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Protokół nr XI/19 

sesji Rady Miasta Opola 
30 maja 2019 r. 

 
                                                    

      Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 
i trwała od godziny 1000 do godziny 1341.  
 
  
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 20 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 22 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 

 
 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 
 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokoły z 8. sesji odbytej 
18 kwietnia 2019 r., 9. sesji odbytej 3 maja 2019 r. oraz 10. sesji odbytej 
13 maja 2019 r. 
 
 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza XI sesji Rada Miasta Opola wybrała radną E. Kurek większością 

głosów 21 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych. 
 

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

     Porządki obrad sesji z 15 i 22 maja 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 dziewięć  materiałów sesyjnych na drukach nr od 218 do 222 oraz od 224 do 
227 które zostały umieszczone w porządku obrad z 22 maja 2019 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji środków 

finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 
228), 

2. projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola 
dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-
2023" (druk nr 229). 

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

Miasta Opola (druk nr 224-A  oraz 224-B), 
2.  w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 225-A), 
3.  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Opola” (druk nr 227-A), które radni otrzymali za pośrednictwem programu 
eSesja. 

 
  Przewodniczący obrad poinformował, że przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na druku nr 223 przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 
 
     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych, iż wprowadzenie 
projektów uchwał do porządku obrad XI sesji wymaga głosowania Rady, co też 
zostało uczynione. 
  
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
przesunęła z punktu 14. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 224). 

 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przesunęła z punktu 15. na punkt 8. porządku obrad projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 225). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła na punkt 17. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne 
Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 228). 

   
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła na punkt 18. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie określenia 
zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań 
związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na 
budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów 
działkowych na lata 2019-2023" (druk nr 229). 
 
     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z konwentem złożył wniosek 
formalny, aby: 
-   materiały sesyjne na drukach nr 214, 218, 227 omawiać w trybie uproszczonym, to 

jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
-   materiały sesyjne na drukach nr od 220 do 222  omawiać bez  wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją, 
-   pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  
-   materiały sesyjne na drukach nr 214, 218, 227 omawiać w trybie uproszczonym, to 

jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

-   materiały sesyjne na drukach nr od 220 do 222  omawiać bez  wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją, 

-   pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XI sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołów z VIII, IX i X 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 224). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 225). 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 

uczniów szkół artystycznych: Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia 
Plastycznego w Opolu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu (druk 
nr 214). 

10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018” (druk nr 220). 

11. Sprawozdanie w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Opola na lata 2016 – 2020 (druk nr 221). 
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12. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 
(druk nr 222). 

13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Opolu na lata 2019 – 2021 (druk nr 226). 

14. Uchwała w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Bazyliowa, 
Rozmarynowa (druk nr 218). 

15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu (druk nr 219). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 227). 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji środków 
finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk 
nr 228. 

18. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji 
celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów 
działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury 
ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023" (druk 
nr 229). 

19. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola - Uchwała 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 223). 

20. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
21. Pytania w sprawach bieżących. 
22. Komunikaty. 
23. Zamknięcie sesji.        
 
 
6. Interpelacje radnych. 

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

 
 Interpelacje złożyli radni: P. Pytlik, M. Kawa, E. Kurek, T. Kaliszan, S. Batko oraz 

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

M. Kawa, P. Pospieszyński, J. Kawecka oraz P. Pytlik. 
 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielili: M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta, M. Krysta – 
zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, M. Stelnicka 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola, T. Zawadzki  - naczelnik Wydziału Transportu, 
D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, A. Maślak – naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola oraz T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
w Opolu. 

 
Radny P. Pospieszyński złożył wniosek formalny o 30-minutową przerwę na 

dojazd prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu do Ratusza. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła wniosek radnego 
P. Pospieszyńskiego, gdyż za wnioskiem głosowało 6 radnych, 13 radnych było 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 224). 
 

Projekt uchwały na druku nr 224 wraz autopoprawkami na druku 224-A i 224-B 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawek z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu.  
 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały oraz autopoprawki na druku 
nr 224-A załącza się do protokołu. 
 
   Autopoprawka na druku nr 224-B nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: S. Batko, E. Bień, 
M. Nowak oraz P. Pospieszyński. 

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

M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola, P. Zych 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: E. Kurek, S. Batko, 

P. Pospieszyński, D. Chwist. 
Głos zabrał także A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola.  
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 

2 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 224-B). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 

2 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 224-B-A). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XI/182/19 

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 225). 
 
