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Protokół nr XXXI/20 

sesji Rady Miasta Opola 
29 października 2020 r. 

                                
Sesja Rady Miasta Opola odbyła się w formie zdalnej, tzn. w formie 

wideokonferencji i trwała od godziny 1000 do godziny 1530.  Radni miasta Opola, 
przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy Urzędu Miasta Opola łączyli się za pomocą 
programu CISCO Webex, a głosowania odbywały się za pośrednictwem programu 
eSesja. 
 
1. Otwarcie sesji. 
 

 Otwarcia sesji dokonał radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, 
który przewodniczył sesji. 
 
 Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 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. Tyle samo radnych obecnych było 
podczas sesji.  

Obecność radnych została potwierdzona poprzez odczytanie listy obecności 
przez przewodniczącego sesji. Każdy radny, którego wizerunek był widoczny 
podczas wideokonferencji, potwierdzał osobiście swoją obecność wypowiadając 
słowo „obecny/a”. 

 
Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu. 

 
3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 
Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół 30. sesji, która odbyła 

się 24 września 2020 r.  
 

4. Wybór sekretarza sesji.  
  

Na sekretarza XXXI sesji Rada Miasta Opola wybrała radną A. Wiśniewską 
większością głosów 24 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów 
przeciwnych (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 ze 
zm.) radny Marek Masnyk zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”). 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje 

radca prawny pani Joanna Maksymowicz-Szczepańska. 
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5. Porządek obrad sesji. 
 
Porządki obrad  sesji z 14 i 21 października 2020 r. załącza się  do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że 

w porządku obrad sesji znajduje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały 
obywatelskiej w sprawie planu miejscowego dzielnicy Żerkowice (druk nr 717) 
złożony przez grupę 303 mieszkańców Opola, reprezentowanych przez 
pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej panią Ewa Brthold-Majewską, która 
również połączyła się za pomocą programu CISCO Webex. Przewodniczący Rady 
powitał panią Ewę Brthold-Majewską. 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 
Radzie dwanaście  materiałów sesyjnych na drukach nr od 753 do 756 i na drukach 
nr 758 do 765, które zostały umieszczone w porządku obrad z 21 października 
2020 r. 
 

Ponadto przewodniczący sesji zakomunikował, że Klub Radnych Koalicji 
Obywatelskiej na druku nr 757 przedłożył projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu 
zbiorowego, który zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, został 
umieszczony  w porządku obrad z 21 października 2020 r. 
 

Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent Miasta 
Opola przedłożył radnym: 
1. 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 769), 

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste 
powietrze - oddech dla Opola” (druk nr 770). 

 
Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 764-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 765-A), 
3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Chmielowice I" w Opolu" w Opolu (druk nr 753-A),   
4. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego 

transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 
środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole 
(druk nr 763-A), 

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

 Przewodniczący sesji przekazał również informację, że na drukach nr 766 i 767  
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  przedłożyła zapowiadane 
w porządku obrad sesji projekty uchwał sprawie rozpatrzenia skarg. 
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Ponadto przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  przedłożyła na druku 
nr 768 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji należącej do właściwości Rady 
Miasta Opola. 
 

Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 
porządku obrad XXXI sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że  

Prezydent Miasta Opola nie przedłożył projektu uchwały w sprawie podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Opola, z uwagi na pozostawienie stawek 
podatkowych na niezmienionym poziomie. Tym samym w roku 2021 będą 
obowiązywały stawki określone w uchwale  nr  XXXI/565/16 Rady Miasta Opola  
z dnia 29 września 2016 r.  
 

Po  konsultacji  z  przewodniczącymi  klubów  radnych   na  konwencie, 
przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby:  
- punkt  56. tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 764) przenieść na punkt 7. 
porządku obrad sesji, 

- punkt  57. tj. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok 
(druk nr 765) przenieść na punkt 8. porządku obrad sesji, 

- punkt  49. tj. projekt uchwały w  sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021-2025 (druk nr 758) przenieść na punkt 14. porządku obrad sesji. 

 
Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 

 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych   
przesunęła z punktu 56. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 764). 
 
