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Protokół nr XXII/20 

sesji Rady Miasta Opola 

30 stycznia 2020 r. 

 

                                                    

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1520.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

który przewodniczył sesji. 

 

       Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, 

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

sesje są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

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

za pośrednictwem programu eSesja. 

 

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy 

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

stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 18 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 20. sesji odbytej 

17 grudnia 2019 r. oraz protokół z 21. sesji odbytej 30 grudnia 2019 r.  

 

 

4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego T. Wróbla  

jednogłośnie głosami 16 radnych. 
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 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

sesji, XXII sesję Rady Miasta Opola obsługuje kancelaria prawna Jakub Czyczyło, 

którą reprezentuje Pani Sara Pingot. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

     Porządki obrad sesji z 15 i 22 stycznia 2020 r. załącza się do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

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

Radzie trzy materiały sesyjne na drukach nr od 504 do 506, które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 22 stycznia 2020 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 507), 

2. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 

nr 508), 

3. projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Opolskiego nr PN.III.4131.1.155.2019.KN z dnia 31 grudnia 2019 r. 

stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/396/19 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 (druk nr 516), 

4. projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność 

w całości uchwały nr XIX/384/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk nr 517), 

5. projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic 

w Mieście Opolu (druk nr 519). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 507-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 508-A),  

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
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     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że na druku nr 509 przedłożył 

radnym Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola w 2019 roku. 

 

  Ponadto przewodniczący obrad zakomunikował, że na druku nr 515 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył projekt uchwały w sprawie zalecenia 

pokontrolnego. 

 

  Radny Ł. Sowada przekazał informację, że przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji na drukach nr od 510 do 512 przedłożyła projekty uchwał 

w sprawie rozpatrzenia skarg, a na drukach nr 513 i 514 projekty uchwał w sprawie 

rozpatrzenia petycji. 

 

 Głos zabrał M. Wujec, który z upoważnienia Prezydent Miasta Opola 

wnioskodawcy projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Opolskiego nr PN.III.4131.1.155.2019.KN z dnia 

31 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/396/19 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 (druk nr 516), na podstawie § 29 Statutu Miasta Opola, wycofał 

projekt uchwały z porządku obrad sesji. 

 

 Głos zabrał także S. Batko, który jako przedstawiciel ¼ składu Rady Miasta Opola, 

na podstawie § 29 Statutu Miasta Opola, wycofał projekt uchwały w sprawie 

odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola (druk nr 502) z porządku 

obrad sesji. 

 

 Ponadto przewodniczący obrad zakomunikował, że w związku z wnioskiem 

w sprawie rezygnacji Arkadiusza Szymańskiego z funkcji wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Opola z dniem 30 stycznia 2020 r., przedłożył radnym projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola (druk 

nr 520). 

 

 Radny Ł. Sowada poinformował, iż po konsultacji z przewodniczącymi klubów 

radnych na konwencie, zgłasza wniosek formalny, aby:  

- punkt  14. tj.  Dyskusja na temat: „Sytuacja Miasta Opola w zakresie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu od dnia 1 stycznia 2020 roku” 

przenieść na punkt 7. porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XXII sesji wymaga głosowania Rady, 

co też zostało uczynione. 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przeniosła punktu 14. tj.  Dyskusja na temat: „Sytuacja Miasta Opola w zakresie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu od dnia 

1 stycznia 2020 roku” na punkt 7. porządku obrad. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 507). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty 

budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 508). 

   

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

wprowadziła na punkt 19. porządku obrad sesji Sprawozdanie z działalności komisji 

stałych Rady Miasta Opola w 2019 roku (druk nr 509). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 20. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zalecenia 

pokontrolnego (druk nr 515). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 21. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wniesienia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. 

stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XIX/384/19 Rady Miasta Opola 

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

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego 

w Opolu (druk nr 517). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

wprowadziła na punkt 22. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących zarządów dzielnic oraz 

przewodniczących rad dzielnic w Mieście Opolu (druk nr 419). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 25. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola (druk nr 520). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

zdjęła z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie odwołania 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola (druk nr 502). 

 

 



5 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z konwentem, złożył wniosek 

formalny, aby: 

 materiały sesyjne na drukach nr: 498, 499, 501, 503, 505, 506 oraz 509 omawiać 

w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  

 materiały sesyjne na drukach nr: 498, 499, 501, 503, 505, 506 oraz 509 omawiać 

w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XXII sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołów z XX i XXI sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Dyskusja na temat: „Sytuacja Miasta Opola w zakresie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Opolu od dnia 1 stycznia 2020 roku”. 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 507). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 508). 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu 

za 2019 rok (druk nr 503). 

