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Protokół nr XIV/19 
sesji Rady Miasta Opola 

4 lipca 2019 r. 
 

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1604.  
 
1. Otwarcie sesji. 
 

 Otwarcia sesji dokonał radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
Sesji przewodniczyli radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola oraz 
radna M.Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady 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 18 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 
 
3. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza XIV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną A. Łęgowik 

jednogłośnie głosami 18 radnych. 
 

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

Porządki obrad  sesji z 19 i 26 czerwca 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 siedemnaście materiałów sesyjnych na drukach od nr 260 do nr 276, które 
zostały umieszczone w porządku obrad z 26 czerwca 2019 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
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1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (druk nr  278), 

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 279), 

3. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 
nr 280), 

4. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 
i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 281), 

5. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 282), 

6. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk 
sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej (druk nr 283), 

7. 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 285), 

8. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1060/2017 Rady Miasta Opola 
z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących 
wyłącznej własności Gminy (druk nr 286), 

9. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu (druk nr 287), 

10. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta 
Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa Polderu 
Żelazna (druk nr 288). 

 
Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  

1. w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 256-A), 

2. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 257-A), 

3. w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi gminnej 
oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258-A), 

4. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 
taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 254-A), 

5. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 279-A), 

6. w  sprawie  korekty  budżetu  miasta Opola na  2019 rok (druk nr 280-A i 280-B),  
7. w sprawie połączenia dzielnic oraz zmian uchwał w sprawie utworzenia dzielnic 

już istniejących oraz nadania im statutów (druki nr 263-A – 275-A), 
które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

 Przewodniczący sesji przekazał także informację, iż na druku nr 284 radni 
otrzymali projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu.  
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Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad XIV sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 
  
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 279)   
jako 6. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty budżetu 
miasta Opola na 2019 rok (druk nr 280) jako 7. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu (druk 
nr 287)  jako 11. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego 
w Opolu (druk nr 281)   jako 48. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Opola (druk nr 278)  jako 49. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności 
Gminy (druk nr 282)  jako 50. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr LII/1060/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, 
niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 286) jako 51. punkt porządku 
obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej 
(druk nr 283)  jako 52. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
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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 285) jako 53. punkt porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji 
– przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 288)  jako 54. punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 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 M. Nowak zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) wprowadziła do porządku obrad sesji projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 20 w Opolu (druk nr 284) jako 55. punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie, złożył  wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne o numerach druków: 235, 238 - 241, 246-250, 255 - 258, 
276 omawiać  w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań 
i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 245 i 251 omawiać bez wprowadzenia, ale 
z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach nr 252, 253 i 254 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, materiały na drukach  nr 260, 261 i 262 omawiać łącznie w trybie 
pełnym oraz materiały na drukach  od nr 263 do nr 275 również omawiać  
łącznie w trybie pełnym,  

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  

- materiały sesyjne o numerach druków:, 235, 238 - 241, 246-250, 255 - 258, 
276 omawiać  w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań 
i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 245 i 251 omawiać bez   wprowadzenia, ale 
z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach nr 252, 253 i 254 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, materiały na drukach  nr 260, 261 i 262 omawiać łącznie w trybie 
pełnym oraz materiały na drukach  od nr 263 do nr 275 również omawiać  
łącznie w trybie pełnym,  

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

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

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Wybór sekretarza sesji. 
4. Porządek obrad sesji. 
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5. Interpelacje radnych. 
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 279). 
7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 280). 
8. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na 

ławników (druk nr 248). 
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 235). 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu (druk nr 259). 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu (druk nr 287). 
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej 

Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom” (druk nr 238). 
13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej im. Janusza Korczaka w Opolu 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu w ośmioletnią Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 13 Specjalną im. Janusza Korczaka w Opolu wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu (druk nr 239). 

14. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 
1 września 2019 roku (druk nr 240). 

15. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 
2019 roku (druk nr 241). 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 243). 

17. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 
ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 244). 

18. Uchwała w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 245). 
19. Sprawozdanie w sprawie realizacji w 2018 roku zadań ujętych w Miejskim 

Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 
2016 – 2020 (druk nr 251). 

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę 
Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” 
w Opolu przy ul. Kościuszki 2 (druk nr 249). 

21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę 
Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” 
w Opolu przy ul. Licealnej 18 (druk nr 250). 

22. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę 
Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” 
w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 (druk nr 255). 

