
 
Protokół nr XXIV/20 

sesji Rady Miasta Opola 
26 marca 2020 r.  

 
 

Sesja ze względu na ogłoszony stan epidemii odbyła się w siedzibie Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, przy ulicy Wrocławskiej 158 i trwała od 
godziny 1000 do godziny 1223. 

  
1. Otwarcie sesji. 

 
Otwarcia sesji dokonał radny Łukasz Sowada przewodniczący Rady Miasta Opola, 

który sesji przewodniczył.  

Przewodniczący sesji zawiadomił, iż zgodnie z postanowieniem art. 20 ust. 1b 
ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust.1 Regulaminu Pracy Rady Miasta 
Opola stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Opola obrady XXIV sesji Rady są 
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. 

  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło 
w niej 21 radnych, a po przybyciu kolejnej radnej w sesji uczestniczyło 22 radnych. 
Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu. 

   
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Opola. 

 
Przewodniczący sesji radny Łukasz Sowada poinformował, że protokół XXIII sesji 

Rady Miasta Opola, która odbyła się 27 lutego 2020 r., został wyłożony do wglądu 
radnych w Biurze Rady Miasta Opola. Ponadto protokół został umieszczony  
w programie eSesja. 

Rada Miasta Opola na podstawie § 31 ust. 4 zatwierdziła protokół z XXIII sesji Rady 
Miasta Opola bez zastrzeżeń. 

 
4. Wybór sekretarza sesji.  

 
Rada Miasta Opola wybrała radnego Piotra Mielca na sekretarza sesji w  jawnym 

głosowaniu jednogłośnie głosami 20 radnych. 
 

Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie  
z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 
sesji Rady Miasta Opola XXIV sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny Sara 
Pingot z Kancelarii Prawnej Jakuba Czyczyło. 

 
5. Porządek obrad sesji. 

 
Porządki obrad sesji z 11 i 18 marca 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 radnym 
siedem projektów uchwał, które zostały umieszczone w systemie eSesja. 

 
Przewodniczący sesji powiadomił radnych, iż w trybie zwykłym Prezydent Miasta 

Opola przedłożył Radzie Miasta dwie autopoprawki do następujących projektów 
uchwał w sprawie: 
- korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 578-A); 
- zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących  
w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (druk nr 575-A). 
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Radny Łukasz Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował Radę 
Miasta Opola, iż Prezydent Miasta Opola w trybie zwykłym przedłożył jedenaście 
projektów uchwał: 

1. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 583), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 578), 
3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 

dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za 
wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywieniem  
w żłobku utworzonym przez Miasto Opole (druk nr 572), 

4. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalenia cen 
i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w mieście Opolu (druk nr 573), 

5. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalenia 
opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola (druk nr 
574), 

6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych 
wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (druk nr 575), 

7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (druk nr 576), 

8. w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby ponadnormatywnej w 2020 roku (druk nr 577), 

9. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej – jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny w Opolu” 
(druk nr 579), 

10. w sprawie zaopiniowania zmian kategorii dróg krajowych na terenie miasta 
Opola (druk nr 580), 

11. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (druk nr 584). 
 

Ponadto przewodniczący sesji – radny Łukasz Sowada poinformował Radę Miasta, 
że członkowie Komisji Rewizyjnej przedłożyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. 

 
Przewodniczący zawiadomił również, że w związku z panującą sytuacją sanitarno-

epidemiologiczną Prezydent Miasta Opola zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 
wnioskowanych materiałów, które zostały dostarczone z porządkiem obrad: 

1. Sprawozdania z realizacji w 2019 r. w mieście Opolu programów polityki 
zdrowotnej i promocji zdrowia (druk nr 555), 

2. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Opola (druk  
nr 560), 

3. projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej  
nr 31 (druk nr 550), 

4. projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chocimskiej w Opolu do kategorii 
drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 558), 

5. projektu uchwały w sprawie zaliczenia placu przy ul. Złotej w Opolu do kategorii 
drogi gminnej (druk nr 559), 

6. Raportu z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku” 
(druk nr 565), 
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7. projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. płk. Witolda Pileckiego i drogi  bez 

nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi 
gminnej (druk nr 570). 
 

Prezydent Miasta Opola jako wnioskodawca projektu uchwały w sprawie zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Koraszewskiego 23 w Opolu (druk nr 571) 
na podstawie § 29 Statutu Miasta Opola wycofał projekt uchwały. Ww. projekt 
uchwały wpłynął do Rady Miasta Opola w trybie zwykłym, zatem nie był ujęty  
w porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta Opola. 