   Projekt uchwały na druku nr 225 wraz autopoprawką na druku nr 225-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 225-A nie była opiniowana. 

  
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni P. Mielec 

i P. Pospieszyński. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg w Opolu, K. Okos – inspektor z Referatu Inwestycji, Remontów 
i Eksploatacji Obiektów Oświatowych w Wydziale Oświaty oraz M. Wujec Zastępca 
Prezydenta Miasta. 

 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 
przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 225-A). 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
(radny M. Kawa z powodu problemów technicznych zagłosował „za” poprzez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 
 

uchwałę nr XI/183/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 
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9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
uczniów szkół artystycznych: Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia 
Plastycznego w Opolu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu 
(druk nr 214). 

 
Projekt uchwały na druku nr 214 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

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

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 15 radnych 
(radny A. Szymański z powodu problemów technicznych zagłosował „za” poprzez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 

 
uchwałę nr XI/184/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół 
artystycznych: Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 
w Opolu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
  
 
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 
2018” (druk nr 220). 
 

 Sprawozdanie na druku nr 220  przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
      Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 
i dyskusją. 
 
      Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Społecznej 
i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki 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 20 radnych 
(radni E. Kurek i A. Szymański z powodu problemów technicznych zagłosowali „za” 
poprzez podniesienie ręki i zapis do protokołu), na podstawie §31 ust. 2 Statutu 
Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta 
Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 
rok 2018”. 
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11. Sprawozdanie w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Opola na lata 2016 – 2020 (druk nr 221). 
 

 Sprawozdanie na druku nr 221 przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
      Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 
i dyskusją. 
 
      Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia 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 większością głosów 19 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych, na podstawie §31 ust. 2 
Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie w sprawie realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2016 – 2020. 
 
 Ze względu na błędnie oddany głos przez radną E. Kurek przewodniczący obrad 
zarządził reasumpcję głosowania. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na 
podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie w sprawie 
realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na 
lata 2016 – 2020. 
 
 
12. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego (druk nr 222). 
 

Projekt uchwały na druku nr 222 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 Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

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

omawianym tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XI/185/19 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Opolu na lata 2019 – 2021 (druk nr 226). 

 
Projekt uchwały na druku nr 226 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał Z. Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu. 
 
      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisja Społecznej i Zdrowia do projektu 
uchwały załącza się do protokołu. 
 
      Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: A. Iszczuk, E. Kurek 
i J. Kasprzyk.  

 
      Odpowiedzi na zadane pytania udzielili Z. Markiewicz – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej. 
 
      Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XI/186/19 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Opolu na lata 2019 – 2021. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
14. Uchwała w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Bazyliowa, 

Rozmarynowa (druk nr 218). 
 

Projekt uchwały na druku nr 218 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 
pytań i dyskusji. 
 
      Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XI/187/19 
w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Bazyliowa, Rozmarynowa. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu (druk nr 219). 

 
Projekt uchwały na druku nr 219 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Prezydent Miasta przedłożył Radzie 

również autopoprawkę do projektu uchwały na druku 219-A, którą radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja. 
 
      Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały oraz autopoprawki 
z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dokonała A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 
Urbanistycznego. 
 
 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Autopoprawka na druku nr 219-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 20 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu (druk nr 219-A). 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XI/188/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowanymi 
zmianami). 
 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 227). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 227 wraz autopoprawką na druku nr 227-A 
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 Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

 Autopoprawka na druku nr 227-A nie była opiniowana. 
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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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Opola”  (druk nr 227-A). 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XI/189/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Opola” (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji środków 

finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola 
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 228). 

 
Projekt uchwały na druku nr 228 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała N. Bugańska – samodzielny referent w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
      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 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XI/190/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania Policji środków finansowych 
stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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18. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola 
dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem 
rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub 
modernizację infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów 
działkowych na lata 2019-2023" (druk nr 229). 

 
Projekt uchwały na druku nr 229 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej. 

 
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 

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

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: P. Pospieszyński, 

J. Kawecka, B. Kamińska, E. Bień, J. Kasprzyk, D. Chwist.  
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz  A. Maślak – naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

(radna J. Kawecka z powodu problemów technicznych zagłosowała „za” poprzez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 

 
uchwałę nr XI/191/19 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji 
celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 
2019-2023". 

