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Protokół nr VIII/19 
sesji Rady Miasta Opola 

18 kwietnia 2019 r. 
 

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1659.  
 
1. Otwarcie sesji. 
 

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

 
 Rada Miasta Opola uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego Romana Kirsteina 

Zasłużonego Obywatela Miasta Opola oraz zmarłej Ireny Hundt odznaczonej tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta Opola. 

 
  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 16 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 23 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 

 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
 Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z VII sesji odbytej 

28 marca 2019 r. 
 
 Radny D. Chwist zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad sesji 

projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu 
zbycia, w tym procedury wyłaniania nabywcy udziałów Gminy Opole w spółce 
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 
nr 201) oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia części 
udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 202). 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że wnioski 
radnego D. Chwista zostaną przegłosowane w punkcie: „Porządek obrad sesji”. 

 
 Przewodniczący sesji przywitał Posła  na Sejm RP - P. Grabowskiego oraz 

M. Stelnicką Zastępcę Prezydenta Miasta Opola, którzy weszli na salę obrad sesji.  
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4. Wybór sekretarza sesji.  
  

Na sekretarza VIII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego T. Kaliszana 
jednogłośnie głosami 19 radnych. 

 
 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  zgodnie 

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

Porządki obrad  sesji z 3 i 10 kwietnia 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 
Radzie szesnaście materiałów sesyjnych na drukach od nr 188 do nr 199 oraz od 
nr 201 do nr 204, które zostały umieszczone w porządku obrad z 10 kwietnia 2019 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
1. projekt uchwały w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 

30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r. (druk nr  205), 
2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 208), 
3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny 

polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta 
Opola (druk nr 209), 

4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu 
przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka 
z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” i terenu 
przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej w Opolu (druk 
nr 210). 

  
Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  

1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 203-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 204-A),  
które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

 Przewodniczący sesji przekazał także informację, iż na drukach nr 206 i 207 
radni otrzymali zapowiadane w porządku obrad sesji projekty uchwał Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skarg. 

 
 Natomiast na druku nr 200 Przewodniczący Rady Miasta Opola przedłożył projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za 
udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad VIII sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 
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Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, 
iż w porządku  obrad  sesji brak  jest  zaplanowanej w ramowym planie sesji 
Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu, która na wniosek 
Prezydenta Miasta Opola została przesunięta na sesję listopadową.  

Przesunięcie związane jest z tym, że na Komisję Budżetową został przygotowany 
materiał zbieżny merytorycznie, który został już przez radnych przyjęty. Ponadto 
nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym, wymuszają przygotowanie 
corocznego raportu o stanie miasta, który omawiany będzie na sesji czerwcowej. 
W tym raporcie przewiduje się również zawarcie rozdziału poświęconego 
wykorzystaniu środków europejskich przez miasto Opole.  

Aby uniknąć dublowania zbieżnych merytorycznie materiałów Prezydent Miasta 
Opola zaproponował przesunięcie tego tematu. 
 

Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie 
przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby:  
- punkt  22. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 203) przenieść na punkt 
7. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

-   punkt  23. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. 
(druk nr 204) przenieść na punkt 8. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

-  punkt  24. tj.  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 
i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłaniania nabywcy udziałów Gminy 
Opole w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 201) przenieść na punkt 9. porządku obrad dzisiejszej 
sesji, 

-   punkt  25. tj.  projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia części 
udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 202) przenieść na punkt 10. porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 

 
Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 
 
Głosowania rozpoczęto od wniosków najdalej idących, czyli wniosków złożonych 

przez radnego D. Chwista. 
 

  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola odrzuciła wniosek radnego 
D. Chwista o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłaniania 
nabywcy udziałów Gminy Opole w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 201), gdyż za wnioskiem zagłosowało 
12 radnych, 10 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosowania (nie 
został spełniony wymóg art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym). 
 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola odrzuciła wniosek radnego 
D. Chwista o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej zbycia części udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 202), gdyż za wnioskiem 
zagłosowało 12 radnych, 11 radnych było przeciwnych i nikt nie wstrzymał się od 
głosowania (nie został spełniony wymóg art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie 
gminnym). 
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  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 22. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 203). 
 
      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przesunęła z punktu 23. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 204). 
 

  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących  i przy braku głosów przeciwnych przesunęła 
z punktu 24. na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłaniania 
nabywcy udziałów Gminy Opole w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 201). 

