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Protokół nr XVII/19 

sesji Rady Miasta Opola 

24 października 2019 r. 

 

                                                    

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1558.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

który przewodniczył sesji. 

 

       Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, 

iż zgodnie z postanowieniem § 17 ustęp 1 Regulaminu pracy Rady Miasta Opola 

sesje są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Zarówno głosowanie elektroniczne jak i transmisja obrad sesji odbywa się 

za pośrednictwem programu eSesja. 

 

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy 

Rady, z  ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta i w chwili 

stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 15 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 16. sesji odbytej 

26 września 2019 r. 

 

 

4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XVII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego M. Masnyka 

jednogłośnie głosami 11 radnych. 
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 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

sesji Rady Miasta Opola XVII sesję obsługuje kancelaria prawna Jakub Czyczyło. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

     Porządki obrad sesji z 9 i 16 października 2019 r. załącza się do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 

Radzie sześć materiałów sesyjnych na drukach nr od 399 do 404, które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 16 października 2019 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 405), 

2. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 

nr 406), 

3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu (druk 

nr 407), 

4. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu, określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania 

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 408), 

5. informację o wyznaczonych na 2020 rok podmiotach, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 410), 

6. informację o wyznaczonych na 2020 rok podmiotach, na rzecz których skazani 

mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 411), 

7. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (druk nr 414), 

8. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniego programu 

współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami na lata 2019-2021 (druk nr 415). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 405-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. (druk nr 406-A),  
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które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż na druku nr 397-A 

przedłożył radnym autopoprawkę do projektu w sprawie wyboru ławników na 

kadencję 2020-2023. 

 

  Ponadto przewodniczący obrad zakomunikował, że przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na drukach nr 409 i 412 przedłożyła radnym projekty 

uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, a na druku nr 413 przedłożyła projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. 

 

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

zaplanowanych w ramowym planie sesji projektów uchwał w sprawie podatku od 

nieruchomości oraz w sprawie podatku od środków transportowych, które na wniosek 

Prezydenta Miasta Opola zostały przesunięte na sesję Rady Miasta Opola, która 

odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych, iż wprowadzenie 

projektów uchwał do porządku obrad XVII sesji wymaga głosowania Rady, co też 

zostało uczynione. 

  

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

wprowadziła na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 405). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

wprowadziła na punkt 8. porządku obrad projekt uchwały w sprawie korekty budżetu 

miasta Opola na 2019 r. (druk nr 406). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

wprowadziła na punkt 11. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 (druk nr 415). 

   

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 15 radnych 

wprowadziła na punkt 13. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Miasta Opola (druk nr 414). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

przesunęła z punktu 20. na punkt 19. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partyzancka I” 

w Opolu (druk nr 399). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

przesunęła z punktu 21. na punkt 20. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IV” 

w Opolu (druk nr 400). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

wprowadziła na punkt 26. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Opolu 

i nadania jej statutu (druk nr 407). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

wprowadziła na punkt 27. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 408). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

wprowadziła na punkt 28. porządku obrad sesji Informację o wyznaczonych na 

2020 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 

praca społecznie użyteczna (druk nr 410). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

wprowadziła na punkt 29. porządku obrad sesji Informację o wyznaczonych na 

2020 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele 

społeczne (druk nr 411). 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z konwentem złożył wniosek 

formalny, aby: 

-  materiały sesyjne na drukach nr: 390-396 omawiać w trybie uproszczonym, to jest 

bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- projekty uchwał na drukach nr 402 i 403 omawiać bez  wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją, 

-  materiały sesyjne na drukach nr 410 i 411 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-  pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych, 

przyjęła wniosek, aby:  

-  materiały sesyjne na drukach nr: 390-396 omawiać w trybie uproszczonym, to jest 

bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- projekty uchwał na drukach nr 402 i 403 omawiać bez  wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją, 

-  materiały sesyjne na drukach nr 410 i 411 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-  pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XVII sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 405). 

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 406). 

9. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 

2018/19 (druk nr 394). 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020 (druk nr 396). 

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu współpracy 

Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

na lata 2019-2021 (druk nr 415). 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020 (druk nr 395). 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (druk nr 414). 

14. Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Polskiej Piosenki 

w Opolu (druk nr 390). 

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Folkowa (druk nr 391). 

