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Protokół nr XIII/19 

sesji Rady Miasta Opola 
27 czerwca 2019 r. 
 

                                                    
 

Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 
i trwała od godziny 1000 do godziny 1535.  
  
1. Otwarcie sesji. 
 

Otwarcia sesji dokonał radny Ł. Swada 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 23 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 24 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 
 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 11. sesji odbytej 

30 maja 2019 r. oraz 12. sesji odbytej 2 czerwca 2019 r. 
 

4. Wybór sekretarza sesji.  
  

Na sekretarza XIII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego M. Kawę 
jednogłośnie głosami 21 radnych. 
 

Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 
z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 
sesji Rady Miasta Opola XIII sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani 
Aleksandra Gaj. 
 
5. Porządek obrad sesji. 

 
Porządek obrad sesji z 12 czerwca 2019 r. załącza się do protokołu. 
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Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
w bieżącym roku Prezydent Miasta Opola po raz pierwszy przedstawił Radzie Miasta 
Opola Raport o stanie Miasta Opola za 2018 r. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został 
przedstawiony Radzie Miasta Opola w dniu 30 maja 2019 r. na druku nr 230. 

Przewodniczący dodał także, że nad raportem zostanie przeprowadzona 
debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta 
Opola. Po debacie odbędzie się głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta 
Opola  wotum zaufania, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, 
co zostało uczynione.  

Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2077 ze zm.) w terminie do 31 marca 2019 r.  Prezydent Miasta Opola przedłożył 
Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu Sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk nr 185). 

 
Ponadto Prezydent Miasta Opola przedłożył Radzie Miasta Opola: 

 Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216), 

 Informację o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186)  
oraz 

 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 rok 
(druk nr 187). 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji przypomniał radnym, iż  w porządku 

obrad sesji są niezależne od siebie punkty obrad: 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola 
za 2018 rok (druk nr 185) oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego miasta Opola za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk nr 217), 

 wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z uchwałą w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Opola absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2018 rok (druk nr 236). 

 
Osobnym punktem sesji wynikającym z ustawy o rachunkowości jest: 

 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 
2018 rok (druk nr 215). 
 
Przewodniczący obrad poinformował Radę Miasta Opola że, po doręczeniu 

radnym zawiadomień Prezydent Miasta Opola w  trybie art. 20 ust. 5 ustawy 
o samorządzie gminnym przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie korekty 
budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 242), który zostały umieszczony 
w porządku obrad z 19 czerwca 2018 r.  

 
   Prezydent Miasta Opola przedłożył radnym również projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu 
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obywatelskiego w Opolu (druk nr 277) oraz autopoprawkę do projektu uchwały 
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu (druk nr 234-A). 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż na druku nr 237 Komisja Rewizyjna 

przedłożyła radnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego planu 
kontroli na 2019 r. 

 
Radni wszystkie wyżej wymienione dokumenty otrzymali za pośrednictwem 

programu eSesja. 
 

Przewodniczący  sesji  radny Ł. Sowada  poinformował, iż  w porządku  obrad   
XIII sesji brak jest projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, który 
na wniosek Prezydenta Miasta Opola został wycofany.   

Niniejszy wniosek związany jest z trwającymi pracami nad zmianą ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym, również w zakresie uchwalania i aktualizowania 
planu transportowego. Dopiero po wejściu w życie zmian w ustawie zasadne będzie 
rozpoczęcie prac nad aktualizacją Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla miasta Opola. 

 
Radny Ł. Sowada przekazał informację, iż w porządku obrad sesji brak jest 

również informacji o realizacji w 2018 roku zadań ujętych w „Miejskim Programie 
Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu na lata 2016-2020“.  
 Ze względu na obszerną oraz specyficzną tematykę zaplanowaną na 
XIII sesję dotyczącą m.in. „Raportu o stanie miasta“ oraz sprawozdań budżetowych, 
Prezydent Miasta Opola  zawnioskował  o przesunięcie tego tematu na sesję Rady 
Miasta Opola zaplanowaną na 4 lipca 2019 roku. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji zakomunikował, iż wprowadzenie 
projektów uchwał do porządku obrad XIII sesji wymaga głosowania Rady, co też 
zostało uczynione. 

