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Protokół nr VII/19 

sesji Rady Miasta Opola 
28 marca 2019 r. 
 

                                                    
      Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 
i trwała od godziny 1000 do godziny 1304.  
 
  
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 17 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 22 radnych. Radny P. Pospieszyński 
podpisał się na liście obecności i nie uczestniczył w obradach Rady Miasta Opola. 
Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu. 

 
 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 
 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 6. sesji odbytej 
28 lutego 2019 r.  

 
 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza VII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego J. Kasprzyka 

jednogłośnie głosami 12 radnych, w obecności 17 radnych. 
 

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

     Porządki obrad sesji z 13 i 20 marca 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 jedenaście materiałów sesyjnych na drukach nr od 153 do 159 oraz 164, 165, 
167 i 168, które zostały umieszczone w porządku obrad z 20 marca 2019 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (druk nr 169),  

2. projekt  uchwały 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 170),  

3. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w 
Opolu (druk nr 181), 

4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu (druk nr 182). 

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

Miasta Opola (druk nr 167-A), 
2.  w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 168-A), które radni 

otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 
  Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że druku nr 171 przedłożył radnym 
projekt uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. 
   
  Ponadto radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady przedłożył projekty uchwał 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Pani Małgorzacie 
Kozak (druk nr 174) i Panu Januszowi Trzepizurowi (druk nr 175) oraz projekty 
uchwał w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Edwardowi 
Kani (druk nr 176), Panu Rochowi Maince (druk nr 177), Panu Andrzejowi Porwol 
(druk nr 178) i Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 25 
w Opolu (druk nr 179). 
 
  Na druku nr 180 Przewodniczący Rady przedłożył radnym projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. 
 
  Przewodniczący obrad poinformował, że przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na drukach nr od 160 do 163 oraz 166  przedłożyła radnym 
projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. 
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     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych, iż wprowadzenie 
projektów uchwał do porządku obrad VII sesji wymaga głosowania Rady, co też 
zostało uczynione. 
  
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 
przesunęła z punktu 31. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 167). 

 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
przesunęła z punktu 32. na punkt 8. porządku obrad projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 168). 
 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 33. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo 
zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 169). 

   
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 34. porządku obrad sesji projekt uchwały 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 170). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

wprowadziła na punkt 35. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu (druk nr 181). 

  
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 36. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście 
IVe” w Opolu (druk nr 182). 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 37. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wskazania 
radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 171). 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 38. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Pani Małgorzacie Kozak (druk nr 174). 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 39. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Panu Januszowi Trzepizurowi (druk 
nr 175). 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 40. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 
odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Edwardowi Kani (druk nr 176). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

wprowadziła na punkt 41. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 
odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Rochowi Maince (druk nr 177). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

wprowadziła na punkt 42. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 
odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Andrzejowi Porwol (druk nr 178). 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
wprowadziła na punkt 43. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 
odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Stowarzyszeniu Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ Koło nr 25 w Opolu (druk nr 179). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

wprowadziła na punkt 44. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk nr 180). 
 
     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z konwentem złożył wniosek 
formalny, aby: 

 materiały sesyjne na drukach nr od 135 do 140, 147, 148, 156, 158, 159 omawiać 
w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 materiały sesyjne o numerach druków: 144, 145, 146, 149, 154, 155, 157, 165,  
omawiać bez  wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, 

 materiały sesyjne na drukach nr 174 i 175 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

 materiały sesyjne na drukach nr od 176 do 179 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

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

 materiały sesyjne na drukach nr od 135 do 140, 147, 148, 156, 158, 159 omawiać 
w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 materiały sesyjne o numerach druków: 144, 145, 146, 149, 154, 155, 157, 165,  
omawiać bez  wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, 

 materiały sesyjne na drukach nr 174 i 175 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

 materiały sesyjne na drukach nr od 176 do 179 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
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Rada Miasta Opola na VII sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z VI 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 167). 

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 168). 

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o działalności 

w 2018 r. w Opolu (druk nr 145). 

10. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku 

(druk nr 146). 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do 

roku 2030” (druk nr 149).  

12. Sprawozdanie z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom za rok 2018 (druk 

nr 151). 

13. Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości 

oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie 

od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. (druk nr 152). 

14. Informacja nt. Realizacji w 2018 roku w mieście Opolu programów polityki 

zdrowotnej (druk nr 144). 

15. Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 135). 

16. Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk nr 136). 

17. Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu (druk nr 137). 

18. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu i zwołania jej pierwszego 

posiedzenia (druk nr 138). 

19. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu i zwołania jej pierwszego 

posiedzenia (druk nr 139). 

20. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu i zwołania jej pierwszego 

posiedzenia (druk nr 140). 

21. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 147). 

22. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk nr 148). 
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23. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie 

Miasta Opola na rok 2019 (druk nr 150). 

24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 

23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez 

Prezydenta Miasta Opola (druk nr 153). 

25. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy 

zastępczej w 2018 r. oraz informacja o potrzebach w tym zakresie (druk nr 154). 

26. Sprawozdanie z wykonania w 2018 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2016-2020 (druk nr 155). 

27. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola 

(druk nr 157). 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta 

Opola (druk nr 164). 

29. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 

Opole (druk nr 156). 

30. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 158). 

31. Uchwała w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 159). 

32. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Łubniany 

w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego (druk nr 165). 

33. 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 169). 

34. Uchwała 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 170). 

35. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej 

w Opolu (druk nr 181). 

36. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu (druk nr 182). 

37. Uchwała w sprawie wskazania radnych do pracy w Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej (druk nr 171). 

38. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Pani 

Małgorzacie Kozak (druk nr 174).  

39. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Panu 

Januszowi Trzepizurowi (druk nr 175). 

40. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Edwardowi Kani (druk nr 176). 
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41. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Rochowi 

Maince (druk nr 177). 

42. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Andrzejowi Porwol (druk nr 178). 

43. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” 

Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 25 w Opolu (druk 

nr 179). 

44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady 

Miasta Opola (druk nr 180). 

45. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 166). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 160). 

c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu (druk nr 161). 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu (druk nr 162). 

e) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 

163). 

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

47. Pytania w sprawach bieżących. 

48. Komunikaty. 

49. Zamknięcie sesji.                     

 
 
6. Interpelacje radnych. 

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

 Interpelacje złożyli radni: P. Pytlik, S. Batko, J. Kasprzyk, B. Kamińska, E. Kurek, 
E. Bień, P. Mielec oraz  J. Kawecka. 

 
 O dodatkowe wyjaśnienia do otrzymanych odpowiedzi poprosili radni: E. Kurek, 

P. Mielec, J. Kasprzyk i B. Kamińska. 
 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielili: A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej, radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady 
Miasta Opola oraz  M. Czech-Tańczuk – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. 

 
     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  
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7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 167). 

 
Projekt uchwały na druku nr 167 wraz autopoprawką na druku 167-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 167-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 21 radnych 
(radna E. Bień z powodu problemów technicznych zagłosowała „za” poprzez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) przyjęła zmiany wnioskowane przez 
Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 167-
A). 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/121/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

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

nr 168). 
 
   Projekt uchwały na druku nr 168 wraz autopoprawką na druku nr 168-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 168-A nie była opiniowana. 

  
      Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem.  
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   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola  jednogłośnie głosami 20 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 168-
A). 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/122/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

o działalności w 2018 r. w Opolu (druk nr 145). 
 
 Informację przedłożoną Radzie Miasta przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu na druku nr 145 załącza się do protokołu. 
 
      Informacja omawiana była w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją. 
 
      Opinie Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do Informacji 
załącza się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianej Informacji.  
 
 W dyskusji głos zabrali: radna E. Kurek, M. Nanowska-Geisler Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady 
Miasta Opola. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, 
na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o działalności w 2018 r. w Opolu. 
 

Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1105 do godziny 1125. 
 
 
10. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Opola w 2019 roku (druk nr 146). 