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Cynkowa (druk nr 392). 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Miasto Opole 

na prawach powiatu mienia Powiatu Opolskiego w związku ze zmianą granic 

(druk nr 393). 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Północna II” w Opolu (druk nr 398). 
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19. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Partyzancka I” w Opolu (druk nr 399). 

20. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gosławice IV” w Opolu (druk nr 400). 

21. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 (druk nr 397). 

22. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wprowadzenia 

zmian w przepisach w zakresie gospodarki odpadami uciążliwymi odorowo (druk 

nr 401). 

23. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice (druk nr 402). 

24. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów (druk nr 403). 

25. Uchwała w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod nazwą OKS ODRA OPOLE 

Spółka Akcyjna (druk nr 404). 

26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – 

Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu (druk nr 407). 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 408). 

28. Informacja o wyznaczonych na 2020 rok podmiotach, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 410). 

29. Informacja o wyznaczonych na 2020 rok podmiotach, na rzecz których skazani 

mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 411). 

30. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola – uchwała 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów (druk nr 413). 

31. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola 

(druk nr 409). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu (druk nr 412). 

32. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 

33. Pytania w sprawach bieżących. 

34. Komunikaty. 

35. Zamknięcie sesji.      

 
 

 

 

        



7 

 

6. Interpelacje radnych. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 

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

 

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

 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielili M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta oraz 

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  

 

     Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1030 do godziny 1045. 

 

 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 405). 

 

Projekt uchwały na druku nr 405 wraz autopoprawką na druku 405-A przedłożony 

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

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

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

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

   Autopoprawka na druku nr 405-A nie była opiniowana. 

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali radna E. Bień oraz M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału 

Budżetu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 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 405-A). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/343/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 

nr 406). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 406 wraz autopoprawką na druku nr 406-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 406-A nie była opiniowana. 

  

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni E. Bień i M. Kawa. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: M. Rabiega – naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I. Lebiedzińska – dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Opolu oraz R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

 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 w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 406-

A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/344/19 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 

przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=8
http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=8
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 Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1130 do godziny 1140. 

 

 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku 

szkolnym 2018/19 (druk nr 394). 

 

 Informację na druku nr 394 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

      Informacja omawiana była w trybie uproszczonym tj. bez wprowadzenia, bez 

pytań i dyskusji. 

       

 Opinię Komisji Edukacji i Kultury do Informacji załącza się do protokołu. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 14 radnych, 

na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2018/19. 

 

 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (druk nr 396). 

 

Projekt uchwały na druku nr 396 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

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

pytań i dyskusji. 

 

      Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Społecznej 

i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/345/19 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu 

współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 (druk nr 415). 

 

Projekt uchwały na druku nr 415 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała D. Piechowicz-Witoń  – 
naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 
Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, iż za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali uchwałę Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

tego projektu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/346/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta 

Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 

lata 2019-2021. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 

2020 (druk nr 395). 

 

Projekt uchwały na druku nr 395 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

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

pytań i dyskusji. 

 

      Opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury, Komisji 

Edukacji i Kultury, Komisji Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki do 

projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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      Przewodniczący obrad poinformował, iż za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali uchwałę Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

tego projektu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/347/19 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (druk nr 414). 

 

Projekt uchwały na druku nr 414 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała D. Piechowicz-Witoń  – 

naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 

Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/348/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Polskiej 

Piosenki w Opolu (druk nr 390). 

 

Projekt uchwały na druku nr 390 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

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

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/349/19 

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Folkowa (druk 

nr 391). 

 

Projekt uchwały na druku nr 391 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/350/19 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Folkowa. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Cynkowa (druk nr 

392). 

 

Projekt uchwały na druku nr 392 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/351/19 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Cynkowa. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Miasto 

Opole na prawach powiatu mienia Powiatu Opolskiego w związku ze zmianą 

granic (druk nr 393). 

 

Projekt uchwały na druku nr 393 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczony tj. bez wprowadzenia, bez 

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

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 

podjęła 

uchwałę nr XVII/352/19 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Miasto Opole na 

prawach powiatu mienia Powiatu Opolskiego w związku ze zmianą granic. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Północna II” w Opolu (druk nr 398). 

 

Projekt uchwały na druku nr 398 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała M. Śliwa – główny 

specjalista w  Biurze Urbanistycznym. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni M. Nowak oraz 

P. Pospieszyński. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili G. Biernacki – główny specjalista 

w Biurze Urbanistycznym oraz M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła uchwałę 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Północna II” w Opolu. 