23. Uchwała w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy 
przewozie osób i ładunków taksówkami (druk nr 252). 

24. Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie 
osób taksówkami na terenie Miasta Opola (druk nr 253). 

25. Uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób 
i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 254). 

26. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej 
oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 256). 
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27. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 257). 

28. Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258). 

29. Uchwała w sprawie wskazania radnego jako kandydata na członka w Radzie przy 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (druk nr 246). 

30. Uchwała w sprawie wskazania radnego jako kandydata na członka w Radzie przy 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (druk nr 247). 

31. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 260). 

32. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk nr 261). 

33. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze" w Opolu (druk nr 262). 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta 
Opola (druk nr 276). 

35. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 263).  

36. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 264). 

37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 265). 

38. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej 
oraz nadania jej Statutu (druk nr 266). 

39. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy 
i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 267). 

40. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina 
oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 268). 

41. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś 
Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 269). 

42. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz 
nadania jej statutu (druk nr 270). 

43. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz 
nadania jej statutu (druk nr 271). 

44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz 
nadania jej statutu (druk nr 272). 

45. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz 
nadania jej statutu (druk nr 273). 

46. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski 
oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 274). 

47. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-
Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk 
nr 275). 

48. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 
i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 281). 

49. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (druk nr 278). 
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50. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 282). 

51. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1060/2017 Rady Miasta Opola z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej 
własności Gminy (druk nr 286). 

52. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk 
sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej (druk nr 283). 

53. 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 285). 

54. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola 
Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie 
wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 288). 

55. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Opolu (druk nr 284). 

56. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
57. Pytania w sprawach bieżących. 
58. Komunikaty. 
59. Zamknięcie sesji. 

 
5. Interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 
Interpelacje złożyli radni: P. Pytlik, M. Kawa  i E. Kurek. 

 
O  dodatkowe  wyjaśnienia  do otrzymanej  odpowiedzi  poprosił  radny M. Kawa. 

 
Dodatkowych wyjaśnień udzielili B. Baraniewicz  - zastępca naczelnika Wydziału 

Sportu oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 279). 
 

Projekt uchwały na druku nr 279 wraz z autopoprawką na druku nr 279-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.  
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Opinię Komisji Budżetowej  do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 279-A nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadała radna E. Bień, a odpowiedzi 
udzielili: T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, I. Koszyk – 
naczelnik Wydziału Oświaty i A. Jedynakiewicz – kierownik Referatu Inwestycji, 
Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych w Wydziale Oświaty. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 279-A). 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/202/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 280). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 280 wraz z autopoprawkami na drukach nr 280-A 
i 280-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 dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta. 

  
Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawki 
na drukach nr 280-A  i 280-B nie były opiniowane. 

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

P.  Pospieszyński, M. Kawa, J. Kawecka i   Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta. 
 

Odpowiedzi  na zadane  pytania  udzielili:  Z. Twarduś – dyrektor Miejskiego 
Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, A. Jedynakiewicz – kierownik Referatu 
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych w Wydziale Oświaty, 
A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta 
Opola, I. Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty,  T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg w Opolu, D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej oraz 
J. Klusa – kierownik Referatu Dotacji Oświatowych w  Wydziale Budżetu. 
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W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny M. Kawa. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) przyjęła zmiany wnioskowane przez 
Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie korekty 
budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  nr  280-B). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) przyjęła zmiany wnioskowane przez 
Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie korekty 
budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  nr  280-A). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 
   

uchwałę nr XIV/203/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1130 do godziny 1145. 

    Po przerwie radny P. Pospieszyński zgłosił wniosek formalny o: „ poszerzenie do 
pytań i dyskusji pkt. 8 porządku obrad sesji tj. uchwały w sprawie powołania zespołu 
do spraw opiniowania kandydatów na ławników (druk nr 248)”. 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 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 M. Nowak zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) przyjęła wniosek radnego P. Pospieszyńskiego 
o: „ poszerzenie do pytań i dyskusji pkt. 8 porządku obrad sesji tj. uchwały w sprawie 
powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników (druk nr 248)”. 

8. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów 
na ławników (druk nr 248). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 
i dyskusją. 
 

Projekt uchwały na druku nr 248 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

  
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny P. Pospieszyński, który 

złożył poprawkę do projektu uchwały o treści: „Niniejszym wnioskuję o wprowadzenie 
w § 1 - pkt 8) pani Elżbieta Bień – radna miasta Opola”. 
 

Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1152 do godziny 1157. 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmianę 
wnioskowaną przez radnego P. Pospieszyńskiego do projektu uchwały 
„…o wprowadzenie w § 1 – pkt  8) pani Elżbieta Bień – radna miasta Opola”. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła  

uchwałę nr XIV/204/19 
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 
(wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 235). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 235 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 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/205/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu (druk nr 259). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 259 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. 
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Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: T. Kaliszan, W. Matuszek 
i Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

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

Urbanistycznego oraz A. Radlak- naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym  i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XIV/206/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zakrzów II” w Opolu. 
 

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

przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu (druk nr 287). 
 

Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1215 do godziny 1230. 

 Projekt uchwały na druku nr 287 wraz z autopoprawką na druku nr 287-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 K. Śliwa – główny specjalista w Biurze 
Urbanistycznym. 

  
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką nie 

był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został wprowadzony do 
porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 
 

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

 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: K. Śliwa – główny specjalista w Biurze 
Urbanistycznym, A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola oraz Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 
 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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu (druk nr 287-A). 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
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uchwałę nr XIV/207/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Wrzoski I” w Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Polityki 

Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom” (druk nr 238). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
     Projekt uchwały na druku nr 238 przedłożony 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 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/208/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta 
Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej im. Janusza 
Korczaka w Opolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu 
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 13 Specjalną im. Janusza 
Korczaka w Opolu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu 
(druk nr 239). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 239 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 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/209/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej im. Janusza Korczaka w Opolu 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu w ośmioletnią 
Publiczną Szkołę Podstawową nr 13 Specjalną im. Janusza Korczaka w Opolu 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od 
dnia 1 września 2019 roku (druk nr 240). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 240 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 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/210/19 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od 
dnia 1 września 2019 roku. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 
1 września 2019 roku (druk nr 241). 

 
    Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 241 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 23 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/211/19 
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 
2019 roku. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
16. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 243). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 243 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonał P. Makarowski - Geolog Miejski. 
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    Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował radnych, że za 
pośrednictwem programu eSesja otrzymali opinię PGWWP Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz uwagi  Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
w Opolu do tej opinii. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna J.Kawecka, a odpowiedzi 
na zadane pytania udzielili Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta oraz 
A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
uchwałę nr XIV/212/19 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
17. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 244). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 244 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. 

  
    Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna J. Kawecka, 
a odpowiedzi na zadane pytania udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 

 
uchwałę nr XIV/213/19 

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 
ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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18. Uchwała w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej (druk 
nr 245). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 245 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz 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 24 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 
 

uchwałę nr XIV/214/19 
w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Sprawozdanie w sprawie realizacji w 2018 roku zadań ujętych w Miejskim 

Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na 
lata 2016 – 2020 (druk nr 251). 

 
 Sprawozdanie na druku nr 251 omawiane było w trybie bez wprowadzania, ale 
z pytaniami i dyskusją. 
 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia 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 24 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu), na  podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta 
Opola przyjęła Sprawozdanie w sprawie realizacji w 2018 roku zadań ujętych 
w Miejskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście 
Opolu na lata 2016 – 2020. 
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20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę 
Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Centrum” w Opolu przy ul. Kościuszki 2 (druk nr 249). 

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

Projekt uchwały na druku nr 249 przedłożony 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 24 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 A. Szymański zagłosował „za” przez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 
 

uchwałę nr XIV/215/19 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę Społeczną 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu 
przy ul. Kościuszki 2. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę 

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18 (druk nr 250). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 250 przedłożony 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 24 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/216/19 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę Społeczną 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu 
przy ul. Licealnej 18. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę 

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 (druk nr 255). 
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 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 

Projekt uchwały na druku nr 255 przedłożony 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 23 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/217/19 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu uchwalonego przez Radę Społeczną 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” 
w Opolu przy ul. Waryńskiego 30. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 Projekty uchwał na drukach nr 252, 253 i 254 omawiane były łącznie w trybie 
pełnym. 
 
23. Uchwała w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej 

przy przewozie osób i ładunków taksówkami (druk nr 252). 
24. Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy 

przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola (druk nr 253). 
25. Uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem 

osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 
254). 

 
 Projekty uchwał na drukach nr 252, 253 i 254 wraz z autopoprawką na druku 
nr 254-A przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza 
się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonał T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu. 
 
