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Protokół nr XXIII/20 
sesji Rady Miasta Opola 

27 lutego 2020 r. 
 

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1309.  
 
1. Otwarcie sesji. 
 

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

 
Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada przywitał obecnych na sali obrad gości: 

mł. insp. Rafała Drozdowskiego Komendanta Miejskiej Policji w Opolu, bryg. Leszka 
Koksanowicza Komendanta  Miejskiego Państwowej  Straży Pożarnej w Opolu oraz 
pana Krzysztofa Maślaka Komendanta Straży Miejskiej w Opolu. 
 
 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 19 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 22. sesji odbytej 

30 stycznia 2020 r. 
 

4. Wybór sekretarza sesji.  
  

Na sekretarza XXIII sesji Rada Miasta Opola wybrała radną A. Wiśniewską 
większością głosów 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów 
przeciwnych. 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje 

radca prawny pani Sara Pingot z Kancelarii Radcy Prawnego Jakuba Czyczyło. 
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5. Porządek obrad sesji. 
 

Porządki obrad  sesji z 12 i 19 lutego 2020 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 czternaście materiałów sesyjnych na drukach od nr 531 do nr 544, które 
zostały umieszczone w porządku obrad z 29 lutego 2020 r. 

 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 545), 
2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 546), 

3. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej 
własności Gminy (druk nr 547), 

4. projekt uchwały w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik 
Matki Polki w Opolu (druk nr 551), 

5. projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Opolu (druk 
nr 551). 

 
Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  
1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 533-A), 
2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 534-A i 534-B),  

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

 Przewodniczący sesji przekazał także informację, iż na druku nr 548 przedłożył 
radnym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta 
Opola” Panu Jerzemu Beskiemu. 

 
Ponadto na druku nr 549 wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła 

projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad XXIII 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 uzyskania pozytywnej opinii Opolskiego Wojewódzkiego 



3 

 

Konserwatora zabytków oraz przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz z Opolską Radą Pożytku Publicznego. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował również, że 

Prezydent Miasta Opola złożył pismo w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji 
złożonych przez siebie dwóch uchwał:  
- w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta 
Opola” (druk nr 521),   
- w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk nr 522). 
 
    Dodał również, że zdjęcie tych materiałów z porządku obrad sesji, wymaga 
głosowania (większością głosów ustawowego składu Rady tj. 13).   
 

Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie 
przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby:  
- punkt  21. tj. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

spółki Miasta Opola "Park Naukowo-Technologiczny w Opolu" Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 535)  przenieść na punkt 11. porządku 
obrad dzisiejszej sesji, 

- punkt  19. tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 533) przenieść na punkt 
12. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

- punkt  20. tj. projekt w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 
nr 534) przenieść na punkt 13. porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 
Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

zdjęła z punktu 10. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk nr 521). 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
zdjęła z punktu 11. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk nr 522). 

 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji Sprawozdania Komendy Miejskiej Policji 
w Opolu z realizacji uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych 
stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę 
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pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 554)  jako 8. punkt 
porządku obrad sesji. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 21. na punkt 11. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki Miasta Opola "Park Naukowo-
Technologiczny w Opolu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 535). 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła z punktu 19. na punkt 12. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 533). 
 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przesunęła z punktu 20. na punkt 13. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 534). 
 
     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego 
w Opolu (druk nr 545)  jako 30. punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 546) jako 31. punkt 
porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności 
Gminy (druk nr 547) jako 32. punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia statutów 
Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik Matki Polki w Opolu (druk nr 551) jako 33. punkt 
porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu 
Żłobka Nr 3 w Opolu (druk nr 552) jako 34. 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 Jerzemu Beskiemu (druk nr 548) jako 35. 
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 zaleceń 
pokontrolnych (druk nr 549) jako 36. punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie złożył  wniosek formalny, aby: 
- materiały sesyjne na drukach nr 524, 529, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 i 544  

omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiały sesyjne na drukach nr 543, 545, 546 i 547 omawiać bez wprowadzenia, 

ale z pytaniami i dyskusją, 
- 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 524, 529, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 i 544  

omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiały sesyjne na drukach nr 543, 545, 546 i 547 omawiać bez wprowadzenia, 

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

Rada Miasta Opola na XXIII sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2019 roku (druk nr 523).   
8. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie 

przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta 
Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 554). 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (druk nr 525).   

10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu w 2019 r. (druk nr 526). 
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki Miasta Opola 

"Park Naukowo-Technologiczny w Opolu" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 535).   

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 533).  

13. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 534). 
14. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 
Opole (druk nr 524). 

15. Uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
pomników przyrody na terenie miasta Opola (druk nr 529).   
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16. Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola (druk 
nr 528). 

17. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 
dalszego biegu (druk nr 530). 

18. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 
informacji o kandydatach na ławników (druk nr 527). 

19. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu  
pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” (druk nr 531). 

20. Uchwała w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola dotyczącego rewitalizacji 
linii kolejowej nr 144 Opole - Tarnowskie Góry oraz przywrócenia na niej ruchu 
kolejowego” (druk nr 532).  

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego 
pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk 
nr 536). 

22. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Opolu (druk nr 537). 

23. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Zespole Szkół 
Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu (druk nr 538). 

24. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu (druk nr 539). 

25. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Zespole Szkół 
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu (druk nr 540). 

26. Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu (druk nr 541). 

27. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 542). 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk 
nr 543). 

29. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 544). 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 
i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 545). 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej (druk nr 546). 

32. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 547). 

33. Uchwała w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik Matki Polki 
w Opolu (druk nr 551). 

34. Uchwała w sprawie ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Opolu (druk nr 552). 
35. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 

Jerzemu Beskiemu (druk nr 548). 
36. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 549). 
37. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
38. Pytania w sprawach bieżących. 
39. Komunikaty. 
40. Zamknięcie sesji. 
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6. Interpelacje radnych. 
 

Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 
radnych, która załączona jest do protokołu. 

 
Interpelacje złożyli radni: T. Kaliszan, T. Wróbel, J. Kawecka, Ł. Sowada, 

P. Pospieszyński oraz B. Kamińska. 
 

Nie było dodatkowych pytań radnych do otrzymanych odpowiedzi. 
 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 
7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2019 roku (druk nr 523). 
8. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały 

w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 554). 
 
 Sprawozdania przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 

Policji w Opolu załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania Sprawozdań dokonał mł. insp. Rafał Drozdowski 

Komendant Miejski Policji w Opolu. 
 

 Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do druku nr 523 załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było tez dyskusji do 
omawianego tematu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła Sprawozdanie ze stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu w 2019 roku. 
 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (druk nr 525). 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawianej Informacji dokonał bryg. Leszek Koksanowicz 

Komendant  Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 
 

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

Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła Informację o stanie 
bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2019 rok. 

 
10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu 2019 r. (druk nr 526). 
 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Straży 
Miejskiej w Opolu załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania Sprawozdania dokonał Krzysztof Maślak 

Komendant Straży Miejskiej w Opolu. 
 

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

Pytania do omawianego Sprawozdania, jak również do wcześniej omawianych 
sprawozdań zadali radni: E. Bień, E. Kurek, M. Nowak. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: bryg. Leszek Koksanowicz Komendant  

Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, K. Maślak – Komendant Straży 
Miejskiej w Opolu oraz mł. insp. Rafał Drozdowski Komendant Miejski Policji 
w Opolu. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał E. Odelga. 

  
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z działalności 
Straży Miejskiej w Opolu 2019 r. 
  
 Radny Ł. Sowada powrócił do omawiania punktu 8. Porządku obrad sesji, czyli 
Sprawozdania Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały 
w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 554). 
 

  Przewodniczący sesji poinformował radnych, że Sprawozdanie nie było 
opiniowane prze komisje stałe Rady, gdyż zostało wprowadzone do porządku obrad 
sesji  głosowaniem Rady. 
 

 Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było też dyskusji do 
omawianego tematu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola  przyjęła  Sprawozdanie Komendy 
Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie przekazania Policji 
środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola 
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2019 roku. 
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Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji podziękował wszystkim komendantom 
za obecność na posiedzeniu sesji Rady Miasta Opola oraz za udzielenie odpowiedzi 
na pytania radnych. 
 
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki Miasta 

Opola "Park Naukowo-Technologiczny w Opolu" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (druk nr 535). 

 
   Projekt uchwały na druku nr 535 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. 

  
  Opinię Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

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

omawianym tematem. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
   

uchwałę nr XXIII/461/20 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki Miasta Opola "Park 
Naukowo-Technologiczny w Opolu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 533). 
 

Projekt uchwały na druku nr 533 wraz z autopoprawką na druku nr 533-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. 

 
Prowadzenie sesji przejęła radna M. Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Opola.  
 

Opinię Komisji Budżetowej  do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Radna M. Wilkos przewodnicząca sesji poinformowała radnych, że 
autopoprawka na druku nr 533-A nie była opiniowana. 
 