 

 Radny M. Nowak złożył wniosek formalny o reasumpcję głosowania ze względu 
na brak zaliczenia jego głosu przez system do głosowania. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła wniosek formalny radnego M. Nowaka o reasumpcję głosowania, w związku 

z tym powyższe głosowanie nie zostało wliczone w ogólną liczbę głosowań na sesji. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XVII/353/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Północna II” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Partyzancka I” w Opolu (druk nr 399). 

 

Projekt uchwały na druku nr 399 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała M. Śliwa – główny 

specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

W. Matuszek, M. Nowak oraz A. Wiśniewska. 
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 Odpowiedzi na zadane pytania udzielił M. Śliwa – główny specjalista w Biurze 

Urbanistycznym. 

 

W dyskusji głos zabrali: radna A Wiśniewska, M. Śliwa – główny specjalista 

w Biurze Urbanistycznym, radny M. Nowak oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta 

Opola. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 

3 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XVII/354/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Partyzancka I” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gosławice IV” w Opolu (druk nr 400). 

 

Projekt uchwały na druku nr 400 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał K. Bucher – 

podinspektor w Biurze Urbanistycznym. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

T. Kaliszan, W. Matuszek oraz M. Nowak. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: K. Bucher – podinspektor w Biurze 

Urbanistycznym, M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz A. Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny P. Pospieszyński, M. Wujec Zastępca Prezydenta 

Miasta Opola, radny M. Nowak, radny W. Matuszek, radny E. Odelga oraz M. Śliwa – 

główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 12 radnych, przy 

11 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XVII/355/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Gosławice IV”  w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

21. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 (druk nr 397). 

 

Projekt uchwały na druku nr 397 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

Przewodniczący sesji poinformował, iż na podstawie art.160 § 1. ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów 

okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest 

objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

 

Przewodniczący obrad przekazał radnym, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na 

kadencję 2020-2023 (druk nr 397-A) oraz opinię Zespołu do spraw opiniowania 

kandydatów na ławników. 

 

     Radna A. Wiśniewska Przewodnicząca Zespołu do opiniowania ławników 

przedstawiła opinię Zespołu o zgłoszonych kandydatach  w zakresie spełnienia przez 

nich wymogów określonych w ustawie. 

 

      Nie było pytań, nie było też dyskusji nad omawianym tematem. 

 

     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola 

w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-

2023 (druk nr 397-A). 

  

        Przewodniczący obrad radny Ł. Sowada poinformował, że na podstawie § 13 

Regulaminu Pracy Rady Miasta Opola statutu miasta Opola dla przeprowadzenia 

tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023, należy 

powołać trzyosobową komisję skrutacyjną. 
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 Do komisji skrutacyjnej zgłoszono: radny P. Mielec zgłosił radną A. Wiśniewską, 

radny Ł. Sowada zgłosił radnego E. Odelgę, radna B. Kamińska sama zgłosiła swoją 

kandydaturę. 

    Radni: A. Wiśniewska, E. Odelga oraz B. Kamińska wyrazili zgodę na pracę 

w komisji skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący sesji zaproponował, aby głosować na cały skład komisji 

skrutacyjnej. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i braku głosów przeciwnych powołała komisję skrutacyjną 

w składzie: radna A. Wiśniewska, radny E. Odelga i radna B. Kamińska. 

 

    Przewodniczący obrad radny Ł. Sowada poprosił komisję skrutacyjną 

o przystąpienie do pracy i przygotowanie zasad tajnego głosowania i kart do tajnego 

głosowania. 

 

Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1330 do godziny 1350. 

 

Na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 

 

Radna A. Wiśniewska przewodnicząca komisji skrutacyjnej szczegółowo 

zapoznała radnych z zasadami tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na 

kadencję 2020-2023 i warunkami ważności głosu. Zasady tajnego głosowania 

ustalone przez komisję skrutacyjną załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań ani wątpliwości do przedstawionych zasad tajnego głosowania.  

 

    Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w następujący sposób: radna 

A. Wiśniewska i radny E. Odelga wydali każdemu radnemu karty do głosowania. 

Odbiór karty do głosowania radny kwitował swoim podpisem na liście stanowiącej 

wykaz radnych VIII kadencji samorządu 2018-2023, którą załącza się do protokołu. 

    Radni po oddaniu głosu wrzucali karty do głosowania do urny umieszczonej na sali 

obrad. 