11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk 

nr 499). 

12. Uchwała w sprawie nadania placowi publicznemu nazwy Rondo im. Adama 

Śmietańskiego (druk nr 500). 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej (druk nr 498). 

14. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na 

ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020-2023 (druk 

nr 501). 

15. Uchwała w sprawie połączenia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Opolu z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w zespół 

placówek pod nazwą Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (druk 

nr 504). 
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16. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi 

osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta 

Miasta Opola” (druk nr 505). 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu konkursowego w ramach programu 

ERASMUS+ pn. „Rozwiń swoje skrzydła II” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Sektor – Edukacja Dorosłych Akcja 1. Mobilność Edukacyjna (druk 

nr 506). 

18. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola w 2019 roku 

(druk nr 509). 

19. Uchwała w sprawie zalecenia pokontrolnego (druk nr 515). 

20. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Opolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały 

nr XIX/384/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk nr 517). 

21. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic w Mieście Opolu (druk 

nr 519). 

22. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu (druk nr 510). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 

nr 511). 

c) Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 

nr LXVIII/1297/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 512). 

23. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów 

prawa miejscowego (druk nr 513). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa 

miejscowego oraz w zakresie poparcia w formie uchwały petycji 

skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej 

intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (druk nr 514). 

24. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Opola (druk nr 520). 

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

26. Pytania w sprawach bieżących. 

27. Komunikaty. 

28. Zamknięcie sesji.      
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6. Interpelacje radnych. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 

 Interpelacje złożyli radni: P. Mielec, P. Pytlik, E. Kurek, T. Kaliszan oraz 

T. Wróbel. 

 

 O dodatkowe wyjaśnienia do otrzymanych odpowiedzi poprosili radni T. Kaliszan 

i P. Mielec. 

 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielili M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta oraz 

M. Czech-Tańczuk – zastępca naczelnika  Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa. 

 

     Głos zabrał także radny W. Matuszek. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  

 

 

7.   Dyskusja na temat: „Sytuacja Miasta Opola w zakresie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu od dnia 

1 stycznia 2020 roku”. 

 

Wnioskodawcą przeprowadzenia dyskusji był Klub Radnych Arkadiusza 
Wiśniewskiego. 

 
Materiał do dyskusji został przedłożony przez Prezydenta Miasta Opola. 

 

Wprowadzenia do omawiania materiału z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Opola dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi.  

 

W dyskusji głos zabrali: przedstawiciele Spółki Remondis Opole K. Kochalski  – 

wiceprezes Zarządu, G. Zarański  - dyrektor ds. handlowych oraz J. Mokrzycka – 

kierownik Działu Handlowego, przedstawiciele Górażdże Cement SA J. Żabski – 

dyrektor ds. zakupów i logistyki oraz A. Losor – dyrektor rozwoju sprzedaży 

i marketingu, A. Czajkowski – prezes Zakładu Komunalnego w Opolu, P. Zych – 

Zastępca Prezydenta Miasta Opola, M. Wujec - Zastępca Prezydenta Miasta Opola, 

I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz radni: 

E. Odelga, P. Pytlik, E. Bień, P. Mielec, B. Kamińska, T. Kaliszan, J. Kasprzyk, 

J. Kawecka i D. Chwist. 
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  Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1350 do godziny 1405. 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr  507) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 507-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 507 wraz autopoprawką na druku nr 507-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

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

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 507-A nie była opiniowana. 

  

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

omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 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 507-A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/443/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 508) 

oraz autopoprawka do projektu uchwały (508-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 508 wraz autopoprawką na druku nr 508-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 
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      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 508-A nie była opiniowana. 

  

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

omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 508-

A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/444/20 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (wraz z wcześniej 

przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście 

Opolu za 2019 rok (druk nr 503). 

 

 Sprawozdanie na druku nr 503 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

      Sprawozdanie omawiane było w trybie uproszczonym tj. bez wprowadzenia, bez 

pytań i dyskusji. 

       

 Opinie Komisji Infrastruktury, Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Społecznej 

i Zdrowia do Informacji załącza się do protokołu. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na 

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2019 rok. 

 

 

11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk 

nr 499). 

 

Projekt uchwały na druku nr 499 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

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

pytań i dyskusji. 

 

      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/445/20 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

12. Uchwała w sprawie nadania placowi publicznemu nazwy Rondo im. Adama 

Śmietańskiego (druk nr 500). 

 

Projekt uchwały na druku nr 500 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały 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. 

 

      W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny A. Iszczuk. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/446/20 

w sprawie nadania placowi publicznemu nazwy Rondo im. Adama 

Śmietańskiego. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (druk nr 498). 

