytania do omawianej Informacji zadały radne J. Kawecka i E. Kurek. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił P. Kielar – Komendant Miejski Państwowej  

Straży Pożarnej w Opolu. 
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Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
  

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła Informację o stanie 
bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2018 rok. 

 
Przewodniczący sesji podziękował Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu za odpowiedzi na pytania radnych. 
 
12. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2018 roku (druk nr 113). 
 
Sprawozdanie na druku nr 113 omawiane było w trybie bez wprowadzania, ale 

z pytaniami i dyskusją. 
 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 
Policji w Opolu załącza się do protokołu. 
 

Opinie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 
 

Pytania do omawianego Sprawozdania zadali radni E. Kurek i M. Nowak. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił R. Drozdowski p.o. Komendanta 

Miejskiego  Policji w Opolu. 
 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrały radne E. Kurek i E. Bień. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła Sprawozdanie ze stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu w 2018 roku. 
 
13. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały 

w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby ponadnormatywnej w 2018 roku (druk nr 119). 
 
Sprawozdanie na druku nr 119 omawiane było w trybie bez wprowadzania, ale 

z pytaniami i dyskusją. 
 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 
Policji w Opolu załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła  Sprawozdanie Komendy 
Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie przekazania Policji 
środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola 
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2018 roku. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji podziękował panu R. Drozdowskiemu 

p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu za odpowiedzi na pytania radnych oraz 
wszystkim komendantom za obecność na posiedzeniu sesji Rady Miasta Opola. 
 
14. Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku” 

(druk nr 117). 
 

Raport przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza 
się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania Raportu z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola 
dokonała I. Frankowska-Mąkolska – naczelnik Wydziału ds. Europejskich 
i Planowania Rozwoju. 
 

Opinię Komisji  Infrastruktury załącza się do protokołu. 
  

Pytania do omawianego Raportu zadali radni: T. Kaliszan, E. Kurek, S. Batko 
i A. Wiśniewska. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili:  M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola, I. Frankowska-Mąkolska – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania 
Rozwoju, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: W. Matuszek, 

A. Wiśniewska, E. Bień oraz M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola 
i A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła Raport z realizacji „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”. 

 
15. Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk nr 114). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 114 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
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       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/104/19 
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
16. Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 115). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 115 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/105/19 
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Centrum” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
17. Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu (druk nr 116). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 116 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/106/19 
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – 
Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola” (druk 
nr 120). 
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 Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 120 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisja Edukacji i Kultury 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 VI/107/19 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów 
uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program 
Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

19. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów - 
Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla 
Olimpijczyka” (druk nr 121). 

 
 Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 121 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisja Edukacji i Kultury 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 VI/108/19 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów - Program 
Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”. 
 

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

Narodowej  z  wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału 
międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia 
Jana Dobrego w Opolu (druk nr 122). 
 

 Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
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      Projekt uchwały na druku nr 122 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
      Opinię Komisja Edukacji i Kultury 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 VI/109/19 
w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej  z  wnioskiem 
o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

21. Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu 
obywatelskiego w Opolu (druk nr 126). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 126 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Zwarycz – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego.  
 
 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, że radni za pośrednictwem programu 
eSesja  otrzymali opinię prawną oraz Raport z konsultacji do omawianego projektu 
uchwały. Dokumenty te załącza się do protokołu. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 
udzielili A. Zwarycz – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 
 
 W dyskusji głos zabrał radny T. Kaliszan. 
   
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/110/19 
w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego 
w Opolu. 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
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22. Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
(druk nr 127). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 127 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Zwarycz – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego.  
 
 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, że radni za pośrednictwem programu 
eSesja  otrzymali Raport z konsultacji do omawianego projektu uchwały, który 
załącza się do protokołu. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny J. Kasprzyk, 
a odpowiedzi udzieliła A. Zwarycz – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. 
      

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

uchwałę nr VI/111/19 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem projekty uchwał na drukach 
nr 128, 129, 130, 131 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 
 
23. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 

z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory 
w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (druk nr 128). 
 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 129). 

 
25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 
nr 130). 
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26. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 131).   

 
 Projekty uchwał na drukach nr 128, 129, 130 i 131 przedłożone Radzie Miasta 
Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwał z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekty uchwał nie były 
opiniowane przez komisje stałe Rady. 

