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Protokół nr XXVIII/20 

sesji Rady Miasta Opola 

2 lipca 2020 r. 

 

                                                    

      Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, 

sesja odbyła się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu i trwała od 

godziny 1000 do godziny 1520.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

 

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. Lista obecności 

radnych dołączona jest do protokołu. 

 

 

3. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXVIII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego A. Iszczuka 

jednogłośnie głosami 25 radnych. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

sesji, XXVIII sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny J. Maksymowicz-

Szczepańska. 
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4. Porządek obrad sesji. 

 

     Porządki obrad sesji z 17 i 24 czerwca 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 639 do 641, 571, od 644 do 

647, 652, 653 które zostały umieszczone w porządku obrad z 24 czerwca 2020 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 658), 

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

659), 

3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: 

„Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” 

przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (druk nr 654), 

4. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 655), 

5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg Publicznych (druk nr 656), 

6. projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów 

wyboru ofert (druk nr 657), 

7. projekt uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom 

oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także 

rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania (druk nr 660), 

8. projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Opola o podjęcie działań 

mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących dotowania 

szkół niepublicznych (druk nr 661). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 658-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druki nr 659-A i 659-B ),  

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 XXVIII sesji wymaga głosowania 

Rady, co też zostało uczynione. 

 

     Przewodniczący sesji poinformował, że na druku nr 634-A radni: M. Wilkos, 

M. Nowak oraz M. Kawa przedłożyli autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy mostowi (druk nr 634-A). 

       

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 658). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty 

budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 659). 

 

     W  jawnym  głosowaniu Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 30. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację 

zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na 

bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza (druk nr 654). 

 

     W  jawnym  głosowaniu Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 31. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 

655). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 32. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

(druk nr 656). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 33. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 657). 
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      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

wprowadziła na punkt 34. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie trybu 

udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym 

prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 660). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 24 radnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła na punkt 

35. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta 

Opola o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych 

dotyczących dotowania szkół niepublicznych (druk nr 661). 

 

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

formalny, aby: 

-  materiały sesyjne na drukach nr 623, 631, 632, 633, od 638 do 641, 647, 652, 653 

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

-  materiały sesyjne na drukach nr 636 oraz 637 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

- materiały sesyjne na drukach nr 644, 645 oraz 646 omawiać łącznie w trybie 

pełnym, 

-  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 623, 631, 632, 633, od 638 do 641, 647, 652, 653 

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

-  materiały sesyjne na drukach nr 636 oraz 637 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

- materiały sesyjne na drukach nr 644, 645 oraz 646 omawiać łącznie w trybie 

pełnym, 

-  pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XXVIII sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Wybór sekretarza sesji. 

4. Porządek obrad sesji. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Opola (druk 

nr 560). 
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7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 658).  

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 659). 

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o działalności 

w 2019 r. w Opolu (druk nr 561). 

10. Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2020-2023 

(druk nr 635). 

11. Informacja - Dostęp mieszkańców Opola do świadczeń medycznych i opieki 

zdrowotnej na terenie miasta (druk nr 629). 

12. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 623). 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowanie kariery 

zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie 

kształcenia zawodowego, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 (druk nr 631). 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkola dla 

wszystkich przyjazne 2, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.1 Rozwój edukacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 

632). 

15. Uchwała w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa 

w mieście Opolu w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr 633). 

16. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola (druk nr 636). 

17. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (druk nr 637). 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Opola w 2020 roku (druk nr 638). 

19. Uchwała w sprawie nadania nazwy mostowi (druk nr 634). 

20. Informacja o realizacji w 2019 roku zadań ujętych w Miejskim Programie Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2016 – 2020 (druk 

nr 639). 

21. Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej (druk nr 640). 
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22. 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 641). 

23. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Koraszewskiego 23 w Opolu (druk nr 571). 

24. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk nr 644). 

25. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 645). 

26. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu (druk nr 646). 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz 

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków 

energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (druk 

nr 647).  

28. 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 652). 

29. Uchwała w sprawie zmiany 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 653). 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole 

– wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (druk nr 654). 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 655). 

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

drogowego dróg Publicznych (druk nr 656). 

33. Uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

(druk nr 657). 
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34. Uchwała w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym 

niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące 

jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

(druk nr 660). 

35. Uchwała w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola o podjęcie działań 

mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących dotowania 

szkół niepublicznych” (druk nr 661). 

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

37. Pytania w sprawach bieżących. 

38. Komunikaty. 

39. Zamknięcie sesji.      

    

5. Interpelacje radnych. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że nie wpłynęły odpowiedzi na 

interpelacje. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  

 

 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Opola 

(druk nr 560). 