      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przesunęła z punktu 57. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 765). 
 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przesunęła z punktu 49. na punkt 14. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 (druk nr 758). 
 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła do 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 769) jako 58. punkt porządku obrad sesji. 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu 
Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” (druk 
nr 770) jako 59. punkt porządku obrad sesji. 
 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 24 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 768) 
jako 60. punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie złożył  wniosek formalny, aby: 
- materiały sesyjne na drukach nr: 715, 716, 719-725,  739, 741-749, 750, 751, 755, 

756, 758 - 762, 769, 770 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiał na druku nr 740 omawiać w trybie bez wprowadzania, ale z pytaniami 
i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach od nr 726 do nr 738 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, 

- materiały sesyjne na drukach  nr 753 i 754 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: 715, 716, 719-725,  739, 741-749, 750, 751, 755, 

756, 758 - 762, 769, 770 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiał na druku nr 740 omawiać w trybie bez wprowadzania, ale z pytaniami 
i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach od nr 726 do nr 738 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, 

- materiały sesyjne na drukach  nr 753 i 754 omawiać łącznie w trybie pełnym, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 
Rada Miasta Opola na XXXI sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola druk nr 764). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 765). 
9. Uchwała w sprawie przyjęcia uchwały obywatelskiej w sprawie planu 

miejscowego dzielnicy Żerkowice (druk nr 717). 
10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów (druk nr 715). 
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11. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk 
nr 718). 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok (druk nr 741). 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021 (druk nr 742). 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 (druk 
nr 758). 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Trudny start, lepsza 
przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 750). 

16. 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, a także 
dopłat do czynszu (druk nr 751). 

17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 
2019/20 (druk nr 740). 

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowanie kariery 
zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałania 9.2.2 Wsparcie 
kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działanie 9.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 725). 

19. Informacja w sprawie Raportu z wykonania " Programu ochrony środowiska dla 
miasta Opola na lata 2018-2021" za lata 2018-2019 (druk nr 745). 

20. Informacja w sprawie Sprawozdania z wykonania "Aktualizacji Planu usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" za lata 2018-
2019 (druk nr 744). 

21. Uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony użytku 
ekologicznego "Grudzicki Grąd" w Opolu (druk nr 743). 

22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk 
Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2  (druk 
nr 719). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Street Workout 
Parku w Opolu przy ul. Wrocławskiej (druk nr 720). 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk 
Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Czaplaka  (druk 
nr 721). 

25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Wieży 
Piastowskiej w Opolu  (druk nr 722). 

26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Centrum Sportu 
w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 (druk nr 723). 
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27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Zamku 
Górnego (druk nr 724). 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, 
Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk 
nr 726).  

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, 
Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk 
nr 727). 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 728). 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej 
oraz nadania jej Statutu (druk nr 729). 

32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka 
oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 730). 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia 
Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk 
nr 731). 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, 
Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom (druk nr 732). 

35. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 733). 

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 734). 

37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 735). 

38. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 736). 

39. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, 
Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk 
nr 737). 

40. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, 
Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom (druk nr 738). 

41. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki (druk 
nr 739). 

42. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych w mieście Opolu (druk nr 752). 

43. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Rodzynkowa (druk 
nr 746). 

44. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Magiczna (druk nr 747). 
45. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Grafitowa (druk nr 748). 
46. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej „Kory” Olgi Sipowicz 

(druk nr 749). 
47. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady 

Miasta Opola (druk nr 716). 
48. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu" w Opolu (druk nr 753). 
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49. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu" w Opolu (druk nr 754). 

50. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu (druk nr 755). 

51. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu  (druk nr 756). 

52. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – 
Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu (druk nr 759). 

53. Informacja o wyznaczonych na 2021 rok podmiotach, w których jest wykonywana 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 760). 

54. Informacja o wyznaczonych na 2021 rok podmiotach, na rzecz których skazani 
mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 761). 

55. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 
środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 757). 

56. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (druk nr 762). 

57. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami 
miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych 
przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez 
Miasto Opole (druk nr 763). 

58. 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 769). 

59. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - 
oddech dla Opola” (druk nr 770). 

60. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 768). 
61. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 766). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Miejskiego Zarządu 
Dróg w Opolu (druk nr 767). 

61. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
62. Pytania w sprawach bieżących. 
63. Komunikaty. 
64. Zamknięcie sesji. 
 
6. Interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 

Interpelacje złożyli radni: S. Batko, Ł. Sowada, T. Wróbel, T. Kaliszan, 
B. Kamińska, J. Kawecka i M. Kawa.  
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Dodatkowe pytanie do otrzymanej odpowiedzi zadał radny S. Batko, 
a odpowiedzi udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 764). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 676 wraz z autopoprawką na druku nr 764-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń - Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 764-A  nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 
udzielił A. Iszczuk - naczelnik Wydziału Oświaty.  

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 23 radnych, 

przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 764-A). 

 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych (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 ze zm.) radna Jolanta Kawecka zgłosiła 
do protokołu, że głosuje „ZA”) podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/619/20 
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 765). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 765 wraz z autopoprawką na druku nr 765-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
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 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. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 765-A  nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny Ł. Sowada, a odpowiedzi 
udzieliła A. Maślak - naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 
Komunalnej.  

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 23 radnych, 

przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk  nr  765-A). 

 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XXXI/620/20 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Uchwała w sprawie przyjęcia uchwały obywatelskiej w sprawie planu 

miejscowego dzielnicy Żerkowice (druk nr 717). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 717 przedłożony Radzie Miasta Opola przez panią 
Ewę Brthold-Majewską pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, 
upoważnionego przez wnioskodawców (tj. grupę 303 mieszkańców Opola) załącza 
się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała pani Ewa Brthold-
Majewska pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 
uchwały skierował do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną i Komisję 
Infrastruktury, które wnioskują o jego odrzucenie. 

 
Radny E. Odelga przewodniczący Komisji Infrastruktury odczytał opinię komisji 

wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny M. Kawa przewodniczący Komisji Rewizyjnej również o odczytał opinię 
komisji wraz z uzasadnieniem. 
 

Opinie obu komisji załącza się do protokołu.  
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W pytaniach połączonych z dyskusją głos zabrali radni: T. Kaliszan, E. Odelga 
z zapytaniem skierowanym do radnego T. Kaliszana, który udzielił odpowiedzi, 
E. Kurek, W. Matuszek, S. Batko, P. Pospieszyński, M. Kawa z pytaniem do 
pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, Ł. Sowada prosząc o odpowiedź 
panią Ewę Brthold-Majewską (która stwierdza, iż projekt uchwały traktuje jako 
wniosek). 

 
W dyskusji głos zabrali również A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 

i A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego Urzędu Miasta Opola. 
 
Radny Ł. Sowada poinformował  o wpisach dokonywanych przez mieszkańców 

w Chat Webex, z którymi radni mogli się zapoznać.  
 
Negatywne opinie radcy prawnego Urzędu Miasta  Opola i Prezydenta Miasta 

Opola, które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja załącza się do 
protokołu. 

 
Ponadto za pośrednictwem programu eSesja radnym zostało dostarczone pismo 

Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w tym temacie. 
Pismo dołącza się do protokołu. 

 
W związku wnioskiem mieszkańca miasta Opola o dopuszczenie do głosu nad 

omawianym projektem uchwały, Przewodniczący Rady Miasta Ł. Sowada poddał go 
pod głosowanie Rady Miasta Opola. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola odrzuciła wniosek mieszkańca 

o udzielenie głosu, gdyż za wnioskiem zagłosowało 12 radnych, a 13 radnych było 
przeciwnych (głosów wstrzymujących nie było). 
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 ze zm.) radna 
Jolanta Kawecka zgłosiła do protokołu, że głosuje „ZA”. 
 

Przewodniczący sesji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek 
Komisji Rewizyjnej i Komisji Infrastruktury o odrzucenie projektu uchwały. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta odrzuciła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia uchwały obywatelskiej w sprawie planu miejscowego dzielnicy 
Żerkowice, gdyż za wnioskiem o odrzucenie zagłosowało 16 radnych, 9 radnych 
było przeciwnych (głosów wstrzymujących nie było). 

