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Protokół nr XIX/19 
sesji Rady Miasta Opola 

28 listopada 2019 r. 
 

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1958.  
 
1. Otwarcie sesji. 
 

 Otwarcia sesji dokonał radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
Sesji przewodniczyli radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola oraz 
radna Małgorzata Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Opola Ł. Sowada przywitał gości obecnych na 

sesji: 
- pana Mieczysława Wojtaszka dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
- przedstawicieli  Narodowego Funduszu Zdrowia Opolskiego Oddziału  

Wojewódzkiego pana  Jerzego Pilarskiego - dyrektora ds. ekonomiczno-
finansowych oraz panią Beatę Cyganiuk dyrektora ds. medycznych, 

- pana dra Juliana Pakosza dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego  
w Opolu, 

- pana Dariusza Maderę dyrektora generalnego Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Opolu, 

- pana Ireneusza Sołka dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. 
 
  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 22 radnych, a po przybyciu 
kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 

 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 17. sesji odbytej 

24 października  2019 r.  
 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza XIX sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego Dariusza 

Nawareckiego jednogłośnie głosami 20 radnych. 
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Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje 
radca prawny pani Sara Pingot z Kancelarii  Radcy Prawnego Jakuba Czyczyło. 
 
5. Porządek obrad sesji. 
 

Porządki obrad  sesji z 13 i 20 listopada 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 dwadzieścia materiałów sesyjnych na drukach nr: od 428 do 437, od 440 do 
448 i 451,  które zostały umieszczone w porządku obrad z 20 listopada 2019 r. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował, że Prezydent Miasta przedłożył Radzie 
Miasta także projekty uchwał: 
1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 452), 
2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 453). 

 
Ponadto Prezydent Miasta przedłożył radnym autopoprawki do projektów uchwał:  

1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 452-A), 

2. w  sprawie  korekty  budżetu  miasta Opola na  2019 rok (druk nr 453-A),  
3. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 422-A), 

4. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk nr 417-A), 
które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

Przewodniczący sesji przekazał także informację, że na drukach nr 449 i 450 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji przedłożyła projekty uchwał w sprawie 
rozpatrzenia skarg. Natomiast Komisja Rewizyjna na druku nr 454 przedłożyła  
projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad XIX sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 

 
Wcześniej jednak radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował Radę 

Miasta, iż w porządku  obrad   sesji brak  jest  zaplanowanego w ramowym planie 
sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023, który na wniosek Prezydenta Miasta 
Opola został przesunięty na sesję Rady Miasta Opola, która odbędzie się w grudniu 
2019 r.  

 
Powyższe związane jest z trwającym nadal przygotowywaniem dokumentu, ze 

względu na jego złożoność i obszerność tematu oraz koniecznością uzyskania 
pozytywnej opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Ponadto Prezydent Miasta Opola nie przedłożył projektu uchwały w sprawie 
podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola, z uwagi na 
pozostawienie stawek podatkowych na niezmienionym poziomie. Tym samym w roku 
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2020 będą obowiązywały stawki określone w uchwale  nr  XXXI/565/16 Rady Miasta 
Opola  z dnia 29 września 2016 r.  

 
Przewodniczący sesji dodał, iż w porządku  obrad sesji nie ma także uchwały 

w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020, gdyż procedowana 
była ona na sesji październikowej. 
 

Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie 
przewodniczący sesji zgłosił wniosek formalny, aby punkt  33. tj.  projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie planowanej likwidacji 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Opolu” 
(druk nr 451)  przenieść na punkt 7. porządku obrad sesji. 

 
Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 

 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 33. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie planowanej likwidacji Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Opolu” (druk nr 451). 
 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 452) 
jako 8. 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 r. (druk nr 453) jako 9. 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 na drukach nr: 418, 419, 424, 427, 428, 431, 432, 437, 440, 441, 

444, 445, 446, 447, 448 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- projekty uchwał na drukach nr: 420 - 423 i 426  omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- projekty uchwał na drukach nr: 425, 434 i 435 omawiać łącznie bez  wprowadzenia, 

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

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  
- materiały sesyjne na drukach nr: 418, 419, 424, 427, 428, 431, 432, 437, 440, 441, 

444, 445, 446, 447, 448 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- projekty uchwał na drukach nr: 420 - 423 i 426  omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- projekty uchwał na drukach nr: 425, 434 i 435 omawiać łącznie bez  wprowadzenia, 

ale z pytaniami i dyskusją, 
-  pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
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Rada Miasta Opola na XIX 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 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie planowanej 

likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim 
Sp. z o.o. w Opolu” (druk nr 451). 

8. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 452). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 453). 
10. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk 

nr 417). 
11. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 418). 
12. Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk nr 419). 
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na 
terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 420). 

14. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 421). 

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk 
nr 422). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 423). 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 
nr 426). 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 – 
2034 (druk nr 424). 

19. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych (druk nr 427). 

20. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu lodowiska mobilnego (druk nr 425). 
21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni 

Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96 (druk nr 434).   
22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni 

Akwarium w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b (druk nr 435).   
23. Uchwała w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Opalowa, 

Topazowa, Agatowa, Koralowa, Malachitowa (druk nr 428). 
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24. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 429). 

25. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk 
nr 430). 

26. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu (druk nr 431). 

27. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu (druk nr 432). 

28. Informacja o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 433). 
29. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych 

z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla 
Opola” (druk nr 436). 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (druk nr 437). 

31. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 
ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 440). 

32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
2019 rok dla miasta Opola (druk nr 441). 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Miasta Opola (druk nr 442). 

34.  Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu 
i powiecie opolskim (VI)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku 
pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 447). 

35. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (VI)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, 
Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 448).  

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania (druk nr 443). 

37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania (druk nr 444). 



  

6 

 

38. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 
przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic 
w Mieście Opolu  (druk nr 445). 

39. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji 
Rady Miasta Opola (druk nr 446). 

40. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 
Rady Miasta Opola -  uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 454).   

41. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 
a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 

nr 449).   
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 450).   
42. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w  okresie 

międzysesyjnym. 
43. Pytania w sprawach bieżących. 
44. Komunikaty. 
45. Zamknięcie sesji.   

                                                                        
6. Interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 

Interpelacje złożyli radni E. Kurek i  P. Pytlik. 
 

O  wyjaśnienia dotyczące złożonej przez siebie interpelacji, dotyczącej mieszkań 
komunalnych i socjalnych   poprosił  radny T. Kaliszan. P. Zych Zastępca 
Prezydenta Miasta poinformował radnego, iż odpowiedź na tą interpelacje  otrzyma 
na kolejnej sesji.  
 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 
7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie 

planowanej likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 
Wojewódzkim Sp. z o.o. w Opolu” (druk nr 451). 

 
Projekt uchwały na druku nr 451 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonali D. Rutkowska – 
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 
protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że za 
pośrednictwem programu eSesja otrzymali pisma dotyczące omawianego tematu od: 
pana Henryka Lakwy Starosty Opolskiego, pani Viletty Porowskiej Posłanki na Sejm 
RP oraz pani  Renaty Ruman-Dzido Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego 
w Opolu. 

 Pisma załącza się do protokołu. 
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Przewodniczący odczytał na sesji treść pisma Henryka Lakwy Starosty 
Opolskiego oraz treść pisma pani Viletty Porowskiej Posłanki na Sejm RP. Natomiast 
o odczytanie pisma pani Renaty Ruman-Dzido poprosił przedstawiciela Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu obecnego na sesji pana dra Juliana Pakosza dyrektora ds. 
lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego  w Opolu, który zabrał także głos w omawianej 
sprawie. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola przywitał wicemarszałka 

Województwa Opolskiego pana Romana Kolka, który również przybył na sesję i który 
także zabrał głos w sprawie omawianego projektu uchwały. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji przywitał obecnego na sesji pana 

Rajmunda Millera Posła na Sejm RP. 
 
