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Protokół nr XXX/20 

sesji Rady Miasta Opola 

24 września 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 1430.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

przewodniczył sesji. 

 

 Przewodniczący obrad poprosił zgromadzonych na sali radnych oraz gości 

o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego 1 września 2020 r. Zasłużonego 

Obywatela Miasta Opola Jerzego Szczakiela. 

 

       Przewodniczący sesji 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 22 radnych. Lista obecności 

radnych dołączona jest do protokołu. 

 

 

3. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXX sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego J. Kasprzyka 

jednogłośnie głosami 19 radnych. 
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 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

Szczepańska. 

 

 

4. Porządek obrad sesji. 

 

      Porządki obrad sesji z 9 i 16 września 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 siedem materiałów sesyjnych na drukach nr od 696 do 702, które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 16 września 2020 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola 

z dnia 30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola 

z dnia 4 lipca 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji 

celowej 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 703), 

2. projekt uchwały w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji 

projektu pn. „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym” (druk 

nr 704), 

3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 711), 

4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wróblin I w Opolu (druk nr 712), 

5. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie I” w Opolu (druk 

nr 713). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 701-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druki nr 702-A),  

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
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     Przewodniczący sesji poinformował, że na druku nr 705 członkowie Komisji 

Rewizyjnej przedłożyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego 

planu kontroli na 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

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

co też zostało uczynione. 

 

Przewodniczący sesji poinformował, że na drukach nr 706 oraz 707 radna 

J. Kawecka  przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła projekty 

uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, a na druku nr 708 projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wniosku. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż w porządku  obrad  

sesji brak jest projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025 r., który ze względu na 

obszerną tematykę, utrudnienia związane z zaangażowaniem się w pracę nad 

Strategią przez członków Zespołu koordynującego działania w zakresie prac 

związanych z opracowaniem Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla 

miasta Opola na lata 2021-2025 oraz długotrwałą niemożność zwołania planowanych 

spotkań  ww. Zespołu z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, a także 

zaangażowanie jednostek i Wydziałów w przeciwdziałanie COVID-19, na wniosek 

Prezydenta Miasta Opola został przesunięty na sesję listopadową.      

 

W związku z otrzymanym Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I 

nr  02/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zgłosił wniosek formalny, aby na punkt 

6. porządku obrad sesji wprowadzić punkt – Ślubowanie radnego. 

  

Ponadto przewodniczący obrad zgłosił wnioski formalne, aby: 

- punkt  10. tj.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 694) przenieść na punkt 

9. porządku obrad sesji, 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 701) przenieść na punkt 

11. porządku obrad sesji, 

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

2020 rok (druk nr 702) przenieść na punkt 12. porządku obrad sesji, 

- wprowadzić do porządku obrad sesji jako 25. punkt projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk nr 709), 

- wprowadzić do porządku obrad sesji jako 26. punkt projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk 

nr 710). 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

wprowadziła na punkt 6. porządku obrad sesji punktu – Ślubowanie radnego. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

przeniosła punkt 10. tj.  Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 694), na punkt 

9. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 701), na punkt 11. porządku 

obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radni M. Kawa oraz A. Szymański, 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, zgłosili do 

protokołu, że głosują „ZA”) przeniosła punkt 18. tj. projekt uchwały w sprawie korekty 

budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 702), na punkt 12. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

wprowadziła na punkt 15. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu 

(druk nr 712). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

wprowadziła na punkt 16. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie I” w Opolu (druk nr 713). 

 

       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

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

Uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą 

nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r., w sprawie zasad i trybu 

postępowania o udzielenie dotacji celowej 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 703). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

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

współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Eko-nawyki dobre 

praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym” (druk nr 704). 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

wprowadziła na punkt 23. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu ogólnodostępnych stacji ładowania (druk 

nr 711). 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

wprowadziła na punkt 24. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk nr 705). 
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      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

(radny M. Kawa, 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, zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”) 

wprowadziła na punkt 25. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk nr 709). 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła na punkt 26. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 710). 

 

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

formalny, aby: 

- materiały sesyjne na drukach nr 695, 697, 698, 713 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

-  projekty uchwał na drukach nr 692, 694 i 693 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-  pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  

- materiały sesyjne na drukach nr 695, 697, 698, 713 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

-  projekty uchwał na drukach nr 692, 694 i 693 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

-  pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XXX sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Ślubowanie radnego. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 

2020 roku (druk nr 692). 

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za 

pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 694). 

10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 

pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 693). 
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11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 701). 

12. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 702). 

13. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Księdza Alojzego Ligudy w Opolu do kategorii 

drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych (druk nr 695). 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu (druk 

nr 696). 

15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wróblin I w Opolu (druk nr 712). 

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie I” w Opolu (druk 

nr 713). 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu (druk nr 697). 

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski III” w Opolu (druk nr 698). 

19. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 sierpnia 2020 roku 

stwierdzające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/572/20 Rady Miasta 

Opola z dnia 2 lipca 2020 r. 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 699). 

20. Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości 

oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie 

od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (druk nr 700). 

21. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 

30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 

4 lipca 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej 

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 703). 

22. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. 

„Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym” (druk nr 704). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 711). 

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

nr 705). 

25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Opola (druk nr 709). 
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26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury 

Rady Miasta Opola (druk nr 710). 

27. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

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

nr 706). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 707). 

28. Rozpatrzenie wniosków należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 708). 

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

30. Pytania w sprawach bieżących. 

31. Komunikaty. 

32. Zamknięcie sesji.    

    

5. Ślubowanie  radnego. 

Przewodniczący obrad poinformował, iż w związku z Postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Opolu I nr 898/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu przez 

A. Iszczuka w jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Postanowieniem Komisarza Wyborczego 

w Opolu I nr 902/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu 

radnego, właściwym dla wyboru Rady Miasta Opola jest Pani D. Sokołowska. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wyrazem deklaracji należytego 

sprawowania mandatu radnego jest rota ślubowania. Złożenie ślubowania jest 

ustawowym warunkiem przystąpienia do prawomocnego wykonywania mandatu 

radnego, zgodnie z artykułem 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący sesji odczytał rotę ślubowania w brzmieniu nadanym mu 

ustawą: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście, 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Radna D. Sokołowska na stojąco potwierdziła spełnienie aktu ślubowania 

wypowiadając słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Przewodniczący obrad pogratulował nowej radnej i ogłosił, że radna 

D. Sokołowska dopełniła aktu ślubowania, objęła mandat radnego miasta Opola 

i może prawomocnie przystąpić do wykonywania tego mandatu. 

Radny Ł. Sowada podziękował A. Iszczukowi za dotychczasową pracę na rzecz 

Miasta Opola oraz życzył dalszych sukcesów na stanowisku naczelnika Wydziały 

Oświaty.  
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6. Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

Interpelacje złożyli radni: P. Pytlik, E. Bień, J. Kawecka, Ł. Sowada, M. Kawa, 

T. Kaliszan, E. Kurek. 

 

Dodatkowe pytania do otrzymanych odpowiedzi zadały radne J. Kawecka 

i E. Kurek. 

 

Odpowiedzi na zadane udzielili M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz 

A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

 

W związku z pytaniem radnej J. Kaweckiej w sprawie liczby wniosków złożonych 

do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych dot. ujawnienia prawa własności 

na rzecz Gminy Opole w miejsce osoby prywatnej od roku 1998, a także ilości 

nieruchomości, których stan prawny jest obecnie w trakcie regulacji, M. Wujec 

Zastępca Prezydenta Miasta Opola zapewnił o udzieleniu radnej dodatkowej 

odpowiedzi na piśmie. 

 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 

 

Informacje na drukach nr 692, 694 i 693 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 

 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze 

półrocze 2020 roku (druk nr 692). 

 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola za pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 694). 

 

9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta 

Opola za pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 693). 

 

  Informacje na drukach nr 692, 694 i 693 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

 Wprowadzenia do omawiania Informacji na drukach nr 692 i 694 z upoważnienia 

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

       

 Wprowadzenia do omawiania Informacji na druku nr 693 z upoważnienia 

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



10 

 

 Opinie Komisji Budżetowej do Informacji załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianych Informacji zgłosił radny M. Kawa. 

 

     Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta, 

M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta, P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta oraz 

R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

Nie było dyskusji nad omawianymi tematami. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych, na 

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

wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku (druk nr 692). 

 

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

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku 

(druk nr 694). 

 

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

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

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku 

(druk nr 693). 

 

 Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 1105 do godz. 1135. 

 

 

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr  701) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 701-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 701 wraz autopoprawką na druku nr 701-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 załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 701-A nie była opiniowana. 
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 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały,  

 

 W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał A. Wiśniewski Prezydent 

Miasta Opola. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 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 701-A). 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/601/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 702) 

oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk nr 702-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 702 wraz autopoprawką na druku nr 702-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 dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

      Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 702-A nie była opiniowana. 

  

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

omawianym tematem. 

 

       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 702-

A). 
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       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/602/20 

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. 1210 do godz. 1230 . 

