
Protokół nr XX/19 
sesji Rady Miasta Opola 

17 grudnia 2019 r. 
 

Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 
i trwała od godziny 1000 do godziny 1331. 

 

1. Otwarcie sesji. 

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

Przewodniczący obrad powitał na sesji dzieci z Koła Dziennikarskiego 
„Ósemeczka” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8, które zaśpiewały kolędy.  

      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 ustawą o samorządzie 
gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło 
w niej 24 radnych, a po przybyciu kolejnych radnych w sesji uczestniczyło 
25 radnych. Lista obecności radnych załączona jest do protokołu.  

 

3. Wybór sekretarza sesji.  

Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu wybrała radnego E. Odelgę na 
sekretarza XX sesji jednogłośnie głosami 19 radnych. 

 

Przewodniczący sesji poinformował Radę, że zgodnie z harmonogramem obsługi 
prawnej sesji XX sesję Rady Miasta Opola obsługuje kancelaria prawna Jakub 
Czyczyło, którą reprezentuje radca prawny S. Pingot. 
 
 
4. Porządek obrad sesji. 

 

Porządek obrad sesji z 2 grudnia 2019 r. załącza się do protokołu. 

Przewodniczący Rady Ł. Sowada poinformował, iż Prezydent Miasta Opola 
przedłożył radnym następujące materiały sesyjne, które radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja: 
1. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 438-A), 
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2. autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Opola (druku nr 438-B), 

3. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 
na 2020 rok (druk nr 439-A), 

4. autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Opola na 2020 rok (druk nr 439-B).  
 
oraz 
 

1. uchwałę w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa w mieście 
Opolu (druk nr 461), 

2. uchwałę w sprawie zmiany 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 462), 

3. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki (druk 
nr 463), 

4. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 464), 
5. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 465), 
6. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla 
miasta Opola (druk nr 472), 

7. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Opola (druk nr 474), 

8. uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 475), 
9. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 476), 
10. uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 477). 
  

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

Przewodniczący Rady Ł. Sowada przekazał radnym informację, że za 
pośrednictwem programu eSesja otrzymali także trzy uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu w sprawie opinii: 

 o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta 
Opola, 

 o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2020 rok, 

 o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 
miasta Opola na 2020 r. 
 
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu załącza 

się do protokołu. 

Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany.  

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła jako 9. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk 
nr 476). 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 10. punkt projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego (druk nr 477).  

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła jako 11. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dobrzeń Wielki (druk nr 463). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła jako 12. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dąbrowa (druk nr 464). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 13. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Komprachcice (druk nr 465). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 14. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 474). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 15. punkt projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola 
na 2019 rok (druk nr 475). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła jako 17. punkt projekt uchwały w sprawie określenia wysokości średniej 
ceny jednostki paliwa w mieście Opolu (druk nr 461). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła jako 18. punkt projekt uchwały w sprawie zmiany 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 462). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła jako 19. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola (druk nr 472). 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady, złożył również wniosek formalny, aby:  
• materiały sesyjne o numerach druków 438 i 439 omawiać łącznie, 
• materiały sesyjne o numerach druków nr 476 i 477 omawiać łącznie, 
• materiały sesyjne o numerach druków nr 463, 464 i 445 omawiać łącznie. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  
• materiały sesyjne o numerach druków 438 i 439 omawiać łącznie, 
• materiały sesyjne o numerach druków nr 476 i 477 omawiać łącznie, 
• materiały sesyjne o numerach druków nr 463, 464 i 445 omawiać łącznie. 
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Rada Miasta Opola na XX sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 

(druk nr 438). 
8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 439). 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 476). 
10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 477). 
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki (druk 

nr 463). 
12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 464). 
13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 465). 
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 474). 
15. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 475). 
16. Uchwała w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk 

nr 456). 
17. Uchwała w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa 

w mieście Opolu (druk nr 461). 
18. Uchwała w sprawie zmiany 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 462). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla 
miasta Opola (druk nr 472). 

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

nr 478). 
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 479). 
c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta 

Opola (druk nr 480). 
21. Pytania w sprawach bieżących. 
22. Komunikaty. 
23. Zamknięcie sesji.   