Głos w omawianym temacie zabrali również: 

- pan Mieczysław Wojtaszek dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- pan Dariusz Madera dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Opolu, 

- pani Beata Cyganiuk dyrektor ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia 
Opolskiego Oddziału  Wojewódzkiego, 

- pan Ireneusz Sołek dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, 
- pan Rajmund Miller Poseł na Sejm RP, 
- pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: J. Kawecka, P. Mielec, 

S. Batko, T. Kaliszan, P. Pospieszyński, P. Pytlik, E. Bień, B. Kamińska oraz 
A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i R. Miller Poseł na Sejm RP. 

 
W czasie zadawania pytań przez radnego P. Mielca prowadzenie sesji przejęła 

radna M. Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola. Następnie prowadzenie 
sesji przejął ponownie Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola.   

 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: pan dr Julian Pakosz dyrektor ds. 

lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego  w Opolu, pan Mieczysław Wojtaszek dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pan 
Roman Kolek wicemarszałek Województwa Opolskiego, A. Wiśniewski Prezydent 
Miasta Opola, pani Beata Cyganiuk dyrektor ds. medycznych Narodowego Funduszu 
Zdrowia Opolskiego Oddziału  Wojewódzkiego, pan Dariusz Madera dyrektor 
generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 

Przewodniczący sesji pożegnał pana dra Juliana Pakosza dyrektora 
ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego  w  Opolu i pana Romana Kolka 
wicemarszałka Województwa Opolskiego, którzy ze względu na inne obowiązki 
zawodowe musieli opuścić salę obrad. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: A. Iszczuk, M. Masnyk, 

M. Nowak, S. Batko, E. Bień, P. Mielec, P. Pospieszyński, J. Kawecka, Ł. Sowada 
oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i I. Damboń-Kandziora dyrektor 
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIX/366/19 
w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie planowanej likwidacji 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. 
w Opolu”. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola podziękował wszystkim 
gościom za przybycie i zabranie głosu na sesji.  

 
Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1420 do godziny 1505. 

 
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 452). 
 

Projekt uchwały na druku nr 452 wraz z autopoprawką na druku nr 452-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. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 
na druku nr 459-A nie była opiniowana. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadała radna E. Bień, a odpowiedzi 

udzieliła M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 452-A). 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XIX/367/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 453). 
 

  Projekt uchwały na druku nr 453 wraz z autopoprawką na druku nr 453-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. 

  
Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 453-A  nie była opiniowana. 
 

Nie było pytań do  omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 22 radnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  nr  453-A). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
   

uchwałę nr XIX/368/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola 

(druk nr 417). 

  Projekt uchwały na druku nr 417 wraz z autopoprawką na druku nr 417-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 T. Filipkowski – naczelnik Wydziału Podatków 
i Opłat Lokalnych. 

  
Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza 

się do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 417-A  nie była opiniowana. 
 

Pytania do  omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 
udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
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W dyskusji nad omawianym tematem udział wzięli radni: P. Pospieszyński, 
T. Kaliszan, W. Matuszek, B. Kamińska, P. Mielec, J. Kawecka, A. Wiśniewska, 
E. Bień, S. Batko, P. Pytlik oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, 
T. Filipkowski – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i R. Ćwirzeń-
Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 14 radnych, 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk nr 417-A). 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 
9 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 
   

uchwałę nr XIX/369/19 
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 418). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 418 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 większością głosów 24 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 
uchwałę nr XIX/370/19 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
miasta Opola w 2020 roku. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk nr 419). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 419 przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję 
Rewizyjną załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury, Komisji Edukacji i Kultury, 
Komisji Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIX/371/19 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Uchwały  na drukach od nr 420 do nr 423 i 426  omawiane były łącznie w trybie 

pełnym. 
 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości 
na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 420). 

14. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 421). 

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola 
(druk nr 422). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 
nr 423). 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 
nr 426). 

 
  Projekty uchwał na drukach od nr 420 do nr 423 i 426  wraz z autopoprawką na 
druku nr 422-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 dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. 
 
  Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do omawianych projektów 
uchwał załącza się do protokołu.  

  
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opolu,  który nie wniósł uwag do projektu uchwały na druku nr 423.  

 
Ponadto  przewodniczący obrad poinformował, że autopoprawka na druku 

nr 422-A nie była opiniowana przez komisje stałe Rady. 
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Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni P. Pospieszyński 
i S. Batko. 