 
W związku z komentarzami jednego z mieszkańców na Chat Webex głos zabrał 

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
Radny Ł. Sowada zarządził dołączenie zapisów z Chat Webex do protokołu. 
 

  Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1150 do godziny 1210. 
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 Po przerwie radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji sprawdził quorum za 

pośrednictwem programu eSesja. Obecność swoją w systemie potwierdziło 

15 radnych, a radna B. Kamińska potwierdziła swoją obecność wypowiadając słowa 

„obecna” za pośrednictwem programu CISCO Webex. Pozostali radni również 

dołączyli do posiedzenia.  

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 715). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 715 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
    

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XXXI/621/20 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 
i przechowywaniem pojazdów. 

   
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
11. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola 

(druk nr 718). 

 Projekt uchwały na druku nr 718 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał T. Filipkowski – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny T. Kaliszan, a odpowiedzi 
udzielił T. Filipkowski – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 

 
     W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: T. Kaliszan, P. Mielec, 
Ł. Sowada, M. Kawa oraz A. Wiśniewski  Prezydent Miasta Opola. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, 
przy  8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących (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 ze zm.) radny 
P. Pospieszyński zgłosił do protokołu, że głosuje „PRZECIW”) podjęła 
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uchwałę nr XXXI/622/20 
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok (druk nr 741). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 741 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/623/20 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (druk nr 742). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 742 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych (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 ze zm.) radna 
J. Kawecka zgłosiła do protokołu, że głosuje „ZA”)  podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/624/20 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2025 (druk nr 758). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 758 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/625/20 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Trudny start, 

lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej 
w mieście Opolu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja 
społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 (druk nr 750). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 750 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/626/20 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Trudny start, lepsza 
przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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16. 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, a także dopłat do czynszu (druk 
nr 751). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 751 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/627/20 
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, 
a także dopłat do czynszu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku 

szkolnym 2019/20 (druk nr 740). 

Informacja na druku nr 740 omawiana była w trybie bez wprowadzania, 
ale  z pytaniami i dyskusją. 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Edukacji i Kultury załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianej Informacji, nie było też dyskusji nad omawianym 

tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2019/20. 
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18. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowanie 
kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 (druk nr 725). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 725 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/628/20 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowanie kariery 
zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, 
Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Informacja w sprawie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska 

dla miasta Opola na lata 2018-2021" za lata 2018-2019 (druk nr 745). 
 

Informacja na druku nr 745 omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, bez  pytań i dyskusji. 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację w sprawie Raportu 
z wykonania " Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-
2021" za lata 2018-2019.  
 
20. Informacja w sprawie Sprawozdania z wykonania "Aktualizacji Planu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-
2032" za lata 2018-2019 (druk nr 744). 
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Informacja na druku nr 744 omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, bez  pytań i dyskusji. 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 

 
Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Informację w sprawie Sprawozdania 
z wykonania "Aktualizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
miasta Opola na lata 2010-2032" za lata 2018-2019.  
 
21. Uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

użytku ekologicznego "Grudzicki Grąd" w Opolu (druk nr 743). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 743 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/629/20 
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony użytku 
ekologicznego "Grudzicki Grąd" w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu 

Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2  
(druk nr 719). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 719 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXXI/630/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk 
Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Street 

Workout Parku w Opolu przy ul. Wrocławskiej (druk nr 720). 
 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 720 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/631/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Street Workout Parku 
w Opolu przy ul. Wrocławskiej. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu 

Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Czaplaka  
(druk nr 721). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 721 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/632/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk 
Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Czaplaka. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania 

Wieży Piastowskiej w Opolu  (druk nr 722). 
 

Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
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      Projekt uchwały na druku nr 722 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do 
protokołu. 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/633/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Wieży 
Piastowskiej w Opolu. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Centrum 

Sportu w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 (druk nr 723). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 723 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/634/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Centrum Sportu w Opolu 
przy ul. Wandy Rutkiewicz 10. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania 

Zamku Górnego (druk nr 724).  