 
    

5.  Interpelacje radnych. 
 
     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 
radnych, która jest załączona do protokołu.  
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     Interpelacje złożyli radni: T. Kaliszan, P. Pytlik, J. Kawecka, M. Kawa oraz 
P. Pospieszyński. 

 
     O dodatkowe wyjaśnienia do otrzymanych odpowiedzi poprosili radni M. Kawa 
i T. Kaliszan. 
 
     Dodatkowych wyjaśnień udzielili P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta oraz 
M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 
     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 
 
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola (druk nr 438). 
 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 
nr 439). 

 
     Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem uchwały na drukach nr 438 
i 439 omawiane były łącznie. 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 238 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Prezydent Miasta Opola przedłożył projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wraz 
z uzasadnieniem na druku nr 438 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Opola na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi na druku nr 439, które zostały przedłożone Radzie Miasta Opola 
w dniu 15 listopada 2019 r. 

 
Projekty uchwał na drukach nr 438 i 439 wraz z autopoprawkami na drukach 

nr 438-A i 438-B oraz nr 439-A i 439-B załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianych projektów uchwał dokonała z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola  R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
Przewodniczący sesji poinformował, iż projekty uchwał były opiniowane przez 

wszystkie komisje stałe Rady, które wnioskują podjęcie uchwały.    
 
Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Komisja Budżetowa przedłożyła opinię zbiorczą do projektu uchwały w  sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok, w której wnioskuje podjęcie uchwały. 

 
Wszystkie opinie komisji załącza się do protokołu. 
 
Ponadto przewodniczący Ł. Sowada przekazał informację, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały 
w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, uchwały 
budżetowej miasta Opola na 2020 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej.  
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Przewodniczący sesji poprosił sekretarza sesji o odczytanie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 

Radny E. Odelga sekretarz sesji odczytał opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o: 
- przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola 

(uchwała nr 486/2019), 
- przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2020 r. (uchwała 

484/2019), 
- możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 

miasta Opola na 2020 r. (uchwała 485/2019), 
które załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwał. 
 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 

radnych w Radzie Miasta Opola o wygłoszenie opinii do budżetu miasta Opola na 
2020 rok. 

Opinię wygłosili: 

 radny P. Mielec - Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, 

 radny P. Pospieszyński - Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, 

 radny M. Nowak - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 
Opinie przewodniczących klubów radnych  załącza się do protokołu. 

 
W dyskusji nad omawianymi tematami głos zabrali radni W. Matuszek 

i M. Nowak. 
 
W dyskusji głos zabrał także A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 

21 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
438–B. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 

21 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
438–A. 

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

uchwałę nr XX/401/19 
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
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      W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
21 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
439–B.  

 
      W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
21 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
nr 439–A.  

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

uchwałę nr XX/402/19 
w sprawie  uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
      Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1225 do godziny 1245. 
 
 
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 476). 
 

9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 477). 
  
     Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem uchwały na drukach nr 476 
i 477 omawiane były łącznie. 
 
     Projekty uchwał na drukach 476 i 477 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
     Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 
     Projekty uchwał nie były opiniowane, gdyż zostały wprowadzone do porządku 
obrad sesji głosowaniem Rady. 
 
     Nie było pytań do projektów uchwał, nie było też dyskusji nad omawianymi 
tematami. 

 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 16 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XX/403/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym.  
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 
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     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 16 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XX/404/19 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki 

(druk nr 463). 
 

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk 
nr 464). 

 
12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice 

(druk nr 465). 
 
     Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem uchwały na drukach nr 463, 464 
i 465 omawiane były łącznie. 
 
     Projekty uchwał na drukach nr 463, 464 i 465 przedłożone Radzie Miasta Opola 
przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu.  
 
     Projekty uchwał nie były opiniowane, gdyż zostały wprowadzone do porządku 
obrad głosowaniem Rady. 
 
     Nie było pytań do projektów uchwał, nie było też dyskusji nad omawianymi 
tematami. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XX/405/19 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki. 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  

(radna M. Kawa z powodu problemów technicznych zagłosował „za” poprzez 
podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 

 
uchwałę nr XX/406/19 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XX/407/19 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice. 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 474). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 474 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 
 
 Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 

głosowaniem Rady. 
  

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

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

uchwałę nr XX/408/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

14. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 475). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 475 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
 Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 

głosowaniem Rady. 
  