 

Projekt uchwały na druku nr 498 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

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

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Komisji Zakładowej 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Opolu, opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

w Opolu oraz pismo nauczycieli opolskich techników w sprawie tego projektu. 

 

Ww. dokumenty załącza się do protokołu.  

 

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

4 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

 

uchwałę nr XXII/447/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów 

na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020-2023 

(druk nr 501). 

 

Projekt uchwały na druku nr 501 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

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

pytań i dyskusji. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

(radny M. Nowak z powodu problemów technicznych zagłosował „za” poprzez 

podniesienie ręki i zapis do protokołu) podjęła 

 

uchwałę nr XXII/448/20 

w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020-2023. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

15. Uchwała w sprawie połączenia Miejskiej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Opolu z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

w Opolu w zespół placówek pod nazwą Miejskie Centrum Wspomagania 

Edukacji w Opolu (druk nr 504). 

 

Projekt uchwały na druku nr 504 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała I. Koszyk – naczelnik 

Wydziału Oświaty. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinie: Komisji Zakładowej 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Opolu, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Opolu, 

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty, Miejskiej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” 

w sprawie tego projektu. 

 

Ponadto za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali uzupełnienie do 
uzasadnienia projektu uchwały na druku nr 504.  

 

Ww. dokumenty załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiły radne B. Kamińska oraz 

J. Kawecka. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła I. Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

W dyskusji głos zabrał radny A. Iszczuk. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

 

uchwałę nr XXII/449/20 

w sprawie połączenia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Opolu z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w zespół 

placówek pod nazwą Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi 

osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie 

Prezydenta Miasta Opola” (druk nr 505). 

 

Projekt uchwały na druku nr 505 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/450/20 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów 

uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - 

Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu konkursowego w ramach 

programu ERASMUS+ pn. „Rozwiń swoje skrzydła II” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej Sektor – Edukacja Dorosłych Akcja 

1. Mobilność Edukacyjna (druk nr 506). 

 

Projekt uchwały na druku nr 506 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/451/20 

w sprawie przystąpienia do projektu konkursowego w ramach programu 

ERASMUS+ pn. „Rozwiń swoje skrzydła II” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej Sektor – Edukacja Dorosłych Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola 

w 2019 roku (druk nr 509). 

 

Sprawozdanie na druku nr 506 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Sprawozdanie omawiane było w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych, na 

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z działalności 

komisji stałych Rady Miasta Opola w 2019 roku. 

 

 

19. Uchwała w sprawie zalecenia pokontrolnego (druk nr 515). 

 

Projekt uchwały na druku nr 515 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny S. Batko 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Głos zabrał M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 

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

omawianym tematem. 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/452/20 

w sprawie zalecenia pokontrolnego. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność 

w całości uchwały nr XIX/384/19 Rady Miasta Opola z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława 

Domańskiego w Opolu (druk nr 517). 

 

Projekt uchwały na druku nr 517 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała A. Werner-Wilk – 

naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 

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

sesji głosowaniem Rady. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 18 radnych, 

przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących (radna A. Wiśniewska 

z powodu problemów technicznych zagłosowała „za” poprzez podniesienie ręki 

i zapis do protokołu) podjęła 

 

uchwałę nr XXII/453/20 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Opolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność w całości 

uchwały nr XIX/384/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu. 

 

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

przewodniczących zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic 

w Mieście Opolu (druk nr 519). 

 

Projekt uchwały na druku nr 519 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 

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

sesji głosowaniem Rady. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/454/20 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

zarządów dzielnic oraz przewodniczących rad dzielnic w Mieście Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu (druk nr 510). 

 

Projekt uchwały na druku nr 510 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.33.2019 na działalność dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 

w Opolu, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

załącza się do protokołu. 

  

Radny M. Nowak 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.  
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/455/20 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 

nr 511). 

 

Projekt uchwały na druku nr 511 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.36.2019 na Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie Miasta 

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

 

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

sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

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

1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

 

uchwałę nr XXII/456/20 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

c) Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 

nr LXVIII/1297/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 512). 

 

Projekt uchwały na druku nr 512 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.34.2019 na Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie Miasta 

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

 

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

sprawozdanie z badania skargi. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 

omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/457/20 

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr LXVIII/1297/18 

Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 

miejscowego (druk nr 513). 

 

Projekt uchwały na druku nr 513 w sprawie rozpatrzenia petycji 

nr OR.I.152.17.2019 dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, przedłożony 

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

protokołu. 

 

Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła stanowisko Komisji, stanowiące załącznik do przedłożonego projektu 

uchwały. 

 

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

omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/458/20 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

 

 

 



19 

 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa 

miejscowego oraz w zakresie poparcia w formie uchwały petycji 

skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej 

intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (druk nr 514). 