 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, że za 
pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu do projektów uchwał na drukach nr 129 i 130.  
Opinię załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było też  dyskusji nad 
omawianymi tematami. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/112/19 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 z dnia 
29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/113/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/114/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VI/115/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
27. Uchwała 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 132). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 132 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała M. Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki 
i Współpracy Zagranicznej. 
 
 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury 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 VI/116/19 
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. 

 
28. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (druk nr 141). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 141 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
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 Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 
przez komisje stałe Rady, ponieważ został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Nowak, a odpowiedzi 
na zadane pytania udzielili M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola i A. Radlak 
– naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
 
 W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: M. Nowak, P. Pytlik. 
E. Kurek, D. Chwist, Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta  oraz A. Radlak – 
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, A. Wiśniewski Prezydent Miasta 
Opola. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr VI/117/19 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

29. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (druk nr 142). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 142 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola, który 
zakomunikował, iż dokonał łącznego omówienia obu projektów przy poprzednim 
punkcie porządku obrad sesji. 
  
 Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 
przez komisje stałe Rady, ponieważ został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr VI/118/19 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
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30. Uchwała w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych 
przewlekłości postępowania przez Radę Miasta Opola przy rozpatrywaniu 
skargi nr OR-I.1510.31.2018 na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 134).   

 
Projekt uchwały na druku nr 134 w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób 

winnych przewlekłości postępowania przez Radę Miasta Opola przy rozpatrywaniu 
skargi nr OR-I.1510.31.2018 na Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 
Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
  

 Krótkiego wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 
Radna J. Kawecka  przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z przygotowania wyjaśnień w omawianym zakresie. 
 

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

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VI/119/19 

w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości 
postępowania przez Radę Miasta Opola przy rozpatrywaniu skargi nr OR-
I.1510.31.2018 na Prezydenta Miasta Opola. 
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
31. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola – 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Opolu (druk nr 133). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 133 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.1.2018 na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, 
przedłożony Radzie Miasta Opola 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 19 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VI/120/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Opolu. 
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 
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32. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 
międzysesyjnym od 31 stycznia 2019 roku do 27 lutego 2019 roku (druk 
nr 143). 
 
Informację na druku nr 143 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 
 
33. Pytania w sprawach bieżących. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował Radę, iż nie 

wpłynęło żadne pytanie w sprawach bieżących. 
 

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

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych, 
iż Prezydent Miasta Opola przeprowadził konsultacje  w terminie od 23 stycznia do 
4 lutego 2019 r. z mieszkańcami miasta Opola dotyczące projektu uchwały w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku.  

 
Ponadto poinformował również, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 

przekazała Radzie Miasta Opola uchwałę Składu Orzekającego RIO w Opolu 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 
budżetowej miasta Opole na 2019 r. oraz uchwałę w sprawie opinii o prawidłowości  
planowanej kwoty długu Miasta Opola.  
  

Przewodniczący sesji zakomunikował, że od Wojewody Opolskiego otrzymał 
rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 
2018 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście IIIa w Opolu, w którym stwierdził nieważność uchwały 
w części tekstowej dotyczącej § 5. 

 
Ponadto  od  Rady Sportu  w  Opolu otrzymał  uchwały z dnia  23 stycznia 2019 r. 

podjęte przez tą Radę dotyczące wydania pozytywnej opinii w sprawie podziału 
środków przeznaczonych na dotacje wieloletnie KPR GO S.A., OKS Odra Opole i TS 
Kolejarz oraz wniosku radnego Tomasza Wróbla  dotyczącego utworzenia Alei 
Gwiazd Opolskiego Sportu.  
 
 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że od Koalicji Na Rzecz Autogazu 
Związku Pracodawców, zrzeszającej firmy zajmujące się produkcją, dystrybucją oraz 
usługami w zakresie systemów zasilania pojazdów LPG i CNG otrzymał pismo, 
w którym podkreśla się rolę paliwa LPG w zwalczaniu smogu w polskich miastach. 
 

  Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 
wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
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35. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad VI sesji został zrealizowany. 
 
Przewodniczący sesji zamknął VI sesję o godzinie 1359. 
 

 
Protokół sporządziła:          Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                 Aleksander Iszczuk                   Łukasz Sowada 
   


