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Protokół nr XXI/19 
sesji Rady Miasta Opola 

30 grudnia 2019 r. 
 

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1315.  
 
1. Otwarcie sesji. 
 

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

 
Przewodniczący sesji przywitał obecnego na sali obrad pana Jerzego Szczekiela 

pierwszego polskiego  mistrza świata na żużlu, odznaczonego tytułem „Honorowy 
Obywatel Miasta Opola” oraz pana Janusza Kowalskiego Posła na Sejm RP, który 
zabrał głos na 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 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 24 radnych. Lista obecności radnych 
dołączona jest do protokołu. 

 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 19. sesji 

odbytej  28 listopada 2019 r.  
 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Ze względu na problemy techniczne, dotyczące systemu do głosowania  

przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1015 do godziny 1020. 
 
Na sekretarza XXI sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego Przemysława 

Pytlika jednogłośnie głosami 16 radnych. 
 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje 

radca prawny pani Sara Pingot z Kancelarii  Radcy Prawnego Jakuba Czyczyło. 
 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indywidualne_mistrzostwa_%C5%9Bwiata_na_%C5%BCu%C5%BClu
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5. Porządek obrad sesji. 
 

Porządki obrad  sesji z 13 i 20 grudnia 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 pięć materiałów sesyjnych na drukach nr: 482, 483, 492, 493, 494, które 
zostały umieszczone w porządku obrad z 20 grudnia 2019 r. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, że Prezydent Miasta przedłożył Radzie 

Miasta także projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania diet dla przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących 

rad dzielnic w Mieście Opolu (druk nr 496). 

 
Ponadto Prezydent Miasta przedłożył radnym autopoprawkę do projektu uchwały 

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 494-A), którą radni 
otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Opola przekazał także informację, że na drukach od 
nr 485 do nr 491 przedłożył projekty uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 
Obywatel Miasta Opola” oraz nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola”. 
 

Natomiast na druku nr 495 Przewodniczący Rady Miasta Opola przedłożył projekt 
uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 
dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad XXI 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, przesuwanego już wcześniej z sesji 
listopadowej, który na wniosek Prezydenta Miasta Opola został uwzględniony 
w rocznym ramowym planie sesji  na luty 2020 roku. Powyższe związane jest 
z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych zaplanowanych na 
styczeń 2020 r.  oraz koniecznością uzyskania pozytywnej opinii Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. 
 

Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych przewodniczący sesji zgłosił 
wniosek formalny, aby:  
- punkt  21. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 492)  przenieść na punkt 
7. porządku obrad sesji, 

-  punkt  22. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok 
(druk nr 493)   przenieść na punkt 8. porządku obrad sesji, 

-  punkt  23. tj.  projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych 
w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (druk nr 494) przenieść na punkt 9. porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 21. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 492).  
 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 22 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych przesunęła z punktu 
22. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty budżetu 
miasta Opola na 2019 rok (druk nr 493).    
 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 23. na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 494). 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących zarządów 
dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic w Mieście Opolu (druk nr 496) jako 
24. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu Yingnanowi Sunowi (druk nr 484) jako 
25. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu Henrykowi Galwasowi (druk nr 485)  jako 
26. punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Pani Teresie Małaczyńskiej (druk nr 486)   jako 
27. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania odznaki 
„Za Zasługi dla Miasta Opola” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (druk 
nr 487) jako 28. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania odznaki 
„Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Leszkowi Szagdajowi (druk nr 488) jako 
29. punkt porządku obrad sesji. 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania odznaki 
„Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Tomaszowi Idzikowskiemu (druk nr 489) jako 
30. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania odznaki 
„Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Mariuszowi Jańczukowi (druk nr 490) jako 
31. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu Bogusławowi Laitl (druk nr 491) jako 
32. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
doraźnej do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na 
ławników (druk nr 495) jako 33. punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych, złożył  wniosek formalny, aby: 
- materiał sesyjny na druku nr 460 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 

wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiał sesyjny na druku nr 468 omawiać w trybie bez wprowadzania ale 

z pytaniami i dyskusją, 
- projekty uchwał na drukach nr 457 i 458  omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  
- materiał sesyjny na druku nr 460 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 

wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiał sesyjny na druku nr 468 omawiać w trybie bez wprowadzania ale 

z pytaniami i dyskusją, 
- projekty uchwał na drukach nr 457 i 458  omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

Rada Miasta Opola na XXI sesji obradowała według następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XIX 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 492). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 493). 
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9. Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta 
Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk 
nr 494). 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej nabycia terenów sportowo-
rekreacyjnych LZS Grudzice przez miasto Opole (druk nr 481). 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
na terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 468). 

12. Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola (druk nr 460). 
13. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 

w Opolu (druk nr 457). 
14. Uchwała w sprawie zmiany nazwy placu publicznego na Rondo im. Alfonsa 

Zgrzebnioka (druk nr 458). 
15. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej płk. Witolda 

Pileckiego (druk nr 459). 
16. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 466). 
17. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 467). 
18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 469). 
19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVf” w Opolu (druk nr 470). 
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się 
znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia 
Prezydenta Miasta Opola” (druk nr 471). 

21. Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, 
a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze 
inkasa (druk nr 473). 

22. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowego w Opolu (druk nr 482). 

23. 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 483). 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania 
diet dla przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad 
dzielnic w Mieście Opolu (druk nr 496). 

25. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 
Yingnanowi Sunowi (druk nr 484). 

26. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 
Henrykowi Galwasowi (druk nr 485). 

27. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Pani 
Teresie Małaczyńskiej (druk nr 486). 

28. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (druk nr 487). 

29. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 
Leszkowi Szagdajowi (druk nr 488). 
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30. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 
Tomaszowi Idzikowskiemu (druk nr 489). 

31. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 
Mariuszowi Jańczukowi (druk nr 490). 

32. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 
Bogusławowi Laitl (druk nr 491). 

33. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 
dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników (druk nr 495). 

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

35. Pytania w sprawach bieżących. 
36. Komunikaty. 
37. Zamknięcie sesji. 

 
6. Interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 

Interpelacje złożyli radni S. Batko i W. Matuszek. 
 

Nie było dodatkowych pytań do udzielonych odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 492). 
 

Projekt uchwały na druku nr 492 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.  
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 
uchwały nie był opiniowany. 

 
 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 XXI/417/19 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 493). 
 

  Projekt uchwały na druku nr 493 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. 

  
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 

uchwały nie był opiniowany. 
 

Nie było pytań do  omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/418/19 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta 

Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk 
nr 494). 
 

  Projekt uchwały na druku nr 494 wraz z autopoprawką na druku nr 494-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. 

  
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 

uchwały i autopoprawki nie były opiniowane. 
 

Nie było pytań do  omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola 
w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych 
w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (druk nr 494-A). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/419/19 
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w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 
2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej nabycia terenów 

sportowo-rekreacyjnych LZS Grudzice przez miasto Opole (druk nr 481). 
 

Projekt uchwały na druku nr 481 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnice VI załącza się do protokołu. 
 

  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Tomasz Topola  
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI. 

 
Opinię Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Radny T. Wróbel przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki odczytał opinię 

Komisji Sportu i Turystyki o odrzucenie projektu uchwały. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że radca prawny 
nie wniósł uwag do przedłożonego projektu uchwały. 

  
Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski ustnie wygłosił opinie do 

omawianego projektu uchwały. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: P. Pospieszyński, 
S. Batko, P. Pytlik, W. Matuszek, M. Nowak i T. Kaliszan, który zgłosił wniosek 
formalny o uwzględnienie w Planie pracy Komisji Infrastruktury w I półroczu 2020 
roku tematu pt. „Plany dotyczące budownictwa społecznego (TBS): pozyskiwanie 
nowych terenów,  realizacja inwestycji, budowa mieszkań pod wynajem -  możliwości 
i potrzeby w mieście Opolu”. 

  
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przyjęła wniosek radnego T. Kaliszana. 
 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili T. Topola  Przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI, Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola oraz A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 

W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: P. Pospieszyński, 
Ł. Sowada,  M. Nowak, E. Odelga, W. Matuszek, D. Chwist, E. Kurek oraz 
A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i T. Topola  Przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku Komisji Sportu 
i Turystyki o odrzucenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej 
nabycia terenów sportowo-rekreacyjnych LZS Grudzice przez miasto Opole (druk 
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nr 481), gdyż za jego przyjęciem zagłosowało 4 radnych, 12 radnych było 
przeciwnych i 8 radnych wstrzymało się od głosu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta większością głosów 13 radnych, przy 
2 głosach przeciwnych i przy 9 głosach wstrzymujących podjęła 

 
uchwałę nr XXI/420/19 

w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej nabycia terenów sportowo-
rekreacyjnych LZS Grudzice przez miasto Opole. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
  

Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1155 do godziny 1210. 
 
11. Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej na terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 468). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 468 omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale 
z pytaniami i dyskusją. 

 
  Projekt uchwały na druku nr 468 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

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

omawianego tematu. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/421/19 
w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej 
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 
terenie miasta Opola w 2020 roku. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola (druk nr 460). 
 

Informacja na druku nr 460   omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez 
wprowadzenia, bez pytań i dyskusji. 
 

Informację na druku nr 460 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 



  

10 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Roczne plany pracy komisji 
stałych Rady Miasta Opola. 

 
W związku z błędnie podanymi numerami druków do łącznego omawiania 

projektów uchwał radny Łukasz Sowada, który przewodniczył sesji, zgłosił wniosek 
formalny aby materiały sesyjne na drukach nr 457 i 458  omawiać osobno w trybie 
pełnym. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

przyjęła wniosek formalny,  aby materiały sesyjne na drukach nr 457 i 458  omawiać 
osobno w trybie pełnym. 
 
13. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 

w Opolu (druk nr 457). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 457 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała  A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej. 

  
    Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
    Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 
    W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 
   

uchwałę nr XXI/422/19 
w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
14. Uchwała w sprawie zmiany nazwy placu publicznego na Rondo im. Alfonsa 

Zgrzebnioka (druk nr 458).  
 
  Projekt uchwały na druku nr 458 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała  G. Czapla – naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. 

  
    Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
    Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 
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    W dyskusji nad omawianym tematem udział wzięli radna E. Kurek i A. Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 
   

uchwałę nr XXI/423/19 
w sprawie zmiany nazwy placu publicznego na Rondo im. Alfonsa Zgrzebnioka. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej płk. Witolda 

Pileckiego (druk nr 459). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 459 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał A. Wiśniewski Prezydent 
Miasta Opola.  

  
    Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
    Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 
   

uchwałę nr XXI/424/19 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej płk. Witolda Pileckiego. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
16. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk 
nr 466). 

 Projekt uchwały na druku nr 466 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała  E. Morawska-Jerye – naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
 
    Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
    Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXI/425/19 

w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach 
repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
17. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk 
nr 467). 

 Projekt uchwały na druku nr 467 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała  E. Morawska-Jerye – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 
    Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
    Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
   

uchwałę nr XXI/426/19 
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach 
repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 469). 
 
     Projekt uchwały na druku nr 469 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. 

 
    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 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XXI/427/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Wójtowa Wieś III” w Opolu. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVf” w Opolu (druk nr 470). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 470 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. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 
eSesja otrzymali Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Nie było pytań do  omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/428/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVf” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się 
znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia 
Prezydenta Miasta Opola” (druk nr 471). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 471 wraz z autopoprawką na druku nr 471-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. Kramarz – zastępca naczelnika Biura Obsługi 
Inwestora. 

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

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że radni za 
pośrednictwem programu eSesja otrzymali przedłożoną na sesji przez Prezydenta 
Miasta Opola autopoprawkę do projektu uchwały na druku nr 471-A. 
 

Nie było pytań do  omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola 
w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących 
się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta 
Miasta Opola” (druk nr 471). 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/429/19 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 
stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi 
osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta 
Opola” (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
21. Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, 

a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze 
inkasa (druk nr 473). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 473 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał A. Sienkiewicz – Wydziału Finansowo-Księgowego. 

  
    Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/430/19 
w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także 
ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum 

Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu (druk nr 482). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 482 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola.  
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     Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 

udzielił M. Wujec – Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 
    Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
   W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym  i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XXI/431/19 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wystawienniczo -
Kongresowego w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
23. 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 483). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 483 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonał T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu. 

  
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 

uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady. 

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/432/19 
zmieniającą 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. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania 

diet dla przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad 
dzielnic w Mieście Opolu (druk nr 496). 

 
  Projekt uchwały na druku nr 496 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. Zwarycz - zastępca naczelnika Centrum Dialogu 
Obywatelskiego. 