 
Projekt uchwały na druku nr 146 przedłożony Radzie Miasta Opola 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. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/123/19 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian 

klimatu do roku 2030” (druk nr 149). 
 

Projekt uchwały na druku nr 149 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. 
 
Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny J. Kasprzyk.  
 
Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła M. Czech-Tańczuk – zastępca 

naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  
 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali: radna E. Kurek, radny 

W. Matuszek, M. Czech-Tańczuk – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa oraz radny J. Kasprzyk. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/124/19 
w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 
2030”. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
  
 
12. Sprawozdanie z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom za rok 2018 

(druk nr 151). 
 

 Sprawozdanie na druku nr 151  przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
      Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał T. Filipkowski – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych. 
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      Opinię Komisji Budżetowej do Sprawozdania załącza się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było również dyskusji nad 
omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych, 
na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z pomocy 
publicznej udzielonej przedsiębiorcom za rok 2018. 
 
 
13. Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych 

nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych 
wydatkach w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. (druk nr 152). 
 

 Sprawozdanie na druku nr 152 przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
      Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 
      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do Sprawozdania załącza 
się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było również dyskusji nad 
omawianym tematem.  
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych, 
na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie w sprawie 
sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego 
tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 lipca 2018r. do 
31 grudnia 2018r. 
 
 
14. Informacja nt. Realizacji w 2018 roku w mieście Opolu programów polityki 

zdrowotnej (druk nr 144). 
 

 Informację na druku nr 144 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 
Opola załącza się do protokołu. 
 
      Informacja omawiana była w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją. 
 
     Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia 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 18 radnych, 
na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację nt. Realizacji 
w 2018 roku w mieście Opolu programów polityki zdrowotnej. 

http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=4
http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=4
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15. Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 135). 

 
Projekt uchwały na druku nr 135 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/125/19 
w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
16. Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk 
nr 136). 

 
Projekt uchwały na druku nr 136 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/126/19 
w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
17. Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu (druk nr 137). 
 

Projekt uchwały na druku nr 137 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym tj. bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/127/19 
w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 
18. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu i zwołania jej 
pierwszego posiedzenia (druk nr 138). 

 
Projekt uchwały na druku nr 138 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/128/19 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu i zwołania jej pierwszego posiedzenia. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
19. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu i zwołania 
jej pierwszego posiedzenia (druk nr 139). 

 
Projekt uchwały na druku nr 139 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/129/19 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu i zwołania jej pierwszego 
posiedzenia. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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20. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”  w Opolu i zwołania jej 
pierwszego posiedzenia (druk nr 140). 

 
Projekt uchwały na druku nr 140 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/130/19 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu i zwołania jej pierwszego posiedzenia. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
21. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 147). 

 
Projekt uchwały na druku nr 147 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

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

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/131/19 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
22. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk nr 148). 

 
Projekt uchwały na druku nr 148 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

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

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/132/19 
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
23. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na 

terenie Miasta Opola na rok 2019 (druk nr 150). 
 

Projekt uchwały na druku nr 150 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał K. Machała – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Opolu. 
 
      Opinię Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
      Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni E. Kurek i W. Matuszek.  

 
      Odpowiedzi na zadane pytania udzielili K. Machała – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 
      Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr VII/133/19 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta 
Opola na rok 2019. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 

23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji 
przez Prezydenta Miasta Opola (druk nr 153). 

 
Projekt uchwały na druku nr 153 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Habzda – pełnomocnik ds. Nadzoru Korporacyjnego. 
 
      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=38
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      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 
3 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr VII/134/19 
w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 
23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez 
Prezydenta Miasta Opola. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
25. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy 

zastępczej w 2018 r. oraz informacja o potrzebach w tym zakresie (druk 
nr 154). 
 

 Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Opola na 
druku nr 154 załącza się do protokołu. 
 
      Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 
i dyskusją. 
 
 Opinie Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do 
Sprawozdania załącza się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych, 
na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej w 2018 r. oraz 
informację o potrzebach w tym zakresie. 
 
