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Protokół nr XXV/20 

sesji Rady Miasta Opola 

30 kwietnia 2020 r. 

 

                                                    

      Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, 

zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XXV sesja Rady 

Miasta Opola odbyła się w trybie zdalnym i trwała od godziny 1039 do godziny 1312.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

który przewodniczył sesji. 

 

       Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, 

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

sesje są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

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

za pośrednictwem programu eSesja. 

 

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy 

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

stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 25 radnych. Przewodniczący Rady 

Ł. Sowada sprawdził listę obecności radnych poprzez odczytanie jej alfabetycznie. 

Każdy radny, którego wizerunek był widoczny podczas wideokonferencji potwierdził 

udział osobiście wypowiadając słowo obecny/obecna. Raport obecności dołącza się 

do protokołu 

 

 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 24. sesji odbytej 

26 marca 2020 r.   
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4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXV sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego B. Bonka  

większością głosów 24 radnych (radni A. Łęgowik i T. Wróbel z powodu problemów 

technicznych, na podstawie § 16 ust. 5 załącznika nr 5 Regulamin pracy Rady 

Miasta Opola do uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 

29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. 

z 2019 r. poz. 63) zawnioskowali o zapisanie wyniku ich głosowania po protokołu. 

Radni głosowali „za”), przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

którą reprezentuje Pani Sara Pingot. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

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

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

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

Radzie dziesięć materiałów sesyjnych na drukach nr od 590 do 599, które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 22 kwietnia 2020 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

na rok 2020 (druk nr 600), 

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 601). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 598-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 599-A),  

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
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Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

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

co też zostało uczynione. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż ze względu na panującą 

sytuację sanitarno-epidemiologiczną w porządku  obrad  sesji brak jest  

zaplanowanej w ramowym planie sesji informacji pt. Dostęp mieszkańców Opola do 

świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej na terenie miasta, która została wycofana 

na wniosek Prezydenta Miasta Opola. 

 

     Ponadto, Prezydent Miasta zawnioskował o dalsze wstrzymanie rozpatrywania: 

1. sprawozdania z realizacji w 2019 roku 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). 

 

    Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1050 do godziny 1100. 

 

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

radnych na konwencie, zgłasza wniosek formalny, aby:  

 punkt  17. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 589) przenieść na punkt 

8. porządku obrad sesji, 

 punkt  18. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 

rok (druk nr 599) przenieść na punkt 9. porządku obrad sesji. 

       

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020 (druk nr 600). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

przesunęła z punktu 17. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 598). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

przesunęła z punktu 18. na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 599). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 20. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

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 601). 

 

 

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

formalny, aby: 

 materiały sesyjne na drukach nr od 588 do 597 omawiać w trybie uproszczonym, 

to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  

 materiały sesyjne na drukach nr od 588 do 597 omawiać w trybie uproszczonym, 

to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

 

Rada Miasta Opola na XXV sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 

Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 

2020 (druk nr 600). 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 598). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 599). 

10. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie 

Miasta Opola na rok 2020 (druk nr 589). 

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady 

Miasta Opola (druk nr 588). 

12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 

2019 rok oraz informacja w zakresie potrzeb pomocy społecznej oraz potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej (druk nr 590). 
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13. Sprawozdanie z wykonania w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-

2020 (druk nr 595). 

14. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 (druk nr 596). 

15. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok dla miasta Opola 

(druk nr 597). 

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 591). 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIc - Piast” w Opolu (druk 

nr 592). 

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk 

nr 593). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych (druk nr 594). 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę 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 601). 

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

22. Pytania w sprawach bieżących. 

23. Komunikaty. 

24. Zamknięcie sesji.      

    

6. Interpelacje radnych. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 

 Interpelacje złożyli radni: : M. Kawa, E. Kurek, J. Kasprzyk, P. Pospieszyński, 

P. Pytlik, E. Bień oraz A. Wiśniewska. 

 

 O dodatkowe wyjaśnienia do otrzymanych odpowiedzi poprosił radny M. Kawa. 

 

 Dodatkowych wyjaśnień udzielili M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta. 

 

 W dyskusji głos zabrał radny J. Kasprzyk. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  
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7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami na rok 2020 (druk nr 600). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 600 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała D. Piechowicz-Witoń – naczelnik Centrum Dialogu 

Obywatelskiego. 

 

      Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe, gdyż został 

wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 

 

      Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w sprawie tego projektu. 

Opinię załącza się do protokołu. 

  

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna A. Wiśniewska. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła D. Piechowicz-Witoń – naczelnik 

Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXV/504/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 

rok 2020. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr  598) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 598-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 598 wraz autopoprawką na druku nr 598-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 



7 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

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

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 598-A nie była opiniowana. 

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

omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 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 598-A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXV/505/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 599) 

oraz autopoprawka do projektu uchwały (599-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 599 wraz autopoprawką na druku nr 599-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 599-A nie była opiniowana. 

  

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni M. Kawa i T. Kaliszan. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzieli: A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola,  

M. Krysta-Nestorów – zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych 

w Opolu, R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola, M. Stelnicka Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola, I. Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty. 



8 

 

W dyskusji głos zabrał radny J. Kasprzyk. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 599-

A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXV/506/20 

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

przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

10. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na 

terenie Miasta Opola na rok 2020 (druk nr 589). 

 

Projekt uchwały na druku nr 589 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

      Opinię Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXV/507/20 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta 

Opola na rok 2020. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji 

Rady Miasta Opola (druk nr 588). 