 

 Przewodniczący sesji powitał obecnych na sesji dr n. m. M. Tomalę oraz  

dr n. m. G. Głąba z Centrum Diagnostyki Ginekologiczno - Położniczej GMW. 

 

   Projekt uchwały na druku nr 560 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała D. Rudkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, 

dr n. m. M. Tomala oraz  dr n. m. G. Głąb. 

 

      Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społeczna i Zdrowia do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

  

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: M. Wilkos, M. Nowak, 

M. Kawa, J. Kawecka oraz A. Wiśniewska. 
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Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: D. Rudkowska – naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej, dr n. m. Marek Tomala, dr n. m. Grzegorz Głąb, A. Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola oraz Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

W dyskusji udział wzięli radni: T. Kaliszan, E. Kurek, J. Kawecka, P. Pytlik, 

W. Matuszek, M. Nowak oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i dr n. m. 

Grzegorz Głąb. 

 

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

5 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

 

uchwałę nr XXVII/548/20 

w sprawie przyjęcia Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr  658) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 658-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 658 wraz autopoprawką na druku nr 658-A 

przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

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

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały oraz autopoprawki załącza się do 

protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 13 radnych, 

przy 2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 658-A). 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXVII/549/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 659) 

oraz autopoprawki do projektu uchwały (druk nr 659-A oraz 659-B). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 659 wraz autopoprawkami na drukach nr 659-A oraz 

659-B przedłożone 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. 

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały oraz autopoprawki na druku 659-

A załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 659-B nie była opiniowana. 

  

 Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna E. Bień. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła D. Rutkowska – naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej. 

 

 W dyskusji głos zabrał radny A. Iszczuk. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 659-B). 

 

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

2 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła zmiany wnioskowane 

przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie 

korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 659-A). 
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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 XXVII/550/20 

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

przegłosowanymi zmianami). 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 1150 do godz. 1210. 

 

 

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

o działalności w 2019 r. w Opolu (druk nr 561). 

 

 Informację na druku nr 561 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego załącza się do protokołu. 

 

 Wprowadzenia do omawiania Informacji dokonała M. Nanowska-Geisler 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

       

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

 

Pytanie do omawianej Informacji zgłosił radny A. Iszczuk. 
 
Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła M. Nanowska-Geisler Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

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

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o działalności w 2019 r. w Opolu. 

 

 

10. Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2020-

2023 (druk nr 635). 

 

Projekt uchwały na druku nr 635 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
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Przewodniczący sesji poinformował, iż na podstawie art.160 § 1. ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów 

okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest 

objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

 

Przewodniczący obrad przekazał radnym, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. 

 

     Radna A. Wiśniewska przewodnicząca Zespołu do opiniowania ławników 

przedstawiła opinię Zespołu o zgłoszonych kandydatach  w zakresie spełnienia przez 

nich wymogów określonych w ustawie. 

 

      Nie było pytań do omawianej opinii, nie było też dyskusji nad omawianym 

tematem. 

 

      Przewodniczący obrad radny Ł. Sowada poinformował, że na podstawie § 13 

Regulaminu Pracy Rady Miasta Opola statutu miasta Opola dla przeprowadzenia 

tajnego głosowania w sprawie wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2020-

2023, należy powołać trzyosobową komisję skrutacyjną. 

    Do komisji skrutacyjnej zgłoszono: radny P. Mielec zgłosił radnego W. Matuszka, 

radny P. Pospieszyński zgłosił radną A. Łęgowik, radny M. Nowak sam zgłosił swoją 

kandydaturę. 

      Radni: W. Matuszek, A. Łegowik oraz M. Nowak wyrazili zgodę na pracę 

w komisji skrutacyjnej. 

   Przewodniczący sesji zaproponował, aby głosować na cały skład komisji 

skrutacyjnej. 

 

   W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

powołała komisję skrutacyjną w składzie: radny W. Matuszek, radna A. Łegowik oraz 

radny M. Nowak. 

 

     Przewodniczący obrad radny Ł. Sowada poprosił komisję skrutacyjną 

o przystąpienie do pracy i przygotowanie zasad tajnego głosowania oraz kart do 

tajnego głosowania. 

 

  Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1235 do godziny 1245. 

 

  Na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 

 

  Radny W. Matuszek przewodniczący komisji skrutacyjnej szczegółowo zapoznał 

radnych z zasadami tajnego głosowania w sprawie wyboru uzupełniającego ławników 

na kadencję 2020-2023 i warunkami ważności głosu. Zasady tajnego głosowania 

ustalone przez komisję skrutacyjną załącza się do protokołu. 
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Nie było pytań ani wątpliwości do przedstawionych zasad tajnego głosowania.  

 

    Komisja skrutacyjna wydała każdemu radnemu karty 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. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godziny 1300 do godziny 1335. 