 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 20 radnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących  i przy braku głosów przeciwnych przesunęła 
z punktu 25. na punkt 10. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej zbycia części udziałów spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 202). 
 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 
w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 
4 czerwca 1989 r. (druk nr  205)  jako 11. punkt porządku obrad sesji. 
 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 20 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym  i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk 
nr 200) jako 27. punkt porządku obrad sesji. 
 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk 
nr 208)  jako 28. punkt porządku obrad sesji. 
 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji 
do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 209) jako 29. punkt porządku 
obrad sesji. 
 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku 
na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu 
kąpieliska „Malina” i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy 
ul. Olimpijskiej w Opolu (druk nr 210) jako 30. punkt porządku obrad sesji. 
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Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie złożył  wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne o numerach druków: 172, 173, 183, 189, 190, 192, 193 omawiać    
w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 188 i 191 omawiać bez wprowadzenia, ale 
z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach nr 201 i 202 omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  
- materiały sesyjne o numerach druków: 172, 173, 183, 189, 190, 192, 193 omawiać 

w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiały sesyjne na drukach nr 188 i 191 omawiać bez prowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją,  
- materiały sesyjne na drukach nr 201 i 202 omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

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

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z VII 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 203). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 204). 
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, 

w tym procedury wyłaniania nabywcy udziałów Gminy Opole w spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 201). 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia części udziałów spółki 
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 
nr 202). 

11. Uchwała w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy 
wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r. (druk nr  205). 

12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 
2018 rok (druk nr 183). 

13. Uchwała w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr III dla Dorosłych 
w Opolu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego 
„Grota” w Opolu do przepisów prawa (druk nr 172). 

14. Uchwała w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr IV dla Dorosłych 
w Opolu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu do 
przepisów prawa (druk nr 173). 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych w mieście Opolu” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.1 Rozwój edukacji w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 (druk nr 191). 

16. Informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (druk nr 188). 
17. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk 

nr 189). 
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (druk nr 190). 
19. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat 

związanych ze zmianami administracyjnymi (druk nr 192). 
20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 193. 
21. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu (druk nr 194). 
22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wróblin I w Opolu (druk nr 195). 
23. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu (druk nr 196). 
24. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Borki” w Opolu (druk nr 197). 
25. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 (druk nr 199). 
26. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023 (druk nr 198). 
27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za 

udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 200). 
28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 208). 
29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego 

pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk 
nr 209). 

30. Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu 
przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka 
z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” i terenu 
przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej w Opolu (druk 
nr 210). 

31. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 
a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola 

(druk nr 206). 
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu (druk nr 207). 
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. 
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 Interpelacje złożyli radni: T. Kaliszan, M. Kawa, S. Batko, P. Pytlik,  E. Kurek 
i P. Mielec.  
 

 O  dodatkowe  wyjaśnienia  do otrzymanej  odpowiedzi  poprosili  radni: M. Kawa, 
E. Kurek, T. Kaliszan, S. Batko i  P. Pytlik. 
 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielili: M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola,  
M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola, A. Jedynakiwicz – kierownik 
Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych w Wydziale 
Oświaty, D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 

 
 Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji udzielił głosu obecnemu na sali 

obrad posłowi P. Grabowskiemu, który odniósł się do projektów uchwał dotyczących 
zbycia  udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 
 

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 203). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 203 wraz z autopoprawką na druku nr 203-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 203-A nie była opiniowana. 
 

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni T. Kaliszan i S. Batko.  
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 203-A). 
 

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

 
uchwałę nr VIII/158/19 
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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 204). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 204 wraz z autopoprawką na druku nr 204-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. 
 

 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 204-A nie była opiniowana. 

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

i  A. Łęgowik. 
 
 Odpowiedzi  na zadane  pytania  udzielili:  R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik 

Miasta Opola, A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola, 
Ł. Śmierciak – naczelnik Wydziału Promocji, B. Czarnecka – zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji Miejskich, P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta Opola 
i Z. Twarduś – dyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu. 

 
 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 w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  nr 204 -
A). 

 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr VIII/159/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

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

1145 do godziny 1225. 
 
 Zgodnie z przegłosowanym przez Radę Miasta Opola wnioskiem, projekty uchwał 

na drukach nr 201 i 2012 omawiane były łączne w trybie pełnym. 
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9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu 
zbycia, w tym procedury wyłaniania nabywcy udziałów Gminy Opole 
w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 201). 
 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia części udziałów 
spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 202). 