 
Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie 

przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby  punkt  17. tj.  projekt uchwały 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 242) przenieść na punkt 
14. porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 17. na punkt 14. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 242).  
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 277) jako 17. 
punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola zgłosił wniosek 
formalny, aby projekt uchwały na druku nr  237 omawiać w trybie uproszczonym, to 
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jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji; pozostałe materiały sesyjne omawiać  
w trybie pełnym. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przyjęła wniosek formalny, aby projekt uchwały na druku nr  237 omawiać w trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji; pozostałe materiały 
sesyjne omawiać  w trybie pełnym. 
 

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

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XI i XII sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Opola za 2018 rok  (druk nr 230).  

a) Debata nad Raportem. 
8. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola wotum zaufania 

(druk nr 232). 
9. Rozpatrzenie:  

a) Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk nr 185) 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

b) Sprawozdania finansowego miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216). 
c) Informacji o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186). 

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 
rok (druk nr 217). 

11. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych   zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 
2018 r. (druk nr 187). 

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2018 rok 
(druk nr 215). 

13. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. - Wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Opola z dnia  11 czerwca 2019 r. w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Opola za 2018 r. wraz z uchwałą w sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 r. (druk nr 236). 

14. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 242). 
15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzezie” w Opolu (druk nr 233). 
16. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
w Opolu (druk nr 234). 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 
i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 277). 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2019 r. 
(druk nr 237).  
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19. Pytania w sprawach bieżących. 
20. Komunikaty. 
21. Zamknięcie sesji. 

 
6. Porządek obrad sesji. 
 

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

 
 Interpelacje złożyli radni:  E. Kurek, J. Kawecka, P. Pospieszyński, P.  Pytlik 
i T. Kaliszan. 
 

O  dodatkowe  wyjaśnienia do otrzymanej odpowiedzi poprosił radny 
T. Kaliszan. 
 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
 Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Opola za 2018 rok  (druk nr 230). 
8. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola wotum zaufania 

(druk nr 232). 
 

Raport na druku nr 230 przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

 Raport przedstawiła I. Frankowska-Mąkolska – naczelnik Wydziału ds. 
Europejskich i Planowania Rozwoju oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
 Opinie wszystkich komisji stałych Rady do Raportu załącza się do protokołu. 
 
 Pytania do omawianego Raportu zgłosili radni P. Pospieszyński i T. Kaliszan. 
 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
W debacie zabrali radni: J. Kawecka, Ł. Sowada, E. Bień, P. Mielec, 

B. Kamińska,  M. Kawa, A. Iszczuk oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że  w debacie 

nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy miasta Opola. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musiał  złożyć pisemne 

zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału 
w debacie składa się najpóźniej w dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być 
rozpatrzony Raport. 
 

Przewodniczący sesji zakomunikował, iż zgodnie z ustawowym terminem czyli 
do dnia 26 czerwca 2019 r. nie wpłynęło, żadne zgłoszenie mieszkańców do debaty, 
zatem zamknął debatę nad omawianym Raportem. 
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Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż po 
zakończeniu debaty rada gminy, zgodnie z art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie 
gminnym przeprowadza głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. 

  
 Projekt uchwały na druku nr 232 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
Opinie wszystkich komisji stałych Rady do omawianego projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 
 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
18  radnych, przy 6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIII/193/19 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola wotum zaufania.  
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1200 do godziny 1255. 
 

9. Rozpatrzenie sprawozdań: 
a) Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk 

nr 185) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
b) Sprawozdania finansowego miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216). 
c) Informacji o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186). 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z wykonania budżetu miasta Opola 
za 2018 rok (druk nr 185), Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2018 rok (druk 
nr 216), Informację o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186), przedłożone Radzie  
w  ustawowym  terminie przez Prezydenta Miasta Opola oraz opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu załącza się do protokołu. 
 
 Ww. materiały sesyjne były opiniowane przez wszystkie komisje stałe Rady 
Miasta Opola. Opinie komisji stałych Rady załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Opola za 2018 rok z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń – 
Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
 Wprowadzenia do omawiania Sprawozdania finansowego miasta Opola za 
2018 rok z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dokonał A. Sienkiewicz – 
naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego. 
 
 Wprowadzenia do omawiania Informacji o stanie mienia miasta Opola 
z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik 
Wydziału Budżetu. 
 

Sekretarz sesji radny M. Kawa odczytał uchwałę nr 139/2019 z dnia 
26 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
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w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Opola za 2018 r., którą 
załącza się do protokołu. 

 
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

Opola za 2018 rok (druk nr 185) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu, Sprawozdanie finansowego miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216) oraz 
Informację o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186). Protokół Komisji Rewizyjnej 
Załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianych sprawozdań zgłosili radni T. Kaliszan i M. Nowak. 
 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Wiśniewski oraz R. Ćwirzeń – 
Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radna B. Kamińska oraz 

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola  

za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 
2018 rok (druk nr 217).  