 
26. Sprawozdanie z wykonania w 2018 roku Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 (druk nr 155). 
 
 Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Opola na 
druku nr 155 załącza się do protokołu. 
 
      Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 
i dyskusją. 
 
      Opinie Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do 
Sprawozdania załącza się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianego Sprawozdania. 
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 W dyskusji głos zabrała radna E. Kurek. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych, 
na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z wykonania 
w 2018 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-
2020. 
 

 
27. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta 
Opola (druk nr 157). 

 
Projekt uchwały na druku nr 157 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 Społecznej i Zdrowia 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 21 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/135/19 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
   
 
28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Miasta Opola (druk nr 164). 

 
Projekt uchwały na druku nr 164 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

 
Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez  Komisję Budżetową 

oraz Komisję Społeczną i Zdrowia.  
 

Komisja Budżetowa odstąpiła od opiniowania projektu uchwały ze względu na 
nieobecność na posiedzeniu komisji osoby mającej dokonać wprowadzenia. 
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      Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 
protokołu. 

 
      Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: W. Matuszek, 
J. Kasprzyk i M. Wilkos.  

 
      Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła D. Rutkowska – naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Rozwoju Społecznego. 
 
      Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/136/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
29. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na terenie gminy Opole (druk nr 156). 

 
Projekt uchwały na druku nr 156 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. 

 
      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 VII/137/19 
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 
powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 
Opole. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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30. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu (druk 
nr 158). 

 
Projekt uchwały na druku nr 158 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 Rewizyjnej 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 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/138/19 
w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
31. Uchwała w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Opolu (druk 

nr 159). 
 

Projekt uchwały na druku nr 159 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 Rewizyjna 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 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/139/19 
w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
32. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 

Łubniany w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 165). 

 
Projekt uchwały na druku nr 165 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 
i dyskusją. 

 
      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 20 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/140/19 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Łubniany w celu 
wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
33. 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 169). 

 
Projekt uchwały na druku nr 169 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

 
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 

przez komisje stałe Rady, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem radnych. 

 
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 VII/141/19 

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

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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34. Uchwała 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 170). 

 
Projekt uchwały na druku nr 170 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała B. Grudzień-Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
      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 21 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/142/19 

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. 
 
 
35. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej 
i Wrocławskiej w Opolu (druk nr 181). 

 
Projekt uchwały na druku nr 181 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 

przez komisje stałe Rady, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem radnych. 

 
Przewodniczący sesji poinformował również, że za pośrednictwem programu 

eSesja radni otrzymali analizę zasadności w sprawie tego projektu. 
 
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 21 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/143/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej 
w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
36. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu (druk nr 182). 
 

Projekt uchwały na druku nr 182 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 

przez komisje stałe Rady, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem radnych. 

 
Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrała radna E. Kurek. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/144/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście IVe” w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
37. Uchwała w sprawie wskazania radnych do pracy w Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej (druk nr 171). 
 

Projekt uchwały na druku nr 171 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. 
 

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 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/145/19 
w sprawie wskazania radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
38. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Pani 

Małgorzacie Kozak (druk nr 174). 
 

39. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" 
Panu Januszowi Trzepizurowi (druk nr 175). 

 
 Projekty uchwał na drukach nr 174 i 175 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 

 
Projekt uchwały na drukach nr 174 i 175 przedłożone Radzie Miasta przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał dokonał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwały, nie było również dyskusji nad 
omawianymi tematami. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/146/19 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Pani Małgorzacie 
Kozak. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/147/19 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola" Panu Januszowi 
Trzepizurowi. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
40. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Edwardowi Kani (druk nr 176). 
 

41. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 
Rochowi Maince (druk nr 177). 
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42. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 
Andrzejowi Porwol (druk nr 178). 
 

43. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” 
Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 25 w Opolu 
(druk nr 179). 

 
Projekty uchwał na drukach nr od 176 do 179 omawiane były łącznie w trybie 

pełnym. 
 