 

Projekt uchwały na druku nr 514 w sprawie rozpatrzenia petycji 

nr OR.I.152.19.2019 dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz w zakresie 

poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski 

dotyczącej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza 

się do protokołu. 

 

Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła stanowisko Komisji, stanowiące załącznik do przedłożonego projektu 

uchwały. 

 

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

omawianym tematem.  

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXII/459/20 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz 

w zakresie poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji 

Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa 

na Króla Polski. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Opola (druk nr 520). 

 

Projekt uchwały na druku nr 520 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 również dyskusji nad 

omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXII/460/20 

w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

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

dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku (druk nr 518). 

 

  Informację na druku nr 518 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem.  

 

 

26. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

27. Komunikaty. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że Klub Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości podjął uchwałę nr 3, którą wykluczył radnego Arkadiusza 

Szymańskiego z grona członków klubu. 

 

 Z Ministerstwa Zdrowia do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo dot. uchwały 

Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie 

planowanej likwidacji SOR w Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Opolu”, zawierające 

stanowisko Ministerstwa w sprawie likwidacji SOR-u.   

 

Od Wojewody Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęło rozstrzygnięcie 

nadzorcze stwierdzające nieważność 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 – z powodu 

istotnego naruszenia prawa. 
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Ponadto od Wojewody Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęło 

rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości  uchwały Rady Miasta 

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

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ks. Bolesława Domańskiego w Opolu – 

z powodu naruszenia prawa. 

 

Od Wojewody Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęło także 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec  uchwały Rady 

Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu. 

 

Do Rady Miasta Opola wypłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w sprawie uchwały Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia 

stawki tej opłaty.  

Kolegium RIO wskazuje na nieistotne naruszenie prawa w uchwale. 

 

Ponadto do Rady Miasta Opola wypłynęła uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Miasta Opola  z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.      

Kolegium RIO wskazuje na nieistotne naruszenie prawa w uchwale. 

 

Do Rady Miasta Opola wypłynęło także pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w sprawie uchwały Rady Miasta Opola  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

Kolegium RIO nie dopatrzyło się naruszenia prawa w badanej uchwale. 

 

Ponadto do Rady Miasta Opola wypłynęły uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określnego 

w uchwale budżetowej oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Miasta Opola.  

W obu uchwałach RIO wydało pozytywną opinię. 

 

Z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do wiadomości Rady Miasta Opola 

wypłynęły postanowienia w sprawie skarg mieszkańca miasta Opola na uchwały 

Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9 i Pomnik Matki Polki w Opolu oraz w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod 

nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu.  

WSA postanowił odrzucić skargi oraz zwrócić skarżącemu opłatę sądową. 
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Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że Prezydent Miasta Opola 

przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 1 Rocznego Planu 

Konsultacji na 2020 rok. 

 

Ponadto od Prezydenta Miasta Opola do Przewodniczącego Rady wpłynęła 

analiza poniesionych w poprzednim roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 

Analiza wykazała, iż w 2019 r. wynagrodzenie wypłacone nauczycielom osiągnęło 

wynagrodzenie średnie zagwarantowane w Karcie Nauczyciela, w związku 

z powyższym nie występuje konieczność wypłaty jednorazowego dodatku 

uzupełniającego. 

 

Przewodniczący obrad zakomunikował, że 10 stycznia br. od dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu otrzymał pismo dotyczące sporu 

w sprawie wynagrodzeń pracowników w MOPR. 

Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że dnia 21 stycznia br. otrzymał  

pismo Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, 

w którym przewodniczący Federacji odniósł się do pisma dyrektora MOPR. 

 

Z Centrum Edukacji Epsilon do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęło pismo 

skierowane do Prezydenta Miasta Opola dotyczące likwidacji Policealnej Szkoły 

Medycznej w Opolu. 

 

Ponadto z Biura Informacji o Zagrożeniu 5G do Urzędu Miasta Opola wpłynął 

email z treścią protestu przeciwko wprowadzeniu sieci 5G. Przeciwnicy uważają, że 

technologia 5G jest szkodliwa dla zdrowia. 

 

 Przewodniczący sesji zainteresowanych radnych odesłał do wymienionych pism, 

które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 

 

 Ponadto radny Ł. Sowada w imieniu swoim i Prezydenta Miasta Opola 

A. Wiśniewskiego zaprosił radnych na uroczyste obchody 97. Rocznicy Powstania 

I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, które odbędą się 23 lutego 2020 r. 
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28. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXII sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXII sesję o godzinie 1520. 

 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek             Tomasz Wróbel                     Łukasz Sowada 

   