 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do omawianych projektów 
uchwał załącza się do prtokołu.  

  
 Przewodniczący obrad poinformował radnych, że autopoprawka na druku nr 254-

A nie była opiniowana przez komisje stałe Rady. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: J. Kawecka, 
P. Pospieszyński i P. Pytlik. 

 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 
oraz T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu. 
 

W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: P. Pospieszyński, 
A. Szymański, P. Mielec, P. Pytlik, W. Matuszek, D. Chwist i Ł. Sowada 
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Przewodniczący Rady Miasta oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i K. Śliwa 
główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 8 głosach wstrzymujących  podjęła 
 

uchwałę nr XIV/218/19 
w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy 
przewozie osób i ładunków taksówkami. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących  podjęła 

 
uchwałę nr XIV/219/19 

w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób 
taksówkami na terenie Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
    

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 4 głosach wstrzymujących  przyjęła zmiany wnioskowane 
przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie 
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami 
osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 254-A). 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących podjęła 

 
uchwałę nr XIV/220/19 

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 
taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
26. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 256). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 256 wraz z autopoprawką na druku nr 256-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do 
protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 256-A nie była opiniowana. 
 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 256-A). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/221/19 
w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia przebiegu drogi gminnej (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
27. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 257). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 257 wraz z autopoprawką na druku nr 257-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do 
protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 257-A nie była opiniowana. 
 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 257-A). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/222/19 
w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia przebiegu drogi gminnej (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
28. Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii 

drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258). 
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 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 258 wraz z autopoprawką na druku nr 258-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do 
protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 258-A nie była opiniowana. 
 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii 
drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258-A). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/223/19 
w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
29. Uchwała w sprawie wskazania radnego jako kandydata na członka w Radzie 

przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (druk nr 246). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 246 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/224/19 
w sprawie wskazania radnego jako kandydata na członka w Radzie przy 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
30. Uchwała w sprawie wskazania radnego jako kandydata na członka w Radzie 

przy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (druk nr 247). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
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    Projekt uchwały na druku nr 247 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/225/19 
w sprawie wskazania radnego jako kandydata na członka w Radzie przy 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
    Projekty uchwał na drukach nr 260, 261 i 262 omawiane były łącznie w trybie 
pełnym. 
 
31. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 260). 
32. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk 
nr 261). 

33. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze" w Opolu (druk nr 262). 

 
 Projekty uchwał na drukach nr 260, 261 i 262 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. 
 
 W trakcie wprowadzenie do projektów uchwał, prowadzenie sesji przejęła radna 
M. Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola. 
 
 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do omawianych 
projektów uchwał załącza się do protokołu.  

  
Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było też dyskusji nad 

omawianymi tematami. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych  
podjęła 

 
uchwałę nr XIV/226/19 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych  
podjęła 

 
uchwałę nr XIV/227/19 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych  
podjęła 

 
uchwałę nr XIV/228/19 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze" w Opolu. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Miasta Opola (druk nr 276). 

 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
    Projekt uchwały na druku nr 276 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu.  
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XIV/229/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 Projekty uchwał na drukach od nr 263 do nr 275 omawiane były łącznie w trybie 
pełnym. 
 
35. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, 

Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 263).  
36. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz 

nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 264). 
37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz 

nadania jej Statutu (druk nr 265). 
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38. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii 
Krajowej oraz nadania jej Statutu (druk nr 266). 

39. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania 
nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 267). 

40. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, 
Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 268). 

41. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś 
Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 
269). 

42. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście 
oraz nadania jej statutu (druk nr 270). 

43. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto 
oraz nadania jej statutu (druk nr 271). 

44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze 
oraz nadania jej statutu (druk nr 272). 

45. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz 
nadania jej statutu (druk nr 273). 

46. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, 
Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 274). 

47. Uchwała w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (druk nr 275). 

 
 Projekty uchwał na drukach od nr 263 do nr 275 wraz z autopoprawkami na 
drukach od nr 263-A do nr 275-A  przedłożone Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał i autopoprawek z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała D. Piechowicz-Witoń – naczelnik Centrum 
Dialogu Obywatelskiego. 
 
 W trakcie wprowadzania do omawiania projektów uchwał prowadzenie sesji 
przejął ponownie radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 
 Opinie wszystkich komisji stałych Rady (poza Komisją Infrastruktury, której 
posiedzenie odbyło się przed przedłożeniem projektów uchwał przez Prezydenta 
Miasta Opola) załącza się do protokołu.  