Projekty uchwał na drukach nr od 176 do 179  przedłożone Radzie Miasta przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał dokonał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było również dyskusji nad 
omawianymi tematami. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/148/19 

w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Edwardowi 
Kani. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/149/19 
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Rochowi 
Maince. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/150/19 

w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Andrzejowi 
Porwol. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/151/19 
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Stowarzyszeniu 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 25 w Opolu. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji 

Rady Miasta Opola (druk nr 180). 
 

Projekt uchwały na druku nr 180 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. 
 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 
przez komisje stałe Rady, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem radnych. 
 

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

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/152/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta 
Opola. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
45. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Opola (druk nr 166). 

 
Projekt uchwały na druku nr 166 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.3.2019 skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola, 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. 

 
Prezydent Miasta Opola zabrał głos i poinformował radnych, że ze względu na 

wcześniej zaplanowane zobowiązania służbowe musi opuścić salę obrad. 
 
Prowadzenie obrad przejęła radna M. Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

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

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 11 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr VII/153/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola. 
  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 160). 
 
Projekt uchwały na druku nr 160 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.4.2019 na skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola, 
przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do 
protokołu. 
  

Radny M. Nowak 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 12 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/154/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola.  
  
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
c)  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu (druk nr 161). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 161 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.5.2019 skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  
 Radny P. Pytlik 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.  
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 14 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/155/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 
w Opolu.  
  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum 
Świadczeń w Opolu (druk nr 162). 

 
Projekt uchwały na druku nr 162 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.6.2019 na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu 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 15 radnych 

podjęła 
uchwałę nr VII/156/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 
w Opolu.  
  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
e)  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 

nr 163). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.7.2019 na Prezydenta Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji załącza się do protokołu. 

  
 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 jednogłośnie głosami 14 radnych 
podjęła 

uchwałę nr VII/157/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola.  
  

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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46. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola za okres od 
dnia 28 lutego 2019 roku do dnia 27 marca 2019 roku  (druk nr 184). 

 
  Informację na druku nr 184 przedłożoną Radzie Miasta, w imieniu Prezydenta 

Miasta Opola, przez Małgorzatę Stelnicką Zastępcę Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

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

 
 
47. Pytania w sprawach bieżących. 

 
Radna M. Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola poinformowała Radę, 

iż nie wpłynęło żadne pytanie w sprawach bieżących. 
 

Przewodnicząca sesji zamknęła punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 

 
48. Komunikaty. 
 

Radna M. Wilkos Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola poinformowała, że 

z Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów  Przewodniczący Rady Miasta Opola otrzymał 

do wiadomości pismo skierowane do Wojewody Opolskiego, przekazujące według 

kompetencji, uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

rezolucji Rady Miasta Opola dotyczącej przyznania 95% bonifikaty przy 

przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa. 

 

Przewodnicząca obrad zakomunikowała, że od Wojewody Opolskiego 

Przewodniczący Rady Miasta Opola otrzymał analizę oświadczeń majątkowych 

Prezydenta Miasta Opola oraz Przewodniczącego Rady Miasta Opola złożonych na 

początek kadencji 2018-2023. Analiza merytoryczna danych zawartych w ww. 

oświadczeniach nie wykazała naruszeń przepisów prawa. 

 

Ponadto Wiceprzewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że Prezydent Miasta 

Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 2 rocznego planu 

konsultacji na 2019 rok. 

 
Przewodnicząca sesji zainteresowanych radnych odesłała do wymienionych pism, 

które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
 
Radna M. Wilkos Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniała radnym 

o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych na stan 
31 grudnia 2018 r. w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT.  
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49. Zamknięcie sesji. 

 Przewodnicząca sesji stwierdziła, że porządek obrad VII sesji został 
zrealizowany. 

 
 Przewodnicząca obrad zamknęła VII sesję o godzinie 1304. 
 
 

 
  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 
 
 
 
Elżbieta Pawlicka-Cziollek             Jacek Kasprzyk                     Łukasz Sowada 
 
 
 
               Małgorzata Wilkos 

 
 