 
Przewodniczący sesji radny Łukasz Sowada zawiadomił radnych miasta, że  

w porządku obrad XXIV sesji nie znalazł się: 
1.  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

zabytkami na lata 2020-2023. Prezydent Miasta Opola przekazał, że ww. 
dokument został przesłany do zaopiniowania Opolskiemu Konserwatorowi 
Zabytków. Ponadto zostały zaplanowane konsultacje ww. projektu uchwały  
z organizacjami pozarządowymi i Opolską Radą Pożytku Publicznego, 

2. projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk 
na terenie miasta Opola na 2020 r., który będzie przedłożony w miesiącu 
kwietniu br. 
 

Radny Łukasz Sowada przewodniczący sesji zgłosił również wniosek, aby zdjąć z 
porządku obrad punkt 7 tj. Informację Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o działalności w 2019 r. w Opolu (druk nr 561). W związku  
z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny dokona przedstawienia ww. informacji w późniejszym 
terminie, co wypełni zapis art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59). 

  
 Przewodniczący po ww. wyjaśnieniach poinformował Radę Miasta Opola, iż 

zgodnie z zapisem art. 20  ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) zmiany w porządku obrad wymagają 
głosowania Rady. 

 
Ponadto przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych miasta Opola, 

że ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii 
ogłoszony przez Ministra Zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu 
marcu, nie odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Opola. 

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
o działalności w 2019 r. w Opolu (druk nr 561).  

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku w mieście Opolu programów 
polityki zdrowotnej i promocji zdrowia (druk nr 555). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Opola (druk 
nr 560). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu (druk nr 550). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chocimskiej  
w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk  
nr 558). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych zdjęła 

z porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie zaliczenia placu przy ul. Złotej 
w Opolu do kategorii drogi gminnej (druk nr 559). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad XXIV sesji Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Opola do 2023” (druk nr 565). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych zdjęła 

z porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. płk Witolda 
Pileckiego i drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia 
przebiegu drogi gminnej (druk nr 570). 

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 7. punkt porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 583). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 8. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie korekty budżetu 
miasta Opola na 2020 rok (druk nr 578). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 16. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia 
wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole (druk nr 572). 

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

braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się od głosowania wprowadziła 
jako 17. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi 
Miasta Opola uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z cmentarzy 
komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście 
Opolu (druk nr 573). 

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

braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się od głosowania wprowadziła 
jako 18. punkt porządku obrad projekt uchwały  w sprawie powierzenia Prezydentowi 
Miasta Opola uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z szaletów publicznych na 
terenie miasta Opola (druk nr 574). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 19. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład 
lokalowego zasobu Miasta Opola (druk nr 575). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 20. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Opola (druk nr 576). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 21. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie przekazania 
Policji środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola  
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej  
w 2020 roku (druk nr 577). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 1 

głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się wprowadziła jako 22. punkt 
porządku obrad projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola 
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej – jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny  
w Opolu” (druk nr 579). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 23. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
zmian kategorii dróg krajowych na terenie miasta Opola (druk nr 580). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 24. punkt porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk nr 582). 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła jako 25. punkt porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (druk nr 584). 

 
 

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

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 583).  
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 578). 
9. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 562). 
10. Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz  
o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 lipca 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 563).  
11. Sprawozdanie z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom za rok 2019 (druk  
nr 564). 
12. Sprawozdanie z wykonania w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2016-2020 (druk nr 566). 
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej 
w 2019 r. oraz informacja o potrzebach w tym zakresie (druk nr 567). 
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14. Uchwała w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym (druk nr 568). 
15. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 569).  
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia 
opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki  
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole 
(druk nr 572). 
17. Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania 
cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na 
cmentarzach komunalnych w mieście Opolu (druk nr 573). 
18. Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania 
opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola (druk nr 574). 
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (druk nr 575). 
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (druk nr 576). 
21. Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej w 2020 roku (druk nr 577). 
22. Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania 
wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej - jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny w Opolu” (druk nr 579). 
23. Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian kategorii dróg krajowych na terenie miasta 
Opola (druk nr 580). 
24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r.  
(druk nr 582). 
25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola  
(druk nr 584). 
26. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 
27. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
28. Pytania w sprawach bieżących. 
29. Komunikaty. 
30. Zamknięcie sesji. 
      

6. Interpelacje radnych. 
 

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

 
Pytania do omawianej informacji zgłosił radny Marek Kawa, a odpowiedzi udzielił 

Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

Nie było również dyskusji. 
 

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

 
 Projekt uchwały na druku nr 583 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola Marcin Baraniewicz naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu 
Miasta Opola.  

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

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 

radnych podjęła  
uchwałę nr XXIV/489/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok. 