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

      Projekt uchwały na druku nr 724 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki załącza się do 
protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
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uchwałę nr XXXI/635/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Zamku 
Górnego. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji przypomniał, że zgodnie z wcześniej przegłosowanym 
wnioskiem projekty uchwał na drukach od nr 726 do nr 738 omawiane są łącznie  
w trybie pełnym. 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, 
Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom 
(druk nr 726). 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, 
Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom 
(druk nr 727). 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 728). 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii 
Krajowej oraz nadania jej Statutu (druk nr 729). 

32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Gosławice 
i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 
730). 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, 
Kolonia Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom (druk nr 731). 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, 
Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom (druk nr 732). 

35. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście 
oraz nadania jej Statutu (druk nr 733). 

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto 
oraz nadania jej Statutu (druk nr 734). 

37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze 
oraz nadania jej Statutu (druk nr 735). 

38. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz 
nadania jej Statutu (druk nr 736). 

39. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, 
Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom (druk nr 737). 

40. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, 
Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy 
i Statutu połączonym dzielnicom (druk nr 738). 

      Projekty uchwał na drukach nr 726 - 738 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
 Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała M. Ulrich - kierownik Referatu ds. dzielnic w Centrum Dialogu 
Obywatelskiego. 
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Opinie Komisji Rewizyjnej do projektów uchwał na drukach nr 726 - 738 załącza 
się do protokołu. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że za 

pośrednictwem programu eSesja otrzymali Raport z konsultacji z mieszkańcami 
Miasta Opola do projektów uchwał na drukach nr 726-738. 
 
 Pytania do omawianych projektów uchwał zadał radny P. Pospieszyński, 
a odpowiedzi udzieliła M. Ulrich - kierownik Referatu ds. dzielnic w Centrum Dialogu 
Obywatelskiego. 

  
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 
5 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych (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 ze zm.) radna A. Łęgowik zgłosiła do 
protokołu, że „WSTRZYMUJE SIĘ”) podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/636/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, 
Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/637/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, 
Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/638/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej 
Statutu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/639/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz 
nadania jej Statutu. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/640/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych (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 ze zm.) radny A. Szymański zgłosił do 
protokołu, że jest „ZA”) podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/641/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia 
Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/642/20 
zmieniającą uchwałę w uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, 
Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym 
dzielnicom.  
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/643/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania 
jej Statutu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/644/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania 
jej Statutu. 
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Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/645/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej 
Statutu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/646/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej 
Statutu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/647/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, 
Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/648/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, 
Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu 
połączonym dzielnicom. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
41. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki 
przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń 
Wielki (druk nr 739). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 739 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/649/20 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
42. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu (druk nr 752).  

 Projekt uchwały na druku nr 752 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. 
 

Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radni: P. Pospieszyński, 
M. Kawa i A. Łęgowik.  
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Maślak - naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz A. Wiśniewski Prezydent 
Miasta Opola. 

 
     Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 16 radnych, przy 
7 głosach przeciwnych i 1  głosie wstrzymującym podjęła 
   

uchwałę nr XXXI/650/20 
w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych w mieście Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
43. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Rodzynkowa (druk 

nr 746). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 746 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/651/20 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Rodzynkowa. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
44. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Magiczna (druk 

nr 747). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 747 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/652/20 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Magiczna. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
45. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Grafitowa (druk 

nr 748). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 748 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XXXI/653/20 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Grafitowa. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
46.  Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej „Kory” Olgi 

Sipowicz (druk nr 749). 
 

Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
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      Projekt uchwały na druku nr 749 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/654/20 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej „Kory” Olgi Sipowicz. 
  
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
47. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji 

Rady Miasta Opola (druk nr 716). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 716 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 
opiniowany, gdyż ma charakter jedynie porządkowy. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/655/20 
zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta 
Opola. 
  
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji przypomniał, że zgodnie z wcześniej przegłosowanym 
wnioskiem projekty uchwał na drukach nr 753 i  nr 754 omawiane są łącznie  w trybie 
pełnym. 

48. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu" w Opolu (druk nr 753). 

49. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu" w Opolu (druk nr 754). 