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

 
 
 
 
 



 

10 
 

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

uchwałę nr XX/409/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
15. Uchwała w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk nr 456). 
 

Projekt uchwały na druku nr 456 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.  
 

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 XX/410/19 
w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 
16. Uchwała w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa 

w mieście Opolu (druk nr 461). 
 

Projekt uchwały na druku nr 461 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Koszyk – naczelnik 
Wydziału Oświaty.  
 

Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 
sesji głosowaniem Rady. 

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

omawianym tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XX/411/19 
w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa w mieście 
Opolu.  
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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17. Uchwała w sprawie zmiany 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 462). 

 
Projekt uchwały na druku nr 462 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej. 
 

Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XX/412/19 
w sprawie zmiany 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.  
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
2019 rok dla miasta Opola (druk nr 472). 

 
Projekt uchwały na druku nr 472 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 
 

Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
 

Przewodniczący obrad poinformował, że za pośrednictwem programu eSesja 
radni otrzymali opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w sprawie tego projektu. 
 

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

omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XX/413/19 
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. 
 
 

19. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 
 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 
nr 478). 
 
Projekt uchwały na druku nr 478 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.30.2019 na 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 jednogłośnie głosami 23 radnych  

podjęła 
uchwałę nr XX/414/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 
  
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Opola (druk nr 479). 
 
Projekt uchwały na druku nr 479 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.32.2019 na działalność Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 
Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  
Radna A. Wiśniewska wiceprzewodnicząca 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 jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XX/415/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Opola.  

  
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

c)  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta 
Opola (druk nr 480). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 480 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.35.2019 na Przewodniczącego Rady Miasta Opola, 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. 
 
 W dyskusji głos zabrali radni E. Kurek i Ł. Sowada.  

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

2 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XX/416/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Opola.  

  
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
 

20. Pytania w sprawach bieżących. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż  nie 
wpłynęły pytania w sprawach. 

 
Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 

 
21. Komunikaty. 

      Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował, że od Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęła 
informacja, iż nie odnotowano osób, które złożyły oświadczenia majątkowe po 
ustawowym terminie, a u jednego pracownika Urzędu Miasta Opola stwierdzono 
pewne nieprawidłowości.   

      Od Wojewody Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęło rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta Opola z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Północna II” w Opolu.  
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      Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że od Wojewody Opolskiego 
otrzymał zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego 
dotyczącego uchwały Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących zarządów dzielnic oraz 
przewodniczących rad dzielnic w Mieście Opolu.  
 
      Od mieszkańców dzielnicy Żerkowice do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo 
dotyczące przygotowanego przez Miasto Opole planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Żerkowice. Mieszkańcy sprzeciwiają się poprowadzeniu 
drogi lokalnej przez środek osiedla. 
 
       Ponadto radny Ł. Sowada poinformował, że do wiadomości Rady Miasta Opola 
wpłynęła skarga mieszkanki dzielnicy Żerkowice na miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Żerkowice.  
 
       Przewodniczący Rady zakomunikował, że Prezydent Miasta Opola przekazał do 
wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 10 i 11 Rocznego Planu Konsultacji na 
2019 rok. 
 
       Z Sądu Okręgowego w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynął wniosek 
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego 
oraz Sądu Rejonowego z powodu niewystarczającej liczby wybranych ławników. 
 
      Przewodniczący sesji zarządził załączenie wszystkich komunikatów do protokołu, 
a radnych poinformował, że dokumentacja jest dostępna do wglądu w Biurze Rady 
Miasta Opola. 
 
      Radny Ł. Sowada w imieniu swoim i Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego 
zaprosił wszystkich radnych na spotkanie świąteczno-noworoczne, które odbędzie 
się w dniu  19 grudnia br. o godz. 16.30 w sali im. Karola Musioła w opolskim oraz 
przekazał życzenia świąteczne osobom, które nie będą obecne. 
 
      Radny S. Batko przewodniczący Komisji Rewizyjnej zabrał głos i przekazał 
radnym informację o godzinie rozpoczęcia komisji. 
 
 
22. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany. 
 

Przewodniczący obrad zamknął sesję o godzinie 1331. 
 
 

 
 

    Protokół sporządziła:                    Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji:                                
 
 

                Elżbieta Pawlicka-Cziollek              Edward Odelga                        Łukasz Sowada     
  

   