  
 Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 

uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady. 

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/433/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 
przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic 
w Mieście Opolu. 
 
   Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
25. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 

Yingnanowi Sunowi (druk nr 484). 

  Projekt uchwały na druku nr 484 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/434/19 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 
Yingnanowi Sunowi. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
26. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 

Henrykowi Galwasowi (druk nr 485). 

  Projekt uchwały na druku nr 485 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/435/19 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu Henrykowi 
Galwasowi. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
27. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Pani 

Teresie Małaczyńskiej (druk nr 486). 

 Projekt uchwały na druku nr 486 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/436/19 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Pani Teresie 
Małaczyńskiej. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
28. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Fundacji 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (druk nr 487). 

 Projekt uchwały na druku nr 487 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XXI/437/19 
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
29. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Leszkowi Szagdajowi (druk nr 488). 

 Projekt uchwały na druku nr 488 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/438/19 
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Leszkowi 
Szagdajowi. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
30. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Tomaszowi Idzikowskiemu (druk nr 489). 

 Projekt uchwały na druku nr 489 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/439/19 
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Tomaszowi 
Idzikowskiemu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
31. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Mariuszowi Jańczukowi (druk nr 490). 

 Projekt uchwały na druku nr 490 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
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     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

  
Nie było pytań do  mawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji do 

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych  
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/440/19 
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Mariuszowi 
Jańczukowi. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
32. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 

Bogusławowi Laitl (druk nr 491). 

 Projekt uchwały na druku nr 491 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta  załącza się do protokołu. 
 
     Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

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

omawianego tematu. 
 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/441/19 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 
Bogusławowi Laitl. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
33. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 

dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników (druk nr 495).  

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

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  
 
 Przewodniczący Rady Miasta poprosił przewodniczących Klubów Radnych 
o wskazanie przedstawicieli do pracy w komisji do dokonania zniszczenia 
dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników. 
 
 Radny P. Pospieszyński przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 
wskazał radną A. Łęgowik. 
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Radny M. Nowak przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  wskazał 
siebie do pracy w komisji. 
Radny W. Matuszek w imieniu przewodniczącego Klubu Radnych Arkadiusza 
Wiśniewskiego wskazał do pracy w komisji radną A. Wiśniewską i radnego 
A. Iszczuka. 
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników. 

  
  Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował, że przewodniczą 

komisji będzie radna A. Łęgowik a wiceprzewodniczącym  komisji – radny M. Nowak. 
 
Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna A. Wiśniewska, 

a odpowiedzi  udzielił Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 
Nie było dyskusji do omawianego tematu. 

 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych  
podjęła 
   

uchwałę nr XXI/442/19 
w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia dokumentów 
złożonych przez kandydatów na ławników. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
34. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 

międzysesyjnym od 29 listopada do 29 grudnia 2019 roku (druk nr 497). 
 
Informację na druku nr 497 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

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

tematem. 
 
 
35. 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”. 

 
36. Komunikaty. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji zakomunikował, iż do Rady Miasta Opola 

od Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu w płynęło pismo w sprawie trwającego sporu zbiorowego 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. W związku z nieuwzględnieniem 

w budżecie miasta na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń dla pracowników MOPR 
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Przewodnicząca  Związku Zawodowego poinformowała o konieczności zaostrzenia 

protestu. 

  

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że od Wojewody Opolskiego 

otrzymał informację, iż po dokonaniu oceny z godności z przepisami prawa uchwały 

z  dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Goslawice II” w Opolu nie wnosi on uwag do 

przedłożonych dokumentów. 

 

 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola przekazał radnym 

informację, iż od Prezydenta Miasta Opola otrzymał informację dotyczącą sposobu 

wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących: „Kontroli funkcjonowania stołówek 

szkolnych i jakości wyżywienia”. 

 
Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 

wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta, a następnie złożył 
wszystkim obecnym na sali obrad życzenia sylwestrowo-noworoczne, zapraszając 
jednocześnie na symboliczną lampkę szampana.  
 
37. Zamknięcie sesji. 

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

 
Przewodniczący sesji zamknął XXI sesję o godzinie 1315. 
 

 
 
Protokół sporządziła:           Sekretarz sesji:                     Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                 Przemysław Pytlik                 Łukasz Sowada 
 

 

   