 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, 
iż zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Opola 
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z  wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok, czego 
konsekwencją jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego miasta Opola za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta Opola za 2018 rok (druk nr 217). 

 
Projekt uchwały na druku nr 217 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Projekt uchwały opiniowały wszystkie komisje stałe Rady Miasta Opola. Opinie 

komisji stałych Rady załącza się do protokołu. 
 
 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 

18 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIII/194/19 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2018 rok 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok.  
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

11. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych   zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji 
kultury miasta Opola za 2018 r. (druk nr 187). 

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2018 rok 
(druk nr 215) 
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta 
Opola za 2018 r. (druk nr 187) oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
miasta Opola za 2018 rok (druk nr 215) załącza się do protokołu. 

Wprowadzenia do omawiania Sprawozdania z wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta 
Opola za 2018 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – 
naczelnik Wydziału Budżetu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
miasta Opola za 2018 rok dokonał A. Sienkiewicz – naczelnik Wydziału Finansowo - 
Księgowego. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował, iż  zgodnie z art. 267 
ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Opola rozpatruje 
i zatwierdza Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 
2018 r. 

  
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 r. opiniowały 
wszystkie komisje stałe Rady, które wnioskują o jego przyjęcie. 

 
Projekt uchwały  na druku nr 215 opiniowały wszystkie komisje stałe Rady 

Miasta Opola. Opinie komisji stałych Rady załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianego Sprawozdania i projektu uchwały, nie było też 

dyskusji nad omawianymi tematami. 
 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
22  radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych  podjęła  

 
uchwałę nr XIII/195/19 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych   
publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2018 rok. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
13. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Opola za 2018 r. wraz 
z uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (druk nr 236). 

 
 Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie 

absolutorium dla Prezydenta Miasta Opola za 2018 r. oraz projekt uchwały 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Rewizyjną na druku nr 236 załącza 
się do protokołu. 
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 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż zgodnie 
z przepisami prawa Rada Miasta Opola przed podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na 2018 rok zobowiązana jest zapoznać się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Opola z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla 
Prezydenta Miasta Opola za 2018 r.  
 

 Wprowadzenia do omawiania wniosku Komisji Rewizyjnej i projektu uchwały 
w  sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na 2018 rok dokonał radny S. Batko przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
 

 Sekretarz sesji radny M. Kawa odczytał uchwałę nr 279/2019 z dnia 
24 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
na temat opinii o  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r., 
którą załącza się do protokołu.  

 
  Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz projekt uchwały opiniowały wszystkie 
komisje stałe Rady Miasta Opola. Opinie komisji stałych Rady załącza się do 
protokołu. 
 
 Nie było pytań do omawianego tematu. 
 
 W dyskusji nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz 
projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok opinie wygłosili przewodniczący klubów 
radnych w Radzie Miasta Opola: P. Mielec – Klub Radnych Arkadiusza 
Wiśniewskiego, P. Pospieszyński – Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, M. Nowak – 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, które załącza się do protokołu. 
 

W dalszej części dyskusji głos zabrał A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
18  radnych, przy 6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  
podjęła 

 
uchwałę nr XIII/196/19 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 r. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1420 do godziny 1435. 
 

14. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 242). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 242 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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 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 wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
20  radnych, przy 2 głosie wstrzymującym  i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 

 
uchwałę nr XIII/197/19 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok. 
 

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

przestrzennego „Brzezie” w Opolu (druk nr 233). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 233 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 do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni W. Matuszek 
i P. Pytlik. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
21 radnych (na podstawie § 16 ust. 5 załącznika nr 5 Regulamin pracy Rady Miasta 
Opola do uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola radny Tomasz Wróbel zagłosował „za” 
przez podniesienie ręki i zapis do protokołu), przy 1 głosie  wstrzymującym i przy 
braku głosów przeciwnych podjęła. 

  
uchwałę nr XIII/198/19 

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

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
16. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
w Opolu (druk nr 234). 
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 Projekt uchwały na druku nr 234 wraz z autopoprawką do projektu uchwały na 
druku nr 234-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 M. Śliwa – główny specjalista w Biurze 
Urbanistycznym. 
 