 Projekty uchwał na drukach nr 753 i  nr 754 wraz z autopoprawką na druku 
nr  753-A przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza 
się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawianych projektów uchwał i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 
Urbanistycznego. 
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Opinie Komisji Infrastruktury do projektów uchwał załącza się do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 753-A  nie była opiniowana. 
 
Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że za pośrednictwem programu 

eSesja została radnym przedstawiona dokumentacja zawierająca uwagi 
mieszkańców do projektu uchwały na druku nr 753. 

 
Mieszkańcy, którzy złożyli ww. pisma zawnioskowali do Rady Miasta Opola 

o zabranie głosu na sesji. 
 
W związku wnioskiem mieszkańców o dopuszczenie do głosu nad omawianym  

na druku nr 753 projektem uchwały, Przewodniczący Rady Miasta Ł. Sowada poddał 
go pod głosowanie Rady Miasta Opola. 

 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola odrzuciła wniosek mieszkańców 

o udzielenie głosu, gdyż za wnioskiem zagłosowało 11 radnych, a 14 radnych było 
przeciwnych (głosów wstrzymujących nie było). 
 
 Pytania do omawianych projektów uchwał zadali radni: T. Kaliszan, M. Kawa 
i  A. Wiśniewska, a odpowiedzi udzieliła  A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 
Urbanistycznego. 

 
W dyskusji nad omawianymi tematami głos zabrali radni: T. Kaliszan, Ł. Sowada 

i E. Odelga. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 14 radnych, 
przy 9 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Chmielowice I" w Opolu" w Opolu (druk nr 753-A). 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 
6 głosach przeciwnych przy 3 głosach wstrzymujących (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 ze zm.) radny A. Szymański zgłosił do 
protokołu, że jest „ZA”)  podjęła 
   

uchwałę nr XXXI/656/20 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Chmielowice I" w Opolu" w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
7 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła 
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uchwałę nr XXXI/657/20 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Chmielowice II" w Opolu" w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
50. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu (druk 
nr 755). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 755 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
  

Ponadto przewodniczący sesji  poinformował, iż  za pośrednictwem programu 
eSesja radni otrzymali Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/658/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu.  
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
51. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu  (druk nr 756). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 756 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
  

Ponadto przewodniczący sesji  poinformował, iż  za pośrednictwem programu 
eSesja radni otrzymali Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
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uchwałę nr XXXI/659/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu.  
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
52. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu 
(druk nr 759). 

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

      Projekt uchwały na druku nr 759 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

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

uchwałę nr XXXI/660/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum 
Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu.  
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 

53. Informacja o wyznaczonych na 2021 rok podmiotach, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 
(druk nr 760). 

Informacja na druku nr 760 omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, bez  pytań i dyskusji. 
 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację o wyznaczonych na 
2021 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności 
oraz praca społecznie użyteczna.  

 
54. Informacja o wyznaczonych na 2021 rok podmiotach, na rzecz których 

skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 761). 

 Informacja na druku nr 761 omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, bez  pytań i dyskusji. 
 

 Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
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 Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
  
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych, na  

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację o wyznaczonych na 
2021 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele 
społeczne.  

 
55. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 757). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 757 przedłożony Radzie Miasta Opola przez Klub 
Radnych Koalicji Obywatelskiej załącza się do protokołu. 
 
  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny P. Pospieszyński 
przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 
uchwały skierował do zaopiniowania przez Komisję Budżetową i Komisje 
Infrastruktury. 

 
Komisja Infrastruktury nie zajęła stanowiska do omawianego projektu, gdyż za jej 

przyjęciem zagłosowało 2 radnych i 2 radnych było przeciwnych. 
 

Komisja Budżetowa zaopiniowała projekt uchwały negatywnie i zawnioskowała 
do Rady Miasta Opola o jego odrzucenie. 
 

Radny J. Kasprzyk przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał opinię komisji 
wraz z uzasadnieniem. 
 

Opinie komisji załącza się do protokołu.  
 