  
 Przewodniczący obrad poinformował radnych, że autopoprawki na drukach od 

nr 263-A do nr 275-A nie były opiniowane przez komisje stałe Rady. 
 

Pytania do omawianych projektów uchwał zgłosili radni P. Pospieszyński 
i P. Pytlik. 

 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 
oraz D. Piechowicz-Witoń – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. 
 

W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radny P. Pospieszyński, który 
przedłożył poprawki do projektów uchwał na drukach od nr 263 do nr 275, odczytując 
każdą z osobna. Treść każdej z poprawek była taka sama i brzmiała:  
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„Niniejszym wnioskuję o zmianę brzmienia zapisu w Rozdziale 4. §22 ust. 2 
„Zastępcę przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Rada wybiera ze swojego 
składu na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady i w głosowaniu 
tajnym. Do wyborów stosuje się zasady określone w § 21 ust. 3-8 Statutu.” Na 
brzmienie o następującej treści: „Zastępcę przewodniczącego Zarządu i członków 
Zarządu Rada wybiera ze swojego składu zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady i w głosowaniu tajnym. Do 
wyborów stosuje się zasady określone w § 21 ust. 3-8 Statutu.”.” 
 

Poprawki złożone przez radnego P. Pospieszyńskiego  do projektów uchwał na 
drukach od nr 263 do nr 275, załącza się do protokołu. 

 
W dalszej części dyskusji głos zabrali również radni: Ł. Sowada Przewodniczący 

Rady Miasta Opola, E. Odelga, D. Chwist, P. Pospieszyński oraz A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 

 
Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1445 do godziny 1500. 

 Po przerwie radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji odczytał opinię prawną 
i opinię Prezydenta Miasta Opola do przedłożonych poprawek. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola zgłosił wniosek formalny, 
aby  nie odczytywać ponownie wszystkich poprawek zgłoszonych przez radnego 
P. Pospieszyńskiego, gdyż były one doczytane przy ich składaniu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola przyjęła wniosek formalny 
Przewodniczącego Rady Ł. Sowady, gdyż za odczytaniem poprawek było 4  radnych, 
16 radnych było przeciwnych i 3 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 
Przewodniczący sesji przystąpił do głosowania poszczególnych projektów uchwał, 

zaczynając od zgłoszonej poprawki, następnie autopoprawki Prezydenta Miasta 
Opola i projektu uchwały wraz ze zmianami. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 

radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały w sprawie połączenia dzielnic 
Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom (druk nr 263), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 15 radnych 
było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
3 głosach przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania 
nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 263-A). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących  podjęła 

 
uchwałę nr XIV/230/19 

w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 

radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały w sprawie połączenia dzielnic 
Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom 
(druk nr 264), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 8 radnych, 16 radnych było 
przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany wnioskowane 
przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie 
połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (druk nr 264-A) 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących  podjęła 
 

uchwałę nr XIV/231/19 
w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz nadania 
nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (wraz z wcześniej przegłosowaną 
zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 

radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu (druk nr 265), gdyż za jej 
przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 15 radnych było przeciwnych, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 18 radnych, 
przy 6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej 
Statutu (druk nr 265-A). 

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

6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIV/232/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej 
Statutu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu (druk nr 266), gdyż za jej przyjęciem 
zagłosowało 7 radnych, 17 radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie 
było. 

 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, 
przy 7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej 
Statutu (druk nr 266-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 

4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIV/233/19 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz 
nadania jej Statutu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały w sprawie połączenia dzielnic 
Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk 
nr 267), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 16 radnych było przeciwnych, 
głosów wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (druk nr 267-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XIV/234/19 
w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały w sprawie połączenia dzielnic 
Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom (druk nr 268), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 9 radnych, 14 radnych 
było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 
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    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina oraz nadania 
nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 268-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 6 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XIV/235/19 
w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały w sprawie połączenia dzielnic 
Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (druk nr 269), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 
15 radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 269-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XIV/236/19 
w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska 
oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej statutu (druk nr 270), gdyż za jej 
przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 17 radnych było przeciwnych, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej 
statutu (druk nr 270-A). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XIV/237/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania 
jej statutu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 

radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej statutu (druk nr 271), gdyż za jej 
przyjęciem zagłosowało 8 radnych, 16 radnych było przeciwnych, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 16 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej 
statutu (druk nr 271). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIV/238/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania 
jej statutu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 

radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej statutu (druk nr 272), gdyż za jej 
przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 17 radnych było przeciwnych, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej 
statutu (druk nr 272-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIV/239/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej 
statutu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej statutu (druk nr 273), gdyż za jej 
przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 17 radnych było przeciwnych, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej 
statutu (druk nr 273-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIV/240/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej 
(wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 
radnego P. Pospieszyńkiego do projektu w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, 
Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom 
(druk nr 274), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 17 radnych było 
przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 

 
    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz nadania 
nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 274-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XIV/241/19 
w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę złożoną przez 

radnego P. Pospieszyńkiego do projektu w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, 
Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (druk nr 275), gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 7 radnych, 
17 radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 
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    W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa 
Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 275-A). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XIV/242/19 
w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-
Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom 
(wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
48. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 

i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 281). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 281 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 Rewizyjnej załącza się do protokołu. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował, że radni za pośrednictwem programu eSesja  
otrzymali uchwałę Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 
zaopiniowania omawianego projektu uchwały. Opinię tą 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 XIV/243/19 

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

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
49. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (druk nr 278). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 278 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego. 

  
    Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny W. Matuszek, 
a odpowiedzi na nie udzieliła I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego. 

 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIV/244/19 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
50. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych 
na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk 
nr 282). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 282 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała M. Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy 
Zagranicznej. 

  
    Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna E. Bień, a odpowiedzi na 
nie udzieliła M. Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy 
Zagranicznej. 

 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIV/245/19 
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
51. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1060/2017 Rady Miasta Opola 

z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie 
Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 286). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 286 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała M. Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy 
Zagranicznej. 
 
 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 XIV/246/19 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1060/2017 Rady Miasta Opola z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących 
wyłącznej własności Gminy. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
52. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk 

sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej (druk nr 283). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 283 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. 
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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 XIV/247/19 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych 
w Opolu przy ul. Krzanowickiej. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
53. 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 285). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 285 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała B. Grudzień-Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 
 
 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 20 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIV/248/19 

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. 
 
54. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta 

Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa polderu 
Żelazna (druk nr 288). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 288 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała M. Stelnicka – Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 
 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 20 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIV/249/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola 
Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa polderu Żelazna. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
55. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Opolu (druk nr 284). 
 

Projekt uchwały na druku nr 284 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.1.2019 na działania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 
w Opolu, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
załącza się do protokołu. 
  

Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 
na te pytania udzieliła radna J. Kawecka i B. Hebda-Kozłowska – dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. 
 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIV/250/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
56. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 

międzysesyjnym od 30 maja 2019 roku do 3 lipca 2019 roku (druk nr 289). 
 

Informację na druku nr 289 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 
Opola załącza się do protokołu. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
57. 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”. 
 

58. Komunikaty. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych, 
iż z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynął 
wniosek o ujęcie w planie budżetu miasta Opola na 2020 r.  zadania pn. „Budowa 
chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do nieruchomości ZUS położonej w Opolu przy 
ul. Firmowej 1 wraz z utwardzeniem znajdującego się tam parkingu – opracowanie 
dokumentacji technicznej.” Wniosek zgodnie z procedurą został przekazany 
Prezydentowi Miasta Opola. 
 

Przewodniczący sesji zakomunikował, że zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 
2017 r. Prawo wodne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedłożyło 
Radzie Miasta  Opola Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru 
Wodnego w Strzelcach Opolskich na obszarach powiatów: opolskiego, strzeleckiego, 
oleskiego, gliwickiego, krapkowickiego, lublinieckiego, kluczborskiego za rok 2018. 
  

Ponadto poinformował, że od mieszkańców miasta Opola otrzymał pismo 
dotyczące uwag do dyskusji publicznej, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. 
dotyczącej Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gosławice IIa.  
 

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

 
W komunikatach sesji radny Ł. Sowada życzył wszystkim obecnym na sali obrad 

udanego wypoczynku. 
 
59. Zamknięcie sesji. 

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

 
Przewodniczący sesji zamknął XIV sesję o godzinie 1604. 

 
 
Protokół sporządziła:          Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                 Anna Łęgowik                             Łukasz Sowada 
   

 

 Małgorzata Wilkos 