 
  Odpowiedzi na zadane pytania udzielili I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz A. Sienkiewicz – naczelnik Wydziału 
Finansowo-Księgowego. 
 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 

9 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła 
 

uchwałę nr XIX/372/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na 
terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 
9 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących  podjęła 

 
uchwałę nr XIX/373/19 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 18 radnych 
przy 2 głosach przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na obszarze Miasta Opola (druk  nr  422-A). 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
3 głosach przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XIX/374/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 7 głosach wstrzymujących podjęła 
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uchwałę nr XIX/375/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 7 głosach wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XIX/376/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 
– 2034 (druk nr 424). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 424 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 większością głosów 23 radnych, przy 2 
głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XIX/377/19 

w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 – 2034. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg publicznych (druk nr 427). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 427 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIX/378/19 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
Uchwały  na drukach nr: 425, 434 i 435  omawiane były łącznie w trybie bez 

wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
 
20. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu lodowiska mobilnego (druk 

nr 425). 
21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej 

Pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96 (druk nr 434).   
22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej 

Pływalni Akwarium w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b (druk nr 435).   
 
 Projekty uchwał na drukach nr 425, 434 i 435   przedłożone Radzie Miasta Opola 
przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
  Opinie Komisji Sportu i Turystyki do omawianych projektów uchwał załącza się 
do protokołu.  

  
Pytanie do omawianych projektów uchwał zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi 

udzielił K. Machała – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 
 

Nie było dyskusji nad omawianymi tematami. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIX/379/19 
w sprawie przyjęcia regulaminu lodowiska mobilnego. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIX/380/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni Wodna 
Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XIX/381/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni Akwarium 
w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
23. Uchwała w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Opalowa, 

Topazowa, Agatowa, Koralowa, Malachitowa (druk nr 428). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 428 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, przy 1 
głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XIX/382/19 

w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Opalowa, Topazowa, Agatowa, 
Koralowa, Malachitowa. 
 

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

przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 429). 
 
     Projekt uchwały na druku nr 429 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała  M. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

  
    Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
Pytania do  omawianego projektu uchwały zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi 

udzielili M. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym i M. Wujec Zastępca 
Prezydenta Miasta Opola. 

  
    W dyskusji nad omawianym tematem udział wzięli radni: M. Nowak, Ł. Sowada, 
P. Pospieszyński, W. Matuszek oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
5 głosach przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XIX/383/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gosławice IIa” w Opolu. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
25. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk 
nr 430). 

 
     Projekt uchwały na druku nr 430 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała  A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

  
    Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
Pytania do  omawianego projektu uchwały zadali radni T. Kaliszan i M. Kawa.  

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

Urbanistycznego i A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
  

    Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XIX/384/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
26. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu (druk nr 431). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 431 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XIX/385/19 
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu. 
 

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

zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu (druk nr 432). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 432 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XIX/386/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
28. Informacja o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 433). 
 

  Informację na druku nr 433 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania Informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała  I. Mąkolska-Frankowska -  naczelnik Wydziału ds. Europejskich 
i Planowania Rozwoju. 
 

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

Nie było pytań do omawianej informacji, nie było też dyskusji nad omawianym 
tematem. 
  

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Informację o wykorzystaniu 
środków europejskich w Opolu. 
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29. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 
celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - 
oddech dla Opola” (druk nr 436). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 436 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała  M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. 

  
     Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza 
się do protokołu. 

 
Pytania do  omawianego projektu uchwały zadała radna E. Bień, a odpowiedzi 

udzieliła M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
    Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
   W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XIX/387/19 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu 
Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto 
Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 437). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
 

Projekt uchwały na druku nr 437 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 20 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIX/388/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
31. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 440). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 440 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 21 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XIX/389/19 
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 9 
w Opolu w trybie bezprzetargowym. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na 2019 rok dla miasta Opola (druk nr 441). 
 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
 

Projekt uchwały na druku nr 441 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu załącza się do protokołu. 

 
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych  do omawianego projektu uchwały. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XIX/390/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok 
dla miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Miasta Opola (druk nr 442).  