Negatywne opinie radcy prawnego Urzędu Miasta  Opola, Skarbnika 

i Prezydenta Miasta Opola, które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja 
załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: M. Kawa, P. Pytlik 
i A. Wiśniewska, a odpowiedzi udzielił radny P. Pospieszyński przewodniczący Klubu 
Radnych Koalicji Obywatelskiej. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący sesji w pierwszej kolejności poddał pod 

głosowanie wniosek Komisji Budżetowej o odrzucenie projektu uchwały.  
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami 
miejskiego transportu zbiorowego, gdyż za wnioskiem o odrzucenie zagłosowało 
15 radnych, 7 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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56. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto 
Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 762). 

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

     Projekt uchwały na druku nr 762 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
    Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
  
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 1 
głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/661/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów.  
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 

57. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe 
środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych 
i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Miasto Opole (druk nr 763). 

 Projekt uchwały na druku nr 763 wraz z autopoprawką na druku nr 763-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonał T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu. 
 

Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 763-A  nie była opiniowana. 
 

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

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 15 radnych, 

przy 6 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego 
transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 
środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole 
(druk nr 763-A). 
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XXXI/662/20 
w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego 
transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 
środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto 
Opole (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
58. 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 769). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 769 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 
 Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 
przez komisje stałe Rady, ponieważ został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
  
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/663/20 
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.  
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

59. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu 
czyste powietrze - oddech dla Opola” (druk nr 770). 
 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 770 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu.  
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 Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany 
przez komisje stałe Rady, ponieważ został wprowadzony do porządku obrad 
głosowaniem Rady. 
  
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/664/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 
celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - 
oddech dla Opola”.  
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 

60. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 768). 
 
   Projekt uchwały na druku nr 768 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
      Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał w imieniu  
przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola radny 
E. Odelga. 

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

dyskusji. 
 
 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
18 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących i przy  braku głosów przeciwnych (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 ze zm.) radna 
E. Bień zgłosiła do protokołu, że „WSTRZYMUJE SIĘ”) podjęła 

 
uchwałę nr XXXI/665/20 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

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

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 766). 

 
Projekt uchwały na druku nr 766 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.16.2020 na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Opolu, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
załącza się do protokołu. 
  

 W imieniu  przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Opola sprawozdanie z badania skargi przedstawił radny M. Nowak. 
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 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 

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

2 głosach wstrzymujących i przy  braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/666/20 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Miejskiego 
Zarządu Dróg w Opolu (druk nr 767). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 767 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.17.2020 na bezczynność Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza 
się do protokołu. 
  

 Sprawozdanie z badania skargi przedstawiła radna J. Kawecka przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola. 
 

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

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

1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 
 

uchwałę nr XXXI/667/20 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Miejskiego Zarządu Dróg 
w Opolu. 
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
62. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 

międzysesyjnym od 25 września 2020 roku do 28 października 2020 roku 
(druk nr 771). 

 
Informację na druku nr 771 przedłożoną Radzie Miasta przez A. Wiśniewskiego 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianej Informacji, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 
 
63. Pytania w sprawach bieżących. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował Radę, iż nie 

wpłynęło żadne pytanie w sprawach bieżących. 
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Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 
64. Komunikaty. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola  zakomunikował, że do 
Rady Miasta Opola wpłynęła uchwała  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. RIO pozytywnie zaopiniowało 
przedłożoną przez Prezydenta Miasta Opola informację, która omawiana była na 
sesji Rady Miasta Opola 24 września br. 
  
 Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że  od naczelnika Wydziału 
Oświaty otrzymał do wiadomości pismo skierowane do Opolskiego Kuratora Oświaty, 
które jest odpowiedzią na skargę spółki z Zabrza z dnia 8 czerwca 2020 r. Rada 
Miasta Opola na sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r. podjęła w tym zakresie stosowną 
uchwałę. 
  
 Radny Ł. Sowada, poinformował także, iż do Urzędu Miasta Opola wpłynął odpis 
wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu po rozpoznaniu sprawy 
skargi mieszkanki Opola  na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 24 października 
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gosławice IV” w Opolu, stwierdzający nieważność części uchwały.  Ponadto wpłynął 
wniosek pełnomocnika tej samej mieszkanki o sprostowanie  otrzymanego wyroku 
poprzez odniesienie się do kart terenów o których mowa w sentencji wyroku. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował, że od Wojewody Opolskiego otrzymał pismo 
dotyczące badania uchwały Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” 
w Opolu. Wojewoda w piśmie stwierdził, iż przedmiotowa uchwała jak i tryb jej 
sporządzania jest zgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Wojewoda nie wniósł również uwag do przedłożonych dokumentów 
w tym zakresie.  
 