 
 Projekt uchwały na druku nr 578 wraz z autopoprawką na druku nr 578-A  
przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Renata Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni Tomasz Kaliszan oraz 

Waldemar Matuszek. 
 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielili: Małgorzata Stelnicka Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola, Renata Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola oraz 
Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się Arkadiusz 

Wisniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

 Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na 
druku nr 578-A. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 

radnych podjęła  
uchwałę nr XXIV/490/20 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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9. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Opola w 2020 roku. 
 
Projekt uchwały na druku nr 562 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 

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

dyskusji.  
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 
radnych podjęła  

uchwałę nr XXIV/491/20 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2020 roku. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
10.  Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych 

nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych 
wydatkach w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 
 Sprawozdanie na druku nr 563 przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania sprawozdania dokonała z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola Agnieszka Radlak naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Opola. 

  
Pytania do omawianego sprawozdania zgłosili radni Tomasz Kaliszan i Michał 

Nowak, a odpowiedzi udzieliła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
A. Radlak. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. 

 
 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 17 

radnych  przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie 
było) przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Sprawozdanie  
w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz  
o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od  
1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 
11.   Sprawozdanie z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom za rok 2019. 

 
Sprawozdanie na druku nr 564 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do omawiania sprawozdania dokonał z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola Tomasz Filipkowski naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Miasta Opola. 
 

Nie było pytań do omawianego tematu. 
 
W dyskusji nad omawianym sprawozdaniem wypowiedział się Arkadiusz 

Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym sprawozdaniem. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  

22 radnych przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Sprawozdanie  
z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom za rok 2019. 

 
12. Sprawozdanie z wykonania w 2019 roku Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. 
 

Sprawozdanie na druku nr 566 przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawiania sprawozdania dokonała z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola Dorota Rutkowska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Opola. 

 
 Nie było pytań do omawianego sprawozdania oraz nie było nad nim dyskusji. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  

20 radnych przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Sprawozdanie  
z wykonania w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2016-2020. 

 
13.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy 

zastępczej w 2019 r. oraz informacja o potrzebach w tym zakresie. 
 

Sprawozdanie na druku nr 567 przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania sprawozdania dokonała z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola Dorota Rutkowska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Opola. 

 
Nie było pytań do omawianego sprawozdania.  

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

  
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  

22 radnych przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej w 2019 r. 
oraz informację o potrzebach w tym zakresie. 
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14. Uchwała w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 
 

Projekt uchwały na druku nr 568 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Adam Stroka Kierownik Referatu Wymiaru Opłaty Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  
22 radnych podjęła  

uchwałę nr XXIV/492/20 
w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

15. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola. 

 
 

Projekt uchwały na druku nr 569 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Adam Stroka Kierownik Referatu Wymiaru Opłaty Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  
22 radnych podjęła  

uchwałę nr XXIV/493/20 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
na obszarze Miasta Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za 
wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  
w żłobku utworzonym przez Miasto Opole. 
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Projekt uchwały na druku nr 572 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Dorota Rutkowska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Opola. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni Przemysław Pytlik oraz 
Barbara Kamińska. 
 

Odpowiedzi udzielił Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 

Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami  
21 radnych podjęła  

uchwałę nr XXIV/494/20 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za 
wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  
w żłobku utworzonym przez Miasto Opole. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

17. Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do 
ustalania cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń 
znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu. 

 
Projekt uchwały na druku nr 573 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 17 
radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie 
było) podjęła  

uchwałę nr XXIV/495/20 
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania cen  
i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na 
cmentarzach komunalnych w mieście Opolu. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

18. Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do 
ustalania opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola. 

 
Projekt uchwały na druku nr 574 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych 
przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/496/20 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania opłat 
za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola. 

 
Projekt uchwały na druku nr 575 wraz z autopoprawką na druku nr 575-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do 
protokołu. 

  
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola 
Izabela Baryłowicz. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni Przemysław Pospieszyński 
i Jacek Kasprzyk, a odpowiedzi udzielili Izabela Baryłowicz naczelnik Wydziału 
Lokalowego Urzędu Miasta Opola oraz Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta 
Opola. 
 
W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radni: Marek Kawa, 
Przemysław Pospieszyński, Dariusz Chwist, Edward Odelga, Piotr Mielec oraz Izabela 
Baryłowicz naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola i Arkadiusz 
Wisniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na 
druku nr 575-A. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 
radnych podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/497/20 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych 
wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

20.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. 

 
Projekt uchwały na druku nr 576 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Izabela Baryłowicz naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu 
Miasta Opola. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 
radnych podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/498/20 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

21. Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących 
dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 
za czas służby ponadnormatywnej w 2020 roku. 