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 18 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 533-A). 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/462/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 

nr 534). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 534 wraz z autopoprawkami na druku nr 534-A 
i 534-B przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza 
się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawek z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
 Prowadzenie sesji przejął ponownie radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady 
Miasta Opola. 

  
Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawki 

na drukach nr 534-A i 534-B nie były opiniowane. 
 

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

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  nr  534-
B). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk  nr  534-
A). 

 
    W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/463/20 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
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  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

  Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1108 do godziny 1125. 

 

14. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 
powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na 
terenie gminy Opole (druk nr 524).  

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 524 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/464/20 
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 
powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 
Opole. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15. Uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

pomników przyrody na terenie miasta Opola (druk nr 529). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 529 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej i  Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/465/20 
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomników 
przyrody na terenie miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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16. Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola (druk 
nr 528). 

Projekt uchwały na druku nr 528 przedłożony Radzie Miasta przez Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował, że: 

 zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy wybiera ze 
swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną 
większością głosów  w  obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 
w  głosowaniu tajnym, 

 według § 33 statutu miasta wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta dokonuje 
się z   nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez kluby radnych lub co 
najmniej 3 radnych. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody 
kandydata, a kandydaci muszą być obecni podczas wyborów. 

Radny M. Nowak w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 
radnego S. Batko jako kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola 
i krótko uzasadnił kandydaturę.  

 
Radny S. Batko wyraził zgodę na kandydowanie. 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych zamknęła listę kandydatów 
na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola. 

 
Nie było pytań ani dyskusji do zgłoszonej kandydatury. 

 
 Kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola radny S. Batko nie 

zabrał głosu dla poparcia swojej kandydatury. 

      Przewodniczący sesji poinformował, że spełnione zostały formalne warunki art. 
19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, można więc przystąpić do głosowania. 

      Przewodniczący sesji  poinformował radnych, iż  w celu przeprowadzenia tajnego 
głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola należy powołać komisję 
skrutacyjną spośród radnych, która zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu pracy Rady 
Miasta Opola ma liczyć 3 radnych. 

      Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych: radny P. Mielec zgłosił radnych  
W. Matuszka i A. Iszczuka, radny M. Nowak zgłosił radnych M. Kawę i P. Pytlika. 

  Radni: W. Matuszek, A. Iszczuk, M. Kawa i P. Pytlik wyrazili zgodę na  pracę 
w komisji skrutacyjnej. 

  Ze względu, iż zgłosiło się więcej niż 3 radnych, radny A. Iszczuk postanowił 
zrezygnować z udziału w pracach komisji skrutacyjnej. 

     Przewodniczący sesji zgłosił wniosek o przegłosowanie całego składu komisji. 
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 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 
24 radnych powołała komisję skrutacyjną w składzie: W. Matuszek, M. Kawa 
i P. Pytlik. 

Przewodniczący obrad radny Ł. Sowada poprosił komisję skrutacyjną 
o przygotowanie aktu głosowania zgodnie z przepisami § 13 ustęp 2-5 Regulaminu 
Pracy Rady oraz § 33 i § 34 statutu miasta. 

 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy, a przewodniczący sesji ogłosił przerwę 

od godziny 1137 do godziny 1147. 
 

Na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 
 

Radny P. Pytlik przewodniczący komisji skrutacyjnej w jej imieniu szczegółowo 
zapoznał radnych z zasadami tajnego głosowania w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady i  warunkami ważności głosu. Zasady tajnego 
głosowania ustalone przez komisję skrutacyjną załącza się do protokołu. 

 
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w następujący sposób. Radny 

P. Pytlik  przewodniczący komisji skrutacyjnej po wyczytaniu z imienia i nazwiska 
obecnych na sesji radnych wydał każdemu radnemu kartę do głosowania.  

 
Odbiór karty do głosowania radny kwitował swoim podpisem na liście 

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

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

sali obrad. 
 

Po zakończeniu aktu głosowania komisja skrutacyjna zabrała zamkniętą urnę 
z kartami do głosowania i udała się do innej sali w celu przeliczenia głosów, 
a przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 1200 do 
godz. 1205. 

 
Po przerwie radny P. Pytlik przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił 

wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miasta 
Opola. Karty do głosowania (w  zaklejonej i opieczętowanej kopercie) oraz protokół 
komisji skrutacyjnej załącza się do protokołu. 

 
Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej, który załącza się do protokołu sesji, 

radny Ł. Sowada przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Opola w tajnym 
głosowaniu dokonała wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola w kadencji 
2018 – 2023.  

  
W  głosowaniu tajnym udział wzięło 24 radnych, głosów ważnych oddano 22, 

nieważnych 2 głosy, w obecności 24 radnych. 
 