 
  Projekty uchwał na drukach nr 201 i 202 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
  Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

  
 Przewodniczący sesji poinformował, iż projekty uchwał zostały skierowane do 

zaopiniowania przez Komisję Budżetową, która nie zajęła stanowiska, gdyż wszyscy 
jej członkowie wstrzymali się od głosowania. 

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

P. Pytlik, M. Kawa, E. Kurek, M. Nowak, E. Bień i B. Kamińska. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, 

R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola, pan G. Moorthi z firmy RAVICON Sp. 
z o.o. w Warszawie, Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta, pan T. Darowski 
z Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z Warszawy. 

 
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji ogłosił przerwę w obradach od godziny 

1400 do godziny 1515. 
 
 Po przerwie prezentację dotyczącą omawianego tematu przedstawił i omówił pan 

G. Moorthi z firmy RAVICON Sp. z o.o. w Warszawie. 
 

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

uchwałę nr VIII/160/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym 
procedury wyłaniania nabywcy udziałów Gminy Opole w spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr VIII/161/19 
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w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia części udziałów spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11. Uchwała w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy 

wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r. (druk nr  205). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 205 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu dokonał A. Wiśniewski Prezydent Miasta 
Opola. 
  
 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 zadali radni J. Kasprzyk i M. Masnyk. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 
oraz M. Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy 
Zagranicznej. 
 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
(w związku z problemami technicznymi radna E. Bień zagłosowała „za” przez 
podniesienie ręki) podjęła 

 
uchwałę nr VIII/162/19 

w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów 
parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  
za 2018 rok (druk nr 183). 
 
Sprawozdanie na druku nr 183 omawiane było w trybie uproszczonym, czyli bez 

wprowadzania, bez pytań i dyskusji. 
 

Sprawozdanie przedłożone 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, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  za 2018 rok. 
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13. Uchwała w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr III dla 

Dorosłych w Opolu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana 
Roweckiego „Grota” w Opolu do przepisów prawa (druk nr 172).  

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 

  Projekt uchwały na druku nr 172 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Edukacji i Kultury załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 (w związku 
z problemami technicznymi radny D. Chwist zagłosował „za” przez podniesienie ręki) 
radnych podjęła 
 

uchwałę nr VIII/163/19 
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr III dla Dorosłych w Opolu 
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” 
w Opolu do przepisów prawa. 
 
  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14.  Uchwała w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr IV dla 

Dorosłych w Opolu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Opolu do przepisów prawa (druk nr 173). 
 

  Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 173 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
       Opinię Komisji Edukacji i Kultury załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr VIII/164/19 
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr IV dla Dorosłych w Opolu 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu do przepisów 
prawa. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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15. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Utworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.1 
Rozwój edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 191). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 
i dyskusją. 
 
 Projekt uchwały na druku nr 191 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr VIII/165/19 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w mieście Opolu” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

16. Informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (druk nr 188). 
 

Informacja na druku nr 188 omawiana była w trybie bez wprowadzania, 
ale  z pytaniami i dyskusją. 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianej Informacji, nie było też dyskusji nad omawianym 

tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację z oceny zasobów 
pomocy społecznej za 2018 rok. 
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17. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk 
nr 189). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 189 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
       Opinie Komisji Budżetowej i Komisji  Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
(w związku z problemami technicznymi radny D. Chwist zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki) podjęła 
 

uchwałę nr VIII/166/19 
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu. 
 
  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (druk nr 190). 
 
  Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 190 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
       Opinię Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr VIII/167/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat 

związanych ze zmianami administracyjnymi (druk nr 192). 
 

  Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 192 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
       Opinię Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 
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       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr VIII/168/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat związanych 
ze zmianami administracyjnymi. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk 
nr 193). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
       Projekt uchwały na druku nr 193 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
       Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr VIII/169/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
21. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu (druk nr 194). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 194 wraz z autopoprawką na druku nr 194-A   

przedłożony Radzie Miasta Opola 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, która 
poinformowała o złożeniu poprawki przez Prezydenta Miasta Opola do omawianego 
projektu.  
 

 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały.  
 
 W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny M. Nowak. 

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
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projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu (druk nr 194-A). 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr VIII/170/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Wójtowa Wieś I” w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 

   
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wróblin I w Opolu (druk nr 195). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 195 przedłożony Radzie Miasta Opola 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.  
 