 
  Projekt uchwały na druku nr 442 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 

  
     Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia 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 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XIX/391/19 
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. 
 
34.  Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu 
i powiecie opolskim (VI)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 
rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 447). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
 

Projekt uchwały na druku nr 447 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu załącza się do 
protokołu. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIX/392/19 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim 
(VI)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 
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Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
35. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu 
i powiecie opolskim (VI)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny 
rynek pracy, Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(druk nr 448).  

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
 

Projekt uchwały na druku nr 448 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu załącza się do 
protokołu. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIX/393/19 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (VI)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, 
Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania (druk nr 443). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 443 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 A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej. 

  
 Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
  Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali wymagany przepisami prawa wniosek Prezydenta Miasta Opola 
o ustalenie na terenie miasta Opola strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy 
płatnego parkowania. 

 
Pytania do  omawianego projektu uchwały zadali radni: S. Batko, 

P. Pospieszyński, M. Kawa i A. Wiśniewska. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili:  A. Maślak – naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, M. Stelnicka Zastępca 
Prezydenta Miasta Opola, M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola 
i A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 

 
W dyskusji do omawianego tematu głos zabrali radni: A. Wiśniewska, M. Kawa, 

T. Kaliszan, P. Pospieszyński, P. Mielec, E. Bień, M. Masnyk oraz A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. Radny M. Masnyk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 
dyskusji. 

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

4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących przyjęła wniosek radnego 
M. Masnyka o zamknięcie dyskusji. 

 
Prezydent Miasta Opola przedłożył na sesji autopoprawkę do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (druk nr 443-A), w której 
zawnioskował o:  

1. Zmianę numeracji w §1 od nr 2) kolejne punkty przyjmują numery od 3) do 21) 
odpowiednio. 

2. W §1 pkt 9) otrzymuje nowe brzemiennie: w § 3 ust. 3 po pkt 6 dodaje się  pkt 
7) w brzmieniu:  

  7) na jeden lokal mieszkalny przysługują maksymalnie dwa abonamenty 
mieszkańca.”  

 
Autopoprawkę na druku nr 443-A załącza się do protokołu. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 19 radnych, 

przy 2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (druk  nr  443-A). 
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     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
8 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 
   

uchwałę nr XIX/394/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów 
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania (druk nr 444). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
 

Projekt uchwały na druku nr 444 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

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

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XIX/395/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
38. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic 
w Mieście Opolu  (druk nr 445). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 
Projekt uchwały na druku nr 445 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących  i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XIX/396/19 
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 
zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic w Mieście Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
39. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji 

Rady Miasta Opola (druk nr 446). 
 

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

Projekt uchwały na druku nr 446 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

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

podjęła 
 

uchwałę nr XIX/397/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta 
Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
40. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 454).  
  
  Projekt uchwały na druku nr 454 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny S. Batko 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
 

Prezydent Miasta Opola A. Wiśniewski zabrał głos w sprawie omawianych 
zaleceń pokontrolnych. 

 
Nie było pytań do omawianego projektu uchwały.  
 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny A. Iszczuk.  

 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym  i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
   

uchwałę nr XIX/398/19 
w sprawie zaleceń pokontrolnych. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

41. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 
 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 
nr 449).   

 
 Projekt uchwały na druku nr 449 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.27.2019 na Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie Miasta 
Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
  

Radny E. Odelga z upoważnienia przewodniczącej 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 jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIX/399/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 450).   
 

 Projekt uchwały na druku nr 450 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.28.2019 na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Opolu, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
załącza się do protokołu. 
  

Radny P. Pytlik z upoważnienia przewodniczącej 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 jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XIX/400/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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 Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta  Opola podziękował za obecność na 
sesji panu Z. Markiewiczowi dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Opolu. 
 
42. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 

międzysesyjnym od 24 października do 28 listopada 2019 roku (druk 
nr 455). 

 
Informację na druku nr 455 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 
  
 Nie było pytań do przedłożonej Informacji, nie było teżdyskusji nad omawianym 

tematem. 
 
43. 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”. 