Za wyborem radnego S. Batko na  wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola 
głosowało 20 radnych, przeciw był 1 radny i 1 radny wstrzymał się od głosowania, co 
stanowi uzyskanie bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy 
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ustawowego składu Rady Miasta Opola zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym. 

 
Uchwałę nr XXIII/466/20 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
W związku z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym po wyborze radnego 

S. Batko na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola został on zobligowany do 
rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola. Jednocześnie wyraził on 
wolę pracy w Komisji Społecznej i Zdrowia.  

 
  Również radny M. Kawa złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Opola 

pismo w sprawie wyrażenia woli pracy w Komisji Rewizyjnej, rezygnując z pracy 
w Komisji Społecznej i Zdrowia. 

 
  W związku z powyższym radny M. Nowak zgłosił wniosek formalny 

o poszerzenie porządku obrad XXIII sesji o projekty uchwał: 
- zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Opola (druk nr 556). 
- zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady 

Miasta Opola (druk nr 557). 
 
Radny Łukasz Sowada poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 

porządku obrad XXIII sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk nr 556) jako 17. 
punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola (druk nr 557) 
jako 18. punkt porządku obrad sesji. 

 
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Opola (druk nr 556). 
 
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej 

i Zdrowia Rady Miasta Opola (druk nr 557). 
 
 Projekty uchwał na drukach nr 556 i 557 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości dokonał radny M. Nowak przewodniczący Klubu.  
 

  Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było też dyskusji nad 
omawianymi tematami. 
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/467/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Opola. 
 

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

uchwałę nr XXIII/468/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady 
Miasta Opola. 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu (druk nr 530). 

Projekt uchwały na druku nr 530 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że  za pośrednictwem programu 
eSesja otrzymali zarówno opinię Zespołu jak i opinię radcy prawnego. Obie opinie 
załącza się do protokołu. 
 

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

uchwałę nr XXIII/469/20 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 

biegu. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

20. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Opolu informacji o kandydatach na ławników (druk nr 527). 

Projekt uchwały na druku nr 527 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta. 
 

  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 XXIII/470/20 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 
informacji o kandydatach na ławników. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

21. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu  
pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” (druk nr 531).  

 Projekt uchwały na druku nr 531 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta  Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

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

uchwałę nr XXIII/471/20 
w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Czas na przesiadkę 
w Aglomeracji Opolskiej”. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

22. Uchwała w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola dotyczącego 
rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Opole - Tarnowskie Góry oraz 
przywrócenia na niej ruchu kolejowego” (druk nr 532).  

 Projekt uchwały na druku nr 532 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. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

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

uchwałę nr XXIII/472/20 
w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola dotyczącego rewitalizacji linii 
kolejowej nr 144 Opole - Tarnowskie Góry oraz przywrócenia na niej ruchu 
kolejowego”. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny 
polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie 
Miasta Opola (druk nr 536). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 536 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

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

uchwałę nr XXIII/473/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego 
pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
24. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Zespole 

Szkół Mechanicznych w Opolu (druk nr 537). 

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

       Projekt uchwały na druku nr 537 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/474/20 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
25. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Zespole 

Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu (druk nr 538). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 538 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 



18 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/475/20 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Zespole Szkół 
Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
26. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Zespole 

Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu (druk 
nr 539). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 539 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/476/20 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
27. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Zespole 

Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu (druk nr 540). 

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

       Projekt uchwały na druku nr 540 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/477/20 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Zespole Szkół 
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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28. Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu (druk 
nr 541). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 541 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/478/20 
w sprawie w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
29. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk 
nr 542). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 542 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programy 
eSesja otrzymali Państwo Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością  głosów 22 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów  przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXIII/479/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
(druk nr 543). 

 Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 543 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
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      Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
      Pytanie do omawianego projektu uchwały zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi 
udzieliła D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 
 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/480/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 544). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 544 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/481/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Opola”. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 

i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 545). 

 Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 545 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
      Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 
      Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: B. Kamińska, 
P. Pospieszyński i A. Wiśniewska. 
 
      Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła A. Zwarycz  – zastępca naczelnika 
Centrum Dialogu Obywatelskiego. 
 

W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny E. Odelga. 
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością  głosów 20 radnych, przy  
1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XXIII/482/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji 
budżetu obywatelskiego w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej (druk nr 546). 

Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 546 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
      Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 
      Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXIII/483/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

34. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych 
na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk 
nr 547). 

 Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 547 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisję Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
      Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
podjęła 
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uchwałę nr XXIII/484/20 
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

35. Uchwała w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik Matki 
Polki w Opolu (druk nr 551). 

36. Uchwała w sprawie ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Opolu (druk nr 552). 

 Projekty uchwał na drukach nr 552 i 553 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta  Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekty uchwał nie były 
opiniowane przez komisje stałe, gdyż zostały wprowadzone do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 
 

  Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było też dyskusji nad 
omawianymi tematami. 
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością  głosów 18 radnych, przy  
1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 
 

uchwałę nr XXIII/485/20 
w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik Matki Polki w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością  głosów 19 radnych, przy  
1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XXIII/486/20 
w sprawie ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

37. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu 
Jerzemu Beskiemu (druk nr 548). 

 Projekt uchwały na druku nr 548 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 23 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XXIII/487/20 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Panu Jerzemu 
Beskiemu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
38. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 549).  
  
  Projekt uchwały na druku nr 549 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała radna E. Kurek 
wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 
 

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

 
Nie było pytań do omawianego projektu uchwały.  
 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni B. Kamińska, 

W. Matuszek i A. Wiśniewski  Prezydent Miasta Opola. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XXIII/488/20 
w sprawie zaleceń pokontrolnych. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

39. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 
międzysesyjnym od 30 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku (druk 
nr 553). 
 
Informację na druku nr 553 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

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

omawianym tematem. 
 
40. 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”. 
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41. Komunikaty. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Opola Ł. Sowada poinformował, że do Rady 
Miasta Opola wypłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwał 
Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Komprachcice, udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa 
oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.  Kolegium RIO wskazał 
na nieistotne naruszenie prawa we wszystkich tych uchwałach. 
  
 Od Wojewody Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo 
stwierdzające nieważność część uchwały Rady Miasta Opola z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu, o czym zakomunikował radny 
Ł. Sowada. 
 
 Ponadto przewodniczący sesji przekazał radnym informację, że  od mieszkańca 
miasta Opola wpłynęła skarga skierowana za pośrednictwem Rady Miasta Opola do 
Sądu Administracyjnego na uchwałę z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia 
stawki  tej opłaty.   
 
 Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, że do wiadomości Rady Miasta 
Opola od Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu wpłynęło pismo informujące 
o skreśleniu z listy ławników osoby wybranej w październiku 2019 r. Skreślenie 
odbyło się w związku z zrzeczeniem się mandatu  ławnika  przez tę osobę.      
  
 Radny Ł. Sowada poinformował, że 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 wskazało na nieistotne 
naruszenie prawa w uchwale. 
 
 Ponadto przewodniczący sesji zakomunikował radnym, że Sekretarz Miasta 
Opola przekazał Raport z konsultacji z mieszkańcami miasta Opola w zakresie 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 
i realizacji budżetu obywatelskiego oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  
 
 Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Prezydent Miasta Opola 
przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę nr 2 Rocznego Planu 
Konsultacji na 2020 rok oraz Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 
2019 rok. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady przekazała radnym informację o tym,  
ze otrzymał uchwałę Rady Dzielnicy I w sprawie majątku komunalnego, w której 
Rada Dzielnicy apeluje do Rady Miasta Opola i Prezydenta Miasta Opola oraz do 
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Rady Gminy Dobrzeń Wielki i Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o pilne uregulowanie 
spraw związanych z majątkiem komunalnym służącym mieszkańcom Dzielnicy I. 
 
 Ponadto radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji przekazał również, iż:  
- do Rady Miasta Opola wypłynęło pismo od mieszkańca Opola, dotyczące stawek za 
odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.  
- do wiadomości  Rady Miasta Opola wpłynęło pismo skierowane do dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieszkanek Ośrodka Readaptacji Społecznej 
„SZANSA”, w którym skarżą się na zachowanie współmieszkanek tego ośrodka. 
- otrzymał od mieszkanki Opola skierowane do wiadomości Rady Miasta Opola, 
pismo dotyczące złego stanu ulic Kasperka i Świerzego w Opolu wraz z informacją 
skierowaną do MZD w tym zakresie. 
 

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

 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta zaprosił radnych do udziału 
i współorganizacji VI Śniadania Wielkanocnego, które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. 
o godzinie 11.00 oraz wytypowanie z każdego klubu radnych reprezentanta, który 
weźmie czynny udział w tym wydarzeniu. 
 

Ponadto Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych do udziału 
w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Infrastruktury do Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego w Opolu w dniu 16 marca 2020 r. 
 
42. Zamknięcie sesji. 

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

 
Przewodniczący sesji zamknął XXIII sesję o godzinie 1309. 
 

 
Protokół sporządziła:          Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                 Alicja Wiśniewska                      Łukasz Sowada 
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