  Po zakończeniu aktu głosowania komisja skrutacyjna zabrała zamkniętą urnę  

z kartami do głosowania i udała się do innej sali w celu przeliczenia głosów. 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godziny 1400 do godziny 1445. 

 

Na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 
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Radna A. Wiśniewska przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła wyniki 

tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Karty do 

głosowania (w  zaklejonej i opieczętowanej kopercie) oraz protokół komisji 

skrutacyjnej załącza się do protokołu. 

 

 Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej radny Ł. Sowada przewodniczący 

obrad stwierdził, że Rada Miasta Opola w  tajnym głosowaniu dokonała wyboru 

ławników na kadencję 2020-2023: 

 - do Sądu Okręgowego w Opolu – 24 ławników (brak kandydatów do Sądu 

Okręgowego z zakresu prawa pracy); 

 - do Sądu Rejonowego w Opolu – 4 ławników 

 - do Sądu Rejonowego w Opolu z zakresu prawa pracy – 11 ławników. 

 

 Listy alfabetyczne osób wybranych na ławników do poszczególnych sądów wraz  

z ilością oddanych głosów stanowią załącznik do protokołu.  

 

   Na podstawie wyniku tajnego głosowania podanego w protokole komisji 

skrutacyjnej radny Ł. Sowada przewodniczący sesji stwierdził, że Rada Miasta Opola 

podjęła  

uchwałę nr XVII/356/19 

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego 

wprowadzenia zmian w przepisach w zakresie gospodarki odpadami 

uciążliwymi odorowo (druk nr 401). 

 

Projekt uchwały na druku nr 401 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała M. Czech-Tańczuk  – 

zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 15 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/357/19 

w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wprowadzenia zmian 

w przepisach w zakresie gospodarki odpadami uciążliwymi odorowo. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Komprachcice (druk nr 402). 

 

Projekt uchwały na druku nr 402 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/358/19 

uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 403). 

 

Projekt uchwały na druku nr 403 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/359/19 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

25. Uchwała w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod nazwą OKS ODRA 

OPOLE Spółka Akcyjna (druk nr 404). 

 

Projekt uchwały na druku nr 404 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał T. Lisiński – naczelnik 

Wydziału Sportu. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni T. Kaliszan 

i P. Pospieszyński. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/360/19 

w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod nazwą OKS ODRA OPOLE Spółka 

Akcyjna. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu 

(druk nr 407). 

 

Projekt uchwały na druku nr 407 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała K. Lasończyk-

Wąsowska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Opolu. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XVII/361/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum 

Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

(druk nr 408). 

 

Projekt uchwały na druku nr 408 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Koszyk – naczelnik 

Wydziału Oświaty. 

  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 
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Przewodniczący obrad poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali opinię Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz opinię 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Opolu w sprawie tego projektu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni P. Pospieszyński 
i T. Kaliszan 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła I. Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty. 
 
W dyskusji głos zabrał radny A. Iszczuk. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

(radni M. Nowak i S. Batko z powodu problemów technicznych zagłosowali „za” 

poprzez podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 

 

uchwałę nr XVII/362/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

Informacje na drukach nr 410 i 411 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 

 

28. Informacja o wyznaczonych na 2020 rok podmiotach, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 

(druk nr 410). 

 

29. Informacja o wyznaczonych na 2020 rok podmiotach, na rzecz których 

skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 411). 

 

Informacje na drukach nr 410 i 411 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania informacji dokonał G. Marcjasz Sekretarz Miasta 

Opola. 

 

Informacje nie były opiniowane przez komisje stałe Rady, gdyż zostały 

wprowadzone do porządku obrad sesji głosowaniem radnych. 
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Nie było pytań do omawianych informacji, nie było również dyskusji nad 

omawianymi tematami. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych, 

na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o wyznaczonych 

na 2020 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

(radni P. Pospieszyński i B. Kamińska z powodu problemów technicznych 

zagłosowali „za” poprzez podniesienie ręki i zapis do protokołu), 

na podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o wyznaczonych 

na 2020 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na 

cele społeczne. 

 

 

30. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola - 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów (druk nr 413). 

 

Projekt uchwały na druku nr 413 w sprawie rozpatrzenia petycji 

nr OR.I.152.10.2019 dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji załącza się do protokołu. 