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

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 
nr 223). 

Projekt uchwały na druku nr 223 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.10.2019 na Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie Miasta przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
  

Radny W. Matuszek członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 
sprawozdanie z badania skargi. 

 



13 

 

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 XI/192/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 
  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

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

dnia 19 kwietnia 2019 roku do dnia  29 maja 2019 roku  (druk nr 231). 
 
  Informację na druku nr 231 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 
 

  Pytanie do omawianej Informacji zgłosiła radna B. Kamińska. 
 
  Odpowiedzi na zadane pytanie udzielił radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady 

Miasta Opola. 
 
  Nie było dyskusji nad omawianym tematem.  
 

 
21. Pytania w sprawach bieżących. 

 
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 
 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 

 
22. Komunikaty. 
 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że od Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Opolskiego otrzymał uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 
Rezolucji dotyczącej uczczenia 100. Rocznicy Powstań Śląskich oraz w sprawie 
przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie poparcia protestu 
nauczycieli. 

 
 Poinformował również, że z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 

z Porażeniem Mózgowym otrzymał do wiadomości pismo skierowane do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola dotyczące zakupu gruntów przy 
ul. Szymanowskiego 1 oraz przy ul. Mielęckiego 4A z 99% bonifikatą. Fundacja 
zwraca się o wyłączenie z wartości ww. nieruchomości poniesionych przez nią 
nakładów finansowych. 
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 Ponadto  od mieszkańca miasta otrzymał do wiadomości pismo skierowane do 
Prezydenta Miasta Opola dotyczące skargi w sprawie posiedzeń Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że Prezydent Miasta Opola 

przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 3 Rocznego Planu 
Konsultacji na 2019 rok. 

 
Ponadto, w związku z rozpoczęciem przez Miasto Opole procesu konsultacji 

społecznych projektu „Strategii Rozwoju Opola do 2030 r.” Prezydent Miasta Opola 
przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola zarządzenie w sprawie konsultacji 
z mieszkańcami Miasta Opola, zarządzenie w sprawie konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego, projekt ww. Strategii i formularz konsultacyjny. 

 
Przewodniczący obrad zakomunikował, że od Wojewody Opolskiego otrzymał 

zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowań nadzorczych dotyczących uchwał 
Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r.: w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia-Czarnowasy” 
w Opolu oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Borki” w Opolu. Przyczyną wszczęcia postępowań, było naruszenie 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dnia 27 maja br. otrzymał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność 
w całości pierwszej uchwały oraz nieważność w części tekstowej i graficznej 
pozostałych uchwał. 

 
Radny Ł. Sowda przekazał radnym, że z Departamentu Ochrony Zabytków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Miasta Opola wpłynęło 
pismo dotyczące przyznania dotacji na pokrycie kosztów zadania pn. Czarnowąsy, 
dawny Klasztor Norbertanek (1682 r.), Prałatura (1727 r,): remont elewacji 
południowej. 
 

Z Urzędu Skarbowego w Nysie do Rady Miasta Opola wpłynęła informacja 
dotycząca oświadczeń majątkowych trzech pracowników Urzędu Miasta Opola.  
Analiza danych zawartych w ww. oświadczeniach nie wykazała naruszeń przepisów 
prawa. 

  
Ponadto z Sądu Okręgowego w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo 

dotyczące wyborów ławników na lata 2020-2023. 
 

 Przewodniczący sesji zainteresowanych radnych odesłał do wymienionych pism, 
które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
 

 Radny Ł. Sowda poinformował radnych, że Prezydent Miasta Opola zgodnie 
z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawił Radzie Miasta Opola Raport 
o stanie gminy za 2018 rok. Debata nad raportem zostanie przeprowadzona podczas 
sesji absolutoryjnej w dniu 28 czerwca 2019r. 

Ww. raport radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
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 Ponadto Przewodniczący Rady zaprosił radnych na obchody 30. Rocznicy 
Wyborów Czerwcowych w dniu 2 czerwca 2019 r. 

 
 W punkcie komunikaty głos zabrał także radny P. Pospieszyński. 

 
 
23. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XI sesji został zrealizowany. 
 
 Przewodniczący obrad zamknął XI sesję o godzinie 1341. 
 
 
 

 
  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 
 
 
 
Elżbieta Pawlicka-Cziollek              Elżbieta Kurek                    Łukasz Sowada 
 
 
 
          

 