 

Na salę obrad powróciła komisja skrutacyjna. 

Radny W. Matuszek przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił wyniki 

tajnego głosowania w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów 

powszechnych. Karty do głosowania (w  zaklejonej i opieczętowanej kopercie) oraz 

protokół komisji skrutacyjnej załącza się do protokołu. 

 

 Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej radny Ł. Sowada przewodniczący 

obrad stwierdził, że Rada Miasta Opola w  tajnym głosowaniu dokonała wyboru 

uzupełniającego ławników na kadencję 2020-2023: 

 - do Sądu Okręgowego w Opolu – 15 ławników, 

 - do Sądu Okręgowego w Opolu z zakresu prawa pracy – 1 ławnik, 

 - do Sądu Rejonowego w Opolu – 7 ławników, 

 - do Sądu Rejonowego w Opolu z zakresu prawa pracy – 6 ławników. 

 

 Listy alfabetyczne osób wybranych na ławników do poszczególnych sądów wraz  

z ilością oddanych głosów stanowią załącznik do protokołu.  

 

   Na podstawie wyniku tajnego głosowania podanego w protokole komisji 

skrutacyjnej radny Ł. Sowada przewodniczący sesji stwierdził, że Rada Miasta Opola 

podjęła  

uchwałę nr XXVII/551/20 

w sprawie wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2020-2023. 

 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 
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11. Informacja - Dostęp mieszkańców Opola do świadczeń medycznych i opieki 

zdrowotnej na terenie miasta (druk nr 629). 

 

 Informację na druku nr 629 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

 Wprowadzenia do omawiania Informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 

       

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

 

Pytania do omawianej Informacji zgłosił radny P. Mielec. 
 

     Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła D. Rutkowska – naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych, na podstawie §31 ust. 2 

Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację - Dostęp mieszkańców Opola do 

świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej na terenie miasta. 

 

12. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 623). 

 

Projekt uchwały na druku nr 623 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. 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXVII/552/20 

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 9 

w Opolu w trybie bezprzetargowym. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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13. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowanie 

kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Działanie 9.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 631). 

 

Projekt uchwały na druku nr 631 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

   

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXVII/553/20 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowanie kariery 

zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Działanie 9.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkola dla 

wszystkich przyjazne 2, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.1 Rozwój edukacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 (druk nr 632). 

 

Projekt uchwały na druku nr 632 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. 
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Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/554/20 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkola dla wszystkich 

przyjazne 2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.1 Rozwój edukacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

15. Uchwała w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa 

w mieście Opolu w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr 633). 

 

Projekt uchwały na druku nr 633 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/555/20 

w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa w mieście 

Opolu w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

 Projekty uchwał na drukach nr 636 i 637 omawiane są łącznie w trybie 

pełnym. 

 

16. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Opola (druk nr 636). 
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17. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 637). 

 

Projekty uchwał na drukach nr 636 i 637 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi. 

 

Opinie Komisji Infrastruktury do projektów uchwał załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie projektów uchwał. 

Opinię załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było również dyskusji nad 

omawianymi tematami. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/556/20 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/557/20 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 638). 

 

Projekt uchwały na druku nr 638 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 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/558/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola 

w 2020 roku. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

19. Uchwała w sprawie nadania nazwy mostowi (druk nr 634) oraz 

autopoprawka do projektu uchwały (634-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 634 oraz autopoprawka na druku 634-A przedłożone 

Radzie Miasta Opola przez radnych: M. Wilkos, M. Kawę oraz M. Nowaka załącza 

się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały oraz autopoprawki 

z upoważnienia wnioskodawców dokonała radna M. Wilkos. 

 

      Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 634-A nie była opiniowana. 

 

    Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Prezydenta Miasta 

oraz opinię radcy prawnego w sprawie tego projektu. 

    Opinie załącza się do protokołu. 

  

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 
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 W dyskusji głos zabrała radna A. Wiśniewska. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez wnioskodawców w autopoprawce do projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi (druk nr 634-A). 

 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/559/20 

w sprawie nadania nazwy mostowi.  

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Informacja o realizacji w 2019 roku zadań ujętych w Miejskim Programie 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2016 – 

2020 (druk nr 639). 

 

 Informację na druku nr 639 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

i dyskusji. 

 

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

 

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

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o realizacji w 2019 

roku zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2016 – 2020. 

 

 

21. Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej (druk nr 640). 

 

Projekt uchwały na druku nr 640 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 opinie Prezydenta Miasta  

w sprawie tego projektu. 

Opinie załącza się do protokołu.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/560/20 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. 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 641). 

 

Projekt uchwały na druku nr 641 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. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/561/20 

zmieniającą 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. 