 

Projekt uchwały na druku nr 588 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

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

pytań i dyskusji. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXV/508/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta 

Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

za 2019 rok oraz informacja w zakresie potrzeb pomocy społecznej oraz 

potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (druk nr 590). 

 

 Sprawozdanie na druku nr 590 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

       

 Opinie Komisji Społecznej i Zdrowia do Sprawozdania załącza się do protokołu. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na 

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

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2019 rok oraz informacja 

w zakresie potrzeb pomocy społecznej oraz potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej. 

 

 

13. Sprawozdanie z wykonania w 2019 roku Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2018-2020 (druk nr 595). 

 

 Sprawozdanie na druku nr 595 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

       

 Opinie Komisji Społecznej i Zdrowia do Sprawozdania załącza się do protokołu. 
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na 

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

w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 (druk nr 595). 

 

 

14. Informacja pt. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 (druk 

nr 596). 

 

 Informacja na druku nr 596 przedłożona Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

      Informacja omawiana była w trybie uproszczonym tj. bez wprowadzenia, bez 

pytań i dyskusji. 

       

 Opinie Komisji Społecznej i Zdrowia do Informacji załącza się do protokołu. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na 

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację pt. Ocena Zasobów 

Pomocy Społecznej za rok 2019. 

 

15. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok dla miasta 

Opola (druk nr 597). 

 

Projekt uchwały na druku nr 597 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu 

uchwały załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu w sprawie tego projektu. 

Opinię załącza się do protokołu.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXV/509/20 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok dla miasta Opola. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 591). 

 

Projekt uchwały na druku nr 591 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali analizę zasadności  

w sprawie tego projektu. 

Opinię załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, 

przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXV/510/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIc - Piast” w Opolu (druk 

nr 592). 

 

Projekt uchwały na druku nr 592 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

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

pytań i dyskusji. 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali analizę zasadności  

w sprawie tego projektu. 

Opinię załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXV/511/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIc - Piast” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk 

nr 593). 

 

Projekt uchwały na druku nr 593 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali analizę zasadności  

w sprawie tego projektu. 

Opinię załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych 

(radny A. Szymański z powodu problemów technicznych, na podstawie § 16 ust. 

5 załącznika nr 5 Regulamin pracy Rady Miasta Opola do uchwały nr XXIV/373/12 

Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 63) zawnioskował o zapisanie wyniku jego 

głosowania po protokołu. Radny głosował „za”), przy 1 głosie wstrzymującym i przy 

braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXV/512/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu 
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19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych (druk nr 594). 

 

Projekt uchwały na druku nr 594 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXV/513/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę 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 601). 

 

Projekt uchwały na druku nr 601 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała B. Grudzień-

Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

 

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

sesji głosowaniem Rady. 

 

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

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

(radny A. Szymański z powodu problemów technicznych, na podstawie § 16 ust. 5 

załącznika nr 5 Regulamin pracy Rady Miasta Opola do uchwały nr XXIV/373/12 

Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 63) zawnioskował o zapisanie wyniku jego 

głosowania po protokołu. Radny głosował „za”) podjęła 

 

uchwałę nr XXV/514/20 

zmieniająca uchwałę 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. 

 

 

21. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 

  Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż Informacja nie wpłynęła w formie 

papierowej. 

 

  Głos zabrał A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i przekazał radnym informację 

o działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

 

22. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

23. Komunikaty. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że ze Stowarzyszenia 

„Obserwatorium Wyborze” otrzymał list otwarty do władz polskich miast i gmin dot. 

odstąpienia od przygotowań do wyborów 10 maja 2020 r. oraz odmowy ich 

przeprowadzenia. 
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 Od Marszałka Województwa Opolskiego do Przewodniczącego Rady wpłynęła 

odpowiedź w sprawie „Apelu Rady Miasta Opola dotyczącego rewitalizacji linii 

kolejowej 144 Opole – Tarnowskie Góry oraz przywrócenia na niej ruchu 

kolejowego”, zawierająca stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego w ww. 

sprawie.   

 Zarząd nie wyklucza możliwości wznowienia połączeń, jednak warunkiem jest 

przywrócenie przez zarządcę infrastruktury odpowiednich parametrów dla obu torów, 

odbudowa infrastruktury peronowej oraz pozytywne stanowisko Województwa 

Śląskiego.   

 

 Przewodniczący obrad przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych. Zgodnie z art. 31 zza. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin złożenia 

oświadczeń o stanie majątkowym za rok 2019 uległ przedłużeniu do 31 maja 2020 r. 

  

 Ponadto radny Ł. Sowada poinformował, że od Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej radnego M. Kawy otrzymał komunikat, aby członkowie Komisji Rewizyjnej 

pozostali po sesji Rady Miasta w aplikacji Cisco Webex w celu zdalnego omówienia 

kontroli wykonania budżetu. 

 

 Radny J. Kasprzyk wygłosił komunikat dot. składania wniosków do komisji ds. 

wymiany źródeł ciepła. 

  

Ponadto radny P. Pytlik zadał pytanie do punktu 21. porządku obrad sesji czyli 

Informacji Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym dot. 

daty otwarcia żłobków i przedszkoli. 

 

Głos zabrał A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i udzielił odpowiedzi na 

zadane pytanie. 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom sesji za możliwość 

zorganizowania i przeprowadzenia obrad w trybie zdalnym.  
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24. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXV sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXV sesję o godzinie 1312. 

 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek             Bartłomiej Bonk                  Łukasz Sowada 

   