 

12. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Księdza Alojzego Ligudy w Opolu do 

kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych (druk nr 

695). 

 

Projekt uchwały na druku nr 695 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 opinię Prezydenta Miasta 

Opola w sprawie tego projektu. Opinię załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 15 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/603/20 

w sprawie zaliczenia ul. Księdza Alojzego Ligudy w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego 

w Opolu (druk nr 696) oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk 

nr 696-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 696 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 M. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

W trakcie omawiania projektu uchwały Prezydent Miasta Opola złożył 

autopoprawkę (druk nr 696-A) do przedłożonego projektu o brzmieniu:  

„Na podstawie przepisu § 28 ust. 2 i 3 uchwały 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), niniejszym wnioskuję o: 

W § 5 ust. 9 pkt 9 lit. a uchwały po tirecie czwartym o treści: ”minimum 25 m. p. 

na 1000 m2 powierzchni sprzedaży”, wprowadza się kolejny tiret o treści: „minimum 

2 m. p. na 1 mieszkanie”. 

Autopoprawkę (druk nr 696-A) załącza się do protokołu. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

A. Wiśniewska, J. Kawecka, W. Matuszek, P. Pytlik, P. Pospieszyński. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieliły M. Śliwa – główny specjalista w Biurze 

Urbanistycznym oraz radca prawny J. Maksymowicz-Szczepańska. 

 

W dyskusji udział wzięli radni: W. Matuszek, M. Nowak oraz J. Kawecka. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 8 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany wnioskowane 

przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu (druk nr 696-A). 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 

3 głosach przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących podjęła 

uchwałę nr XXX/604/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu (wraz z wcześniej 

przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wróblin I w Opolu (druk nr 712). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 712 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała M. Śliwa – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

 

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

sesji głosowaniem Rady.  

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

omawianym tematem. 

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXX/605/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wróblin I w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie I” w Opolu 

(druk nr 713). 

 

 Projekt uchwały na druku nr 713 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. 

 

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

sesji głosowaniem Rady.    

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali analizę zasadności 

w sprawie tego projektu. Analizę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/606/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie I” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu (druk nr 697). 

 

Projekt uchwały na druku nr 697 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. Analizę 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 XXX/607/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski III” w Opolu (druk nr 698). 

 

Projekt uchwały na druku nr 698 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. Analizę 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 XXX/608/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski III” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 

5 sierpnia 2020 roku stwierdzające częściową nieważność uchwały 

nr XXVIII/572/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. 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 699). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 699 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. 

 

 Opinię 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 

podjęła 

uchwałę nr XXX/609/20 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 sierpnia 2020 roku 

stwierdzające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/572/20 Rady Miasta 

Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom 

i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
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fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

19. Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych 

nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych 

wydatkach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (druk 

nr 700). 

 

 Sprawozdanie na druku nr 700 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

  Wprowadzenia do omawiania Sprawozdania z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Opola dokonała A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

 

  Opinię Komisji Budżetowej do Sprawozdania załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego Sprawozdania zgłosił radny P. Pospieszyński. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła A. Radlak – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

 

W dyskusji udział wzięli radny M. Nowak oraz A. Radlak – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

 

W związku z pytaniem radnego M. Nowaka dotyczącym wykazu działek 

sprzedanych bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości, A. Radlak – naczelnik 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zapewniła o udzieleniu radnemu 

dodatkowej odpowiedzi na piśmie. 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych, na podstawie §31 ust. 2 

Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych 

i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach 

i poniesionych wydatkach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
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20. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola 

z dnia 30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola 

z dnia 4 lipca 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie 

dotacji celowej 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 703). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 703 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała M. Matyjaszek  – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki 

i Współpracy Zagranicznej. 

 

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 19 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/610/20 

w sprawie zmiany Uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 

30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 

4 lipca 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji 

celowej 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. 

 

 

21. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji 

projektu pn. „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu 

zamkniętym” (druk nr 704). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 704 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 dokonał Ł. Ostrowski  – zastępca naczelnika Wydziału ds. 

Europejskich i Planowania Rozwoju. 

 

Opinię Komisji Budżetowej 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 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/611/20 

w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Eko-

nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym”. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 711). 

 

Projekt uchwały na druku nr 711 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała A. Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 

i Gospodarki Komunalnej.  

W trakcie omawiania projektu uchwały Prezydent Miasta Opola złożył 

autopoprawkę (druk nr 711-A) do przedłożonego projektu.  