 

 

23. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Koraszewskiego 23 w Opolu (druk nr 571). 

 

Projekt uchwały na druku nr 571 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Głos zabrał M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola, który z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola wnioskodawcy projektu uchwały, na podstawie § 29 Statutu 

Miasta Opola, wycofał projekt uchwały z porządku obrad sesji. 

 

 

Projekty uchwał na drukach nr 644, 645, 646 omawiane są łącznie w trybie 

pełnym. 

 

24. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu (druk nr 

644). 

 

25. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu (druk nr 645). 

 

26. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu (druk nr 646). 

 

Projekty uchwał na drukach nr 644, 645 i 646 przedłożone Radzie Miasta Opola 

przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał a upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 

 

Opinie Komisji Budżetowej do projektów uchwał załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianymi tematami. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/562/20 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/563/20 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/564/20 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń 

w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 

w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków 

mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym (druk nr 647). 

 

Projekt uchwały na druku nr 647 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 Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXVII/565/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta 

Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków 

energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (druk 

nr 647). 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

28. 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 652). 

 

Projekt uchwały na druku nr 652 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/566/20 

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. 
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29. Uchwała w sprawie zmiany 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 653). 

 

Projekt uchwały na druku nr 653 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/567/20 

w sprawie zmiany 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. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: 

„Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla 

miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza (druk nr 654). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 654 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała M. Rabiega  – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa. 

 

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

sesji głosowaniem Rady.  



24 

 

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

omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/568/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – 

wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 655). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 655 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała M. Rabiega  – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa. 

 

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

sesji głosowaniem Rady.  

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

omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/569/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Opola”. 

 

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

pasa drogowego dróg publicznych (druk nr 656). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 656 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał T. Mrugała  – inspektor w Referacie Dróg Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

  

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni M. Nowak i M. Wilkos. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

W dyskusji udział wzięli radni: J. Kasprzyk, S. Batko, P. Pytlik, W. Matuszek, 

M. Nowak Ł. Sowada oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

Radny W. Matuszek złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Radny M. Nowak zgłosił wniosek przeciwny. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola przyjęła wniosek radnego 

W. Matuszka i zamknęła dyskusję, gdyż za wnioskiem głosowało 13 radnych, 5 było 
przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXVII/570/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

33. Uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów 

wyboru ofert (druk nr 657). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 657 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała I. Koszyk  – naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

(radna E. Bień 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) zawnioskowała o zapisanie wyniku jej 

głosowania do protokołu. Radna głosowała „za”) podjęła 

 

uchwałę nr XXVII/571/20 

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru 

ofert. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

34. Uchwała w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom 

oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby 

prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 660). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 660 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała J. Zaborska  – naczelnik Wydziału Finansowania Oświaty. 

 

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

sesji głosowaniem Rady.  

Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Kawa. 
 
Odpowiedzi na zadane pytanie udzielił R. Stanek – naczelnik Wydziału Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego. 

 



27 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXVII/572/20 

w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym 

niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące 

jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania 

dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

35. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Opola o podjęcie działań 

mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących 

dotowania szkół niepublicznych (druk nr 661). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 661 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał R. Stanek – naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego. 

 

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

sesji głosowaniem Rady.  

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni M. Kawa oraz 

A. Wiśniewska. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili R. Stanek – naczelnik Wydziału Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

W dyskusji udział wzięli: radny T. Kaliszan, radny A. Iszczuk oraz A. Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXVII/573/20 

w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Opola o podjęcie działań mających na 

celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących dotowania szkół 

niepublicznych.  

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

36. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Informację na druku nr 663 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 
Opola załącza się do protokołu. 

 
Nie było pytań do omawianej Informacji, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

 

37. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

38. Komunikaty. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że z Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Rady Miasta wpłynęło roczne 

sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatów położonych w obszarze 

działania Nadzory Wodnego w Strzelcach Opolskich za 2019 r. 

 

       Z kancelarii obsługi nieruchomości WESTA Sp. z o.o. do Rady Miasta wpłynęło 

pismo w sprawie budowy infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych w obszarze 

ul. Chmielowickiej i Źródlanej. 

  

       Ponadto radny Ł. Sowada poinformował, że od mieszkańca Opola do Urzędu 

Miasta Opola wpłynął e-mail w sprawie sprzedaży przez Miasto Opole pałacu przy 

ul. Sempołowskiej. 

 

       Przewodniczący Rady przekazał wszystkim uczestnikom sesji życzenia udanych 

i bezpiecznych wakacji.  
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39. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXVIII sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXVIII sesję o godzinie 1520. 

 

 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek           Aleksander Iszczuk                Łukasz Sowada 

   

 

 