 Opinię Komisji Infrastruktury 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 VIII/171/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wróblin I w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

23. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu (druk nr 196). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 196 przedłożony Radzie Miasta Opola 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.  
 

 Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

 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 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr VIII/172/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu. 
 

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

przestrzennego „Borki” w Opolu (druk nr 197). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 197 przedłożony Radzie Miasta Opola 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.  
 

 Opinię Komisji Infrastruktury 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 VIII/173/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Borki” w Opolu. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

25. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 (druk nr 199). 

 
Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 

załącza się do protokołu. 
 

  Wprowadzenia do omawiania Sprawozdania z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonały I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego oraz Z. Twarduś – 
dyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu. 
 

Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury 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 21 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła Sprawozdanie z realizacji 
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Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Opole na lata 2014-2018. 

 
26. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023 (druk nr 198). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 198 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego. 
 

  Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

  Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: T Kaliszan, M. Kawa 
i W. Matuszek.  

 
  Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału 

Lokalowego, A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i P. Zych Zastępca Prezydenta 
Miasta Opola. 

 
  W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrała radna E. Kurek 

i A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr VIII/174/19 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 
za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 200). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 200 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

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

  Opinie wszystkich komisji stałych Rady załącza się do protokołu. 
 

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

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
5 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
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uchwałę nr VIII/175/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział 
w pracach Rady Miasta Opola i jej organów. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 208). 
 

  Projekt uchwały na druku nr 208 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.  
 
 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 jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr VIII/176/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Opola”. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny 
polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie 
Miasta Opola (druk nr 209). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 209 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała E. Morawska-Jerye – naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
 
 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.  
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  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr VIII/177/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego 
pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

30. Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu 
przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka 
z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” 
i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej 
w Opolu (druk nr 210). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 210 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała B. Baraniewicz – zastępca naczelnika Wydziału Sportu. 
 
 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 jednogłośnie głosami 19 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr VIII/178/19 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu przyległego 
przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy 
w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” i terenu 
przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej w Opolu. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

31. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 
Opola (druk nr 206). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 206 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.37.2018 na działania Prezydenta Miasta Opola przedłożony przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
  

  Radny P. Pytlik członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 
sprawozdanie z badania skargi. 
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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 20 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr VIII/179/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 
      

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 
Centrum Świadczeń w Opolu (druk nr 207). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 207 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.37.2018 na działania dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 
w Opolu przedłożony 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 22 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr VIII/180/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Centrum 
Świadczeń w Opolu. 
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
32. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie     

międzysesyjnym od 28 marca 2019 roku do 17 kwietnia 2019 roku (druk 
nr 211). 

 
 Informację na druku nr 211 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianej Informacji, 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”. 
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34. Komunikaty. 
 

  Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż  do 
wiadomości radnych miasta Opola wpłynęło pismo skierowane do Prezydenta Miasta 
Opola od Rady Dzielnicy Opole-Winów dotyczące wykorzystania  obiektu  przy 
ul. Szkolnej 14  i utworzenia w tym miejscu publicznego przedszkola. 

 
   Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że od Wojewody Opolskiego 

otrzymał pismo dotyczące uchwały Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyznania 95% bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego 
we własność na gruntach Skarbu Państwa. W piśmie tym Wojewoda informuje, 
że podpisał w tej sprawie zarządzenie, które weszło już w życie.   

 
  Przewodniczący Rady Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 

wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
 
  Przy okazji przypomniał radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia br. 

oświadczeń majątkowych - stan na 31 grudnia 2018 r. w dwóch egzemplarzach wraz 
z kopią zeznania podatkowego PIT. 

   
 Ponadto przewodniczący sesji zaprosił na uroczystą sesję Rady Miasta Opola, 

z okazji obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która w tym dniu 
odbędzie się o godz. 13.30 w sali im. Karola Musioła opolskiego Ratusza. 
Zaproszenia zostały włożone do półeczek w ratuszu.  

 
  W komunikatach M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola złożył wszystkim 

obecnym na sali obrad życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się również radny 
Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 
35.  Zamknięcie sesji. 

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

  
 Przewodniczący sesji zamknął VIII sesję o godzinie 1659. 
 

 
Protokół sporządziła:          Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                 Tomasz Kaliszan                       Łukasz Sowada 
   