 Ponadto Prezydent Miasta Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola 
korektę nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 rok oraz Roczny Plan Konsultacji 
na 2021 rok. 
 
 Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji zakomunikował, że Klub Radnych 
Arkadiusza Wiśniewskiego przedłożył uchwały w sprawie przyjęcia do Klubu nowych 
członków: radnej Danuty Sokołowskiej oraz radnego Przemysława  Pytlika. 
 
 Od właścicielki jednego z lokali mieszczących się na targowisku „Cytrusek” 
w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo zawierające prośbę o zmianę 
zapisów uchwały Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu, w zakresie godzin 
korzystania z targowiska ustalonych niniejsza uchwałą, o czym Rada Miasta Opola 
również została poinformowana. 
 
 Ponadto od Grona Nauczycielskiego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu (tym razem od nauczycieli podpisanych 

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/1380/18386
https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/1380/18386
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z imienia i nazwiska) Przewodniczący Rady Miasta otrzymał pismo, w którym 
nauczyciele wyrażają swoje oburzenie, że na jednym z wcześniejszych pism 
kierowanych do Rady Miasta Opola ktoś podpisał się w ich imieniu  „Zatroskani  
nauczyciele Zespołu Szkół”.  
 Przewodniczący sesji przypomniał radnym, że pismo do którego nawiązują 
nauczyciele dotyczyło skargi na dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia  
w Opolu ale ze względu na jego anonimowość pozostawione zostało bez dalszego 
biegu. 
 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazał analizę oświadczenia 
majątkowego  za 2019 rok dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.  
 Natomiast z Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynęła analiza oświadczenia 
majątkowego  za 2019 rok Wiceprezesa Zarządu Spółki OKS Odra Opole S.A., 
a z Urzędu Skarbowego w Raciborzu analiza oświadczenia majątkowego jednego 
z pracowników Urzędu Miasta Opola. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował, że od 
Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęła 
informacja o skreśleniu z listy ławników pani Beaty Kubicy. Skreślenie nastąpiło na 
wniosek w sprawie zrzeczenia się mandatu ławnika z ważnych przyczyn osobistych. 
 
 Zgodnie z dyspozycją art. 24h ust. 6 i 12 ustawy o samorządzie gminnym 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył Radzie Miasta Opola analizę danych 
zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych miasta Opola złożonych na dzień 
31 grudnia 2020 r.  
 
 Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Opolu przekazał trzy pisma, w których informuje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w przesłanych oświadczeniach majątkowych prezesów spółek 
oraz innych pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola sporządzonych na 
dzień 31.12.2019 r.   
  
 Od mieszkanki miasta Opola Przewodniczący Rady Miasta otrzymał wniosek 
w  sprawie obniżenia normy ilości odpadów komunalnych na terenach 
niezamieszkałych – w ogrodach działkowych od 1 stycznia 2021 roku. 
 
 Radny Ł. Sowada poinformował, że Naczelny Sąd Administracyjny przekazał 
wyrok oddalający skargę kasacyjną Gminy Miasta Opola od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego  w Opolu w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Opola 
z dnia 24 listopada 2016 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Opola.  
 
 Od Wojewody Opolskiego Przewodniczący Rady Miasta otrzymał pismo 
dotyczące badania uchwały Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I 
w Opolu. Po dokonaniu oceny zgodności z przepisami prawa Wojewoda Opolski nie 
wnosi uwag do przedłożonych w tym zakresie dokumentów. 
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  Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 
wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
 
65. Zamknięcie sesji. 

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

 
Przewodniczący sesji zamknął XXXI sesję o godzinie 1530. 
 

 
Protokół sporządziła:          Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                Alicja Wiśnieska                          Łukasz Sowada 
 
 
                                                                                                    
   