 
Projekt uchwały na druku nr 577 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Bogumiła Grudzień – Kuligowska naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 
radnych podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/499/20 

w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby ponadnormatywnej w 2020 roku. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

22. Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do 
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej – jednostki budżetowej „Ogród 
Zoologiczny” w Opolu. 

 
Projekt uchwały na druku nr 579 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 20 
radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie 
było) podjęła 
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uchwałę nr XXIV/500/20 
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania 
wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej – jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny” 
w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

23. Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian kategorii dróg krajowych na terenie 
miasta Opola. 

 
Projekt uchwały na druku nr 580 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni Tomasz Kaliszan i Jacek 
Kasprzyk, a odpowiedzi udzieliła Małgorzata Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta 
Opola. 
 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 
radnych podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/501/20 

w sprawie zaopiniowania zmian kategorii dróg krajowych na terenie miasta 
Opola. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r.  
 

Projekt uchwały na druku nr 582 przedłożony Radzie Miasta Opola przez grupę 
radnych członków Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 

  
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał z upoważnienia 
wnioskodawców radny Marek Kawa przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Opola. 
 
 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było nad nim dyskusji. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 
radnych podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/502/20 

w sprawie zaopiniowania zmian kategorii dróg krajowych na terenie miasta 
Opola. 
 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
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25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola. 
 

Projekt uchwały na druku nr 584 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola Ewa Statkiewicz naczelnik Biura Rady Miasta. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: Tomasz Kaliszan, Marek 
Kawa i Waldemar Matuszek, a odpowiedzi udzielili: Jarosław Starszak naczelnik 
Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola oraz radny Łukasz Sowada 
przewodniczący Rady Miasta Opola. 
 
 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 20 
radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania (głosów przeciwnych nie 
było) podjęła 

  
uchwałę nr XXIV/503/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

26.  Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 
 
Radny Łukasz Sowada przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych 

miasta, że do dnia sesji nie wpłynęła żadna skarga należąca do właściwości Rady 
Miasta Opola.  

 
W związku z powyższym przewodniczący sesji zamknął ten punkt porządku obrad. 
 

27. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
Informację na druku nr 581 przedłożoną przez Prezydenta Miasta Opola załącza 

się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianej informacji, nie było również nad nią dyskusji. 
 
W związku z powyższym przewodniczący sesji zamknął ten punkt porządku obrad. 
 

28. Pytania w sprawach bieżących. 
 
Radny Łukasz Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych miasta, że do 

momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęło od Klubów Radnych żadne pytanie  
w sprawach bieżących. 

 
 W związku z powyższym przewodniczący sesji zamknął ten punkt porządku obrad. 
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29. Komunikaty. 
 

 Przewodniczący sesji poinformował, iż otrzymał od Prezydenta Miasta Opola 
odpowiedź w sprawie zaleceń pokontrolnych dotyczących potrzeby tworzenia nowych 
placówek przedszkolnych. Prezydent poinformował, ze podejmowane są działania 
mające na celu zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. 

 
Przewodniczący sesji radny Łukasz Sowada powiadomił, iż otrzymał odpowiedź od 

Wicemarszałka Województwa Opolskiego w sprawie apelu Rady Miasta Opola 
dotyczącego planowanej likwidacji SOR w Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Opolu. 
Rada Miasta Opola uzyskała informację, że prowadzone są rozmowy z Prezesem 
Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowej sprawie. 

 
Do wiadomości radnych wpłynęło również pismo mieszkańca w sprawie 

umiejscowienia przystanków komunikacyjnych w ciągu ulicy Duboisa. Mieszkaniec 
Opola wskazał na negatywną sytuację gospodarczą obszaru oraz na uciążliwe dla 
środowiska skutki umiejscowienia przystanków. 

 
W sprawie Apelu Rady Miasta Opola dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej 144 

Opole – Tarnowskie Góry oraz przywrócenia na niej ruchu kolejowego, 
przewodniczący sesji poinformował, że  wpłynęła do Rady Miasta odpowiedź  
z Ministerstwa Infrastruktury. Departament Kolejnictwa informuje, że prowadzone są 
prace planistyczne związane z perspektywą finansową 2021-2027, w ramach których 
powyższa inicjatywa mogłaby zostać spełniona. 

 
 Wszystkie ww. pisma załącza się do protokołu. 
 
 

30. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji został zrealizowany. 
 
Przewodniczący zamknął sesję o godzinie 1223. 
 
 
 

 
 

Protokół sporządziła:                    Sekretarz sesji:                Przewodniczący sesji:                                
 
 
                  Ewa Statkiewicz                   Piotr Mielec                               Łukasz Sowada 

       
 