Przewodniczący obrad odczytał radnym przedłożoną autopoprawkę wraz 

z opinią prawną, o brzmieniu: 

„Na podstawie przepisu § 28 ust. 2 i 3 uchwały 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), niniejszym wnioskuję o: 

W uchwale w § 1 po słowach „do uchwały” kropkę zastępuje się przecinkiem 

i dopisuje słowa: „który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały”. 

Autopoprawkę (druk nr 711-A) załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku 

obrad sesji głosowaniem Rady.    
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Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: A. Szymański, E. Bień 

oraz W. Matuszek. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: A. Maślak – naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, A. Wiśniewski Prezydent Miasta 

Opola oraz M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym oraz przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu ogólnodostępnych 

stacji ładowania (druk nr 711-A). 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 16 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

uchwałę nr XXX/612/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 

2020 r. (druk nr 705). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 705 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

członków Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej radny M. Kawa. 

 

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 XXX/613/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r.  

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Opola (druk nr 709). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 709 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola.   

 

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

omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/614/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Opola. 

 

   Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji 

i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 710). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 710 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola.   

 

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

omawianym tematem. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/615/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady 

Miasta Opola. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
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26. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

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

nr 706). 

 

Projekt uchwały na druku nr 706 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.12.2020 na Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie Miasta przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radna A. Wiśniewska wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny W. Matuszek. 

 

Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła A. Radlak – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

uchwałę nr XXX/616/20 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 707). 

 

Projekt uchwały na druku nr 707 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.14.2020  na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

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

załącza się do protokołu. 

  

Radny M. Nowak członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXX/617/20 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu. 

  

   Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

27. Rozpatrzenie wniosków należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 708). 

 

Projekt uchwały na druku nr 708 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

nr OR.I.1510.14.2020, przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radny M. Nowak członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

stanowisko Komisji w sprawie wniosku. 

 

Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny T. Kaliszan. 

 

Odpowiedzi na zadane pytanie udzielił radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady 

Miasta Opola. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 14 radnych 

(radni M. Kawa oraz D. Sokołowska, 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, zgłosili do 

protokołu, że głosują „ZA”) podjęła 

uchwałę nr XXX/618/20 

w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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28. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Informację na druku nr 714 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

 

29. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

30. Komunikaty. 

 

  Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że otrzymał Postanowienie 

Komisarza Wyborczego w Opolu I nr 898/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego Aleksandra Iszczuka. 

 

        Ponadto przewodniczący obrad poinformował, że od mieszkanki miasta Opola 

otrzymał pismo w sprawie instalacji telekomunikacyjnej tj. stacji bazowej telefonii 

komórkowej operatora PLAY. Mieszkanka wnioskuje o zdjęcie instalacji z dachu jej 

budynku. Pismo zostało przekazane do wiadomości Prezydenta Miasta Opola.  

 

      Od przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VI do wiadomości Rady Miasta Opola 

wpłynęło pismo skierowane do Prezydenta Miasta Opola, w którym Rada Dzielnicy 

zwraca się z prośbą o wydanie negatywnej decyzji dot. planowanego przez firmę 

Remondis utworzenia składowiska odpadów medycznych przy Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym. 

 

       Z Sądu Rejonowego w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęło zarządzenie 

Prezesa Sądu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie skreślenia z listy ławników Sądu 

Rejonowego kadencji 2020-2023 Pani Ireny Brudzińskiej w skutek zrzeczenia się 

przez nią mandatu. 
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      Od Prezydenta Miasta Opola do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęła 

korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 rok. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej otrzymał odpowiedź na apel Rady Miasta Opola o podjęcie działań 

mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. dotowania szkół 

niepublicznych. Ministerstwo wyjaśnia, iż jest na etapie pozyskiwania informacji od 

powiatów na temat stosowania przepisów dot. kontroli prawidłowości działań tych 

szkół. Po zgromadzeniu materiału Ministerstwo podejmie decyzję o ewentualnej 

nowelizacji przepisów. 

 

       Radny Ł. Sowada zakomunikował, że od Wojewody Opolskiego otrzymał analizę 

oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta Opola oraz Przewodniczącego Rady 

Miasta Opola. W wyniku analizy nie stwierdzono podstaw do wszczęcia postępowań  

w sprawie.   

 

       Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, iż od mieszkanki miasta Opola 

otrzymał pismo w sprawie wykupienia lokalu położonego przy ul. J. Łangowskiego. 

Pismo zostało przekazane według właściwości Prezydentowi Miasta Opola. 

 

31. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXX sesji został 

zrealizowany. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXX sesję o godzinie 1430. 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek            Jacek Kasprzyk                  Łukasz Sowada 

   

 

 