 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż autopoprawka na druku nr 234-A nie 
była opiniowana. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: W. Matuszek, P. Pytlik 

i P. Pospieszyński. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego,  M. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym oraz 
M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu  uchwały 
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu (druk nr 234-A). 
 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIII/199/19 

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu (wraz 
z wcześniej przegłosowaną zmianą). 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 

i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 277). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 277 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Piechowicz-Witoń – naczelnik Centrum Dialogu 
Obywatelskiego. 

 
 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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  Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 
przez komisje stałe Rady, ponieważ został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
 

Przewodniczący obrad poinformował również, iż za pośrednictwem programu 
eSesja została udostępniona uchwała Opolskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w sprawie opinii do omawianego projektu uchwały.  

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego. 
 
Pytanie do omawianego projektu uchwały głosiła radna B. Kamińska, 

a odpowiedzi udzielił M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 
19 radnych podjęła. 

  
uchwałę nr XIII/200/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji 
budżetu obywatelskiego w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2019 r. 

(druk nr 237). 
 
  Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
 Projekt uchwały na druku nr 237 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. 
 
 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 
20 radnych podjęła  
 

uchwałę nr XIII/201/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2019 r.  
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Pytania w sprawach bieżących. 

 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformowała Radę, 
iż nie wpłynęło żadne pytanie w sprawach bieżących. 
 
 Przewodniczący sesji zamknęła punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
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20. Komunikaty. 
 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że do Rady 

Miasta Opola wpłynął wniosek mieszkańców miasta Opola o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego Arki Bożka – Obwodnica. Zdaniem mieszkańców 
do planu zostały włączone również działki znajdujące się po prawej stronie 
ul. Częstochowskiej. Tym samym przekształcono teren cichej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w dzielnicę przemysłowo usługowo mieszkaniową. 
  
 Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego 
w Opolu zgłosił kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. 
  
 Mieszkaniec miasta Opola  za pośrednictwem Rady Miasta Opola  złożył do 
Sądu Administracyjnego w skargę na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia – Czarnowąsy” w Opolu  
z wnioskiem  o stwierdzenie jej nieważności w części dotyczącej działki będącej 
własnością mieszkańca, a przeznaczoną na cele rolnicze. O tej sprawie radny 
Ł. Sowada także wspomniał w komunikatach sesji. 
 
 Prezydent Miasta Opola, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z  mieszkańcami miasta Opola, 
przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 4 Rocznego Planu 
Konsultacji na 2019 r. 
 
 Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji zakomunikował, 
że przedstawiciele środowisk kombatanckich  i  działacze niepodległościowi złożyli 
do Rady Miasta Opola oświadczenie dotyczące umieszczenia w dniu 2 czerwca br. 
pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” tablicy upamiętniającej 
30. rocznicę wyborów w 1989 r. 
  
 Ponadto rodzice niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Opolu zwrócili się z wnioskiem do Rady Miasta Opola o poświęcenie 
uwagi i pomoc w rozwiązaniu problemów, które pojawiają się w tej placówce 
oświatowej. Rodzice mają nadzieję, że Rada Miasta Opola  przyczyni się do 
zapewnienia  dzieciom lepszych warunków do nauki i rozwoju. Pismo rodziców 
zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia. 
  
 Przewodniczący Rady Miasta Opola Ł. Sowad poinformował, iż otrzymał 
pismo, skierowane również do wszystkich radnych, w sprawie wniosku o podjęcie 
uchwały w zakresie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty lokalu znajdującego się 
w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej. Pismo zostało skierowane do Prezydenta Miasta 
Opola, celem przedstawienia opinii w tym zakresie. 
 
  Ponadto przekazał informację, że mieszkanka Opola reprezentowana przez 
radcę prawnego za pośrednictwem Rady Miasta Opola złożyła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Opola w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I 
w Opolu. 
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   Przewodniczący obrad radny Ł. Sowada  zainteresowanych radnych odesłał 
do wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 

     
  Odnośnie pisma rodziców dotyczącego niepełnosprawnych dzieci 

uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, w komunikatach głos 
zabrali również radni J. Kawecka i T. Kaliszan oraz M. Wujec Zastępca Prezydenta 
Miasta Opola. 

 
     
21. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący sesji stwierdziła, że porządek obrad XIII sesji został 
zrealizowany. 

 
Przewodniczący sesji zamknęła XIII sesję o godzinie 1535. 

 
 

 
Protokół sporządziła:                      Sekretarz sesji:                Przewodniczący sesji:  
                
                 

                   Aleksandra Lukosz                           Marek Kawa                       Łukasz Sowada 
 

 
 
                                                                                                         


