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Protokół nr XXXII/20 

sesji Rady Miasta Opola 

26 listopada 2020 r. 

 

                                                    

      W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zgodnie z art. 15zzx ust. 1-3 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) sesja odbyła się w trybie zdalnymi i trwała od godziny 

1010 do godziny 1343.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

przewodniczył sesji. 

 

   Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, iż 

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

są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Zarówno głosowanie elektroniczne, jak i transmisja obrad sesji odbywa się za 

pośrednictwem programu eSesja. 

 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy Rady, 

z  ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania 

prawomocności uczestniczyło w niej 24 radnych. Przewodniczący Rady Ł. Sowada 

sprawdził listę obecności radnych poprzez odczytanie jej alfabetycznie Każdy radny, 

którego wizerunek był widoczny podczas wideokonferencji potwierdził udział 

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

protokołu. 

 

 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 31. sesji, która odbyła 

się 29 października 2020 r. 
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4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXXII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego M. Kawę  

jednogłośnie głosami 24 radnych. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

Szczepańska. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

      Porządki obrad sesji z 10 i 18 listopada 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 czternaście  materiałów sesyjnych na drukach nr od 780 do 790 oraz od 793 

do 795, które zostały umieszczone w porządku obrad z 18 listopada 2020 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 796), 

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

797), 

3. projekt uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice (druk nr 800). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 796-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 797-A), 

3. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 (druk nr 774-A), 

które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 

 

     Przewodniczący sesji poinformował, że na druku nr 799 radny M. Kawa  

przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył projekt uchwały w sprawie zaleceń 

pokontrolnych. 
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Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XXXII sesji wymaga głosowania 

Rady, co też zostało uczynione. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż ze względu na 

panującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w porządku obrad sesji brak jest  

zaplanowanych w ramowym planie sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025 r. 

oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2021-2025 r. 

Powyższe opracowania, ze względu na obszerną tematykę wymagają wsparcia 

jednostek oraz innych Wydziałów Urzędu Miasta Opola, które w chwili obecnej są 

zaangażowane w przeciwdziałanie COVID-19. Dodatkowo, utrudniona jest praca 

członków Zespołu koordynującego działania w zakresie prac związanych 

z opracowaniem Strategii ze względu na długotrwałą niemożność zwołania 

planowanych spotkań z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.  

W związku z powyższym, omawianie ww. projektów uchwał, na wniosek 

Prezydenta Miasta Opola zostało przesunięte na sesję styczniową.      

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 796). 

 

       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

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

budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 797). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk nr 800). 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła na punkt 32. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zaleceń 

pokontrolnych (druk nr 799). 

 

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

formalny, aby: 

-   materiały sesyjne na drukach nr 774, 778,  779, 772, 777, 775, 782, 783, 787, 

786, 780, 781 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań 

i dyskusji, 

-  materiały sesyjne na drukach nr 773, 776, 789, 790, 793, 794, 795 omawiać 

w trybie bez wprowadzania ale z  pytaniami i dyskusją, 

-   pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  

 materiały sesyjne na drukach nr 774, 778,  779, 772, 777, 775, 782, 783, 787, 

786, 780, 781 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań 

i dyskusji, 

 materiały sesyjne na drukach nr 773, 776, 789, 790, 793, 794, 795 omawiać 

w trybie bez wprowadzania ale z  pytaniami i dyskusją, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XXXII sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI 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 796). 

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 797). 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice (druk nr 800). 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 (druk nr 774). 

11. Informacja o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 778). 

12. Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Opola w 2021 roku (druk nr 779). 

13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny 

nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 772). 

14. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 

1 września 2020 roku (druk nr 773). 

15. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do 

uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 776). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 777). 

17. Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. (druk nr 775). 
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18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 782). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 783). 

20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 z dnia 

20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(druk nr 784). 

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 787). 

22. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola 

oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 785). 

23. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe (druk nr 786). 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 780). 

25. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 

nr 781). 

26. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze Miasta Opola (druk nr 788). 

27. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola 

z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Opola  do 2023 roku" (druk nr 789). 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 

CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego 

inwestycji – przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 790). 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok dla 

miasta Opola (druk nr 793). 

30. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie 

opolskim (VII)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, 

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
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rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (druk nr 794). 

31. Sprawozdanie w sprawie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta Opola na lata 2016-2019 (druk nr 795). 

32. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 799). 

33. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola - uchwała 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu 

(druk nr 798). 

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

35. Pytania w sprawach bieżących. 

36. Komunikaty. 

37. Zamknięcie sesji.    

 

6. Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

Interpelacje złożyli radni T. Wróbel i S. Batko.  

 

Nie było pytań do omawianego tematu, nie było również dyskusji nad omawianym 

tematem. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 

 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr  796) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 796-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 796 wraz z autopoprawką na druku nr 796-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 796-A nie była opiniowana. 
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 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 20 radnych, 

przy 3 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 796-A). 

 

  Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 1035 do godz. 1050. 

 

  Ze względu na problemy techniczne zgłoszone przez radną J. Kawecką, która 

nie mogła oddać głosu elektronicznie, przewodniczący obrad zarządził reasumpcję 

głosowania.   

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 3 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 796-A). 

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła podjęła 

uchwałę nr XXXII/668/20 

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 797) 

oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk nr 797-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 797 wraz z autopoprawką na druku nr 797-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. 

 



8 

 

    Autopoprawka na druku nr 797-A nie była opiniowana. 

  

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni S. Batko i Ł. Sowada. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieli R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta 

Opola oraz K. Machała - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 797-A). 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola głosów