 

Radny W. Matuszek członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

stanowisko Komisji,  stanowiące załącznik do przedłożonego projektu uchwały. 

 

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

omawianym tematem.  

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XVII/363/19 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. 

  

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

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 409). 

 

Projekt uchwały na druku nr 409 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.26.2019 na działania Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 

Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radny P. Pytlik członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XVII/364/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

b) Uchwała w sprawie na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Lokali 

Komunalnych w Opolu (druk nr 412). 

 

Projekt uchwały na druku nr 412 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.25.2019 na dyrektora Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych 

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. 

 

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

omawianym tematem.  
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XVII/365/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zarządu Lokali 

Komunalnych w Opolu. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

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

dnia 26 września  2019 roku do dnia 23 października 2019 roku  (druk 

nr 416). 

 

  Informację na druku nr 416 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem.  

 

 

33. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

34. Komunikaty. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że w związku z nowelizacją 

ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. megaustawy z Ministerstwa Cyfryzacji do 

Rady Miasta Opola wpłynęły dwa merytoryczne opracowania „Pole 

elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G” 

oraz „Przewodnik po 5G”. 

 

 Przewodniczący obrad poinformował również, że od Prezydenta Miasta Opola do 

Rady Miasta Opola wpłynęła Korekta nr 7 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r. 

oraz Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.   
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Radny Ł. Sowada przekazał informację, iż właściciele działek w Gosławicach 

reprezentowani przez radcę prawnego złożyli wnioski do Rady Miasta Opola 

o zmianę przeznaczenia działek oraz o skierowanie do zaopiniowania przez 

właściwego specjalistę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Gosławice IIa” w Opolu. 

 

Z Regionalnej Izby Obrachunkowej do Rady Miasta Opola wpłynęła uchwała nt. 

opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. RIO 

pozytywnie zaopiniowała ww. informację. 

 

 Ponadto od rodziców i opiekunów uczniów opolskiej Szkoły Muzycznej do Rady 

Miasta Opola wpłynęło pismo w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w okolicy 

ulicy Licealnej. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował radnych, iż przedłożył Radzie Miasta Opola 

analizę oświadczeń majątkowych radnych. Przeprowadzona analiza oświadczeń 

majątkowych złożonych według stanu na dzień ślubowania oraz na dzień 

31.12.2018 r. nie budzi zastrzeżeń. 

 

 Przewodniczący obrad zakomunikował, że Prezydent Miasta Opola, w związku 

z art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym przekazał informację 

o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych Zastępców Prezydenta, 

Sekretarza, Skarbnika, pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne, 

dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych. 

  

 Ponadto do wiadomości Rady Miasta Opola została przekazana informacja 

skierowana do Rady dzielnicy Kolonia Gosławicka, iż ul. Borówkowa posiadająca 

obecnie kategorię drogi gminnej zostanie pozbawiona kategorii drogi publicznej, 

ponieważ nie spełnia ona funkcji drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych. Dodatkowo część drogi stanowiącej dojazd do posesji nr 6 i 8 stanie się 

drogą wewnętrzną. 

 

 Przewodniczący sesji zainteresowanych radnych odesłał do wymienionych pism, 

które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 

 

 Radny Ł. Sowada poinformował radnych, iż książki, które otrzymali na sesji 

przekazała Rada Dzielnicy Świerkle w ramach podziękowania za dotychczasową 

współpracę.  

 Natomiast kalendarze, które radni otrzymali przekazał Wydział Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi. Kalendarz powstał z 12 prac plastycznych nagrodzonych 

w konkursie pn. „Pory roku z segregacją w tle”. Prace wykonały dzieci z opolskich 

szkół i przedszkoli. 
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Przewodniczący obrad zaprosił radnych na szkolenie wewnętrzne z zakresu 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji które poprowadzi Sebastian Judycki 

wieloletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Szkolenie odbędzie się w opolskim ratuszu w dniu 29 października 2019 r. 

w godzinach 13.30-16.00 (sala Karola Musioła). 

 

 Ponadto radny Ł. Sowada zaprosił radnych na uroczystą sesję Rady Miasta 

Opola zwołaną dla upamiętnienia 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, która odbędzie się 11 listopada 2019 r. o godz. 13:30 w sali 312 im. 

Karola Musioła  w opolskim ratuszu. 

 

 

35. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XVII sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XVII sesję o godzinie 1558. 

 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek             Marek Masnyk                  Łukasz Sowada 

   