 
44. Komunikaty. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych, 

iż Naczelnicy Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu przekazali do 
Rady Miasta Opola analizę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta 
Opola, pracowników, w tym kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 
złożonych na dzień 31.12.2018 r.  oraz radnych miasta Opola złożonych na dzień 
ślubowania oraz na dzień 31.12.2018 r.  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Opolu przekazał również informację o stwierdzonych nieprawidłowościach 
w przesłanych oświadczeniach majątkowych. 
  
 Naczelnicy Urzędów Skarbowych w Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu 
Śródmieście, Oleśnicy, Krapkowicach, Raciborzu, Strzelinie, Kluczborku, 
Namysłowie i Nysie przedstawili na piśmie Radzie Miasta Opola wyniki analizy 
oświadczeń majątkowych  pracowników Urzędu Miasta Opola, pracowników, w tym 
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych miasta Opola złożonych na dzień 
31.12.2018 r.   
 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że Sekretarz Miasta Opola 
z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta 
Opola korektę nr 8 i nr 9 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok oraz Roczny Plan 
Konsultacji na 2020 rok. 
 

Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji zakomunikował, że do wiadomości 
Rady Miasta Opola wpłynęło pismo skierowane do Prezydenta Miasta Opola ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sosnkowskiego 40-42. W piśmie tym Zarząd 
Spółdzielni informuje, że zapoznał się z wynikami VI edycji Budżetu Obywatelskiego, 
szczególnie w zakresie dotyczącym dzielnicy IV. Jednocześnie prosząc Prezydenta 
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Miasta o rozważenie przeznaczenia kwoty 120 000 zł, przeniesionej do puli środków 
rezerwowych, na wymianę nawierzchni chodników wzdłuż ul. Skautów Opolskich. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż do Rady Miasta Opola od mieszkańca 
Opola wpłynęła skarga na naczelnika i pracowników Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Opola,  w związku z rzekomym wyprowadzaniem środków 
finansowych z PEFRON. Zgodnie z właściwością skargę przekazał do Prezydenta 
Miasta Opola. 
  
 Ponadto przewodniczący sesji przekazał informację, że od Wojewody Opolskiego 
otrzymał pisma dotyczące dokonanej przez niego oceny zgodności z przepisami 
prawa uchwał Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partyzancka I” 
w Opolu oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gosławice IV” w Opolu. Wojewoda w pismach tych informuje, że nie 
wnosi uwag do przedłożonych dokumentów w tym zakresie. Ponadto od Wojewody 
Opolskiego wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego 
dotyczącego uchwały Rady Miasta Opola w uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Północna II” w Opolu. Wszczęcie postępowania 
nadzorczego nastąpiło zdaniem Wojewody z powodu naruszenia przepisów prawa. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych, że do 
Rady Miasta Opola wpłynęło pismo od mieszkanki Opola, która skarży się na 
działalność Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z wyborami  do Rady Dzielnicy III 
(Chabry). Mieszkanka złożyła protest wyborczy, ze względu na podejrzenie, iż na 
kartach złożonych przez niektórych kandydatów znajdują się sfałszowane podpisy. 
Protest rozpatrzyła Miejska Komisja Wyborcza. Mieszkanka nie zgadzając się jednak 
z rozstrzygnięciem Komisji Wyborczej złożyła skargę w tym zakresie do Rady Miasta 
Opola. Rada Miasta Opola  zgodnie z przepisami prawa nie jest właściwa do 
rozpatrzenia takiej skargi o czym  mieszkanka została poinformowana.  
Równocześnie zawiadomił, że w dniu sesji mieszkanka złożyła zażalenie, które 
zostało przekazane wszystkim radnym. 
 
 Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał do wiadomości pismo 
radnego Przemysława Pytlika odnośnie jego rezygnacji z członkostwa w Klubie 
Radnych Koalicji Obywatelskiej. 
 

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

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

 
Przewodniczący sesji zamknął XIX sesję o godzinie 1958. 
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Protokół sporządziła:           Sekretarz sesji:                     Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                 Dariusz Nawarecki                Łukasz Sowada 
 

 

 Małgorzata Wilkos 


