
 

 

 
Protokół nr X/19 

sesji Rady Miasta Opola 
  13 maja 2019 r. 

 
 
 Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 
i trwała od godziny 1600 do godziny 1617. 
 
  

1. Otwarcie sesji. 
 

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

 
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 art. 20 ust. 3 ustawy  
o samorządzie gminnym na wniosek Prezydenta Miasta Opola oraz statutem miasta 
Opola i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 20 radnych, a po 
przybyciu kolejnych radnych w sesji uczestniczyło 21 radnych. Lista obecności 
radnych dołączona jest do protokołu. 

 
   

3. Wybór sekretarza sesji.  
 

Rada Miasta Opola wybrała radną J. Kawecką na sekretarza X sesji 
w  jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 19 radnych (radny T. Wróbel z powodu 
problemów technicznych zagłosował „za” poprzez podniesienie ręki i zapis do 
protokołu). 

 
   Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż posiedzenie X sesji 

Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani J. Maksymowicz-Szczepańska. 

 
   Przewodniczący obrad poinformował również Radę Miasta Opola, że ze 

względu na zwołanie dodatkowej sesji, ulegnie zmianie numeracja sesji i tak sesja 
ma numer 10., a sesja z ramowego planu pracy Rady Miasta w dniu  30 maja 2019 r. 
będzie miała numer 11. 

 
   X sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym na wniosek Prezydenta Miasta Opola. Wniosek wraz 
z porządkiem obrad oraz projektami uchwał załącza się do protokołu. 
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 Rada Miasta Opola na X sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Wybór sekretarza sesji. 
4. Porządek obrad sesji. 
5. Uchwała w sprawie rezolucji Rady Miasta Opola wzywającej Zarząd 

Województwa Opolskiego do przywrócenia w 2019 r. naboru wniosków do 
Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w zakresie dróg 
wojewódzkich (druk nr 212). 

6. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 213). 
7. Zamknięcie sesji. 

 
 

4. Porządek obrad sesji. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. proponowane zmiany w porządku obrad wymagają zgody 
wnioskodawcy (czyli Prezydenta Miasta Opola). 

 
Głos zabrał A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, który jako wnioskodawca 

projektu uchwały, na podstawie § 29 Statutu Miasta Opola, zawnioskował 
o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie rezolucji Rady Miasta 
Opola wzywającej Zarząd Województwa Opolskiego do przywrócenia w 2019 r. 
naboru wniosków do Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 
w zakresie dróg wojewódzkich (druk nr 212). 

 
 

5. Uchwała w sprawie rezolucji Rady Miasta Opola wzywającej Zarząd 
Województwa Opolskiego do przywrócenia w 2019 r. naboru wniosków 
do Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w zakresie 
dróg wojewódzkich (druk nr 212). 
 
Projekt uchwały na druku nr 212 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
  Przewodniczący sesji poinformował, że Prezydent Miasta Opola jako 

wnioskodawca projektu uchwały, na podstawie § 29 Statutu Miasta Opola, wycofał 
projekt uchwały z porządku obrad sesji. 

 
 

6. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 
nr 213). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 213 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
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 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
  
 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1610 do godziny 1615. 
 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
(radny P. Pospieszyński z powodu problemów technicznych zagłosował „za” poprzez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 
 

uchwałę nr X/181/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
7. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji X został zrealizowany. 
 
Przewodniczący zamknął sesję o godzinie 1617. 
 

 
 
 
 

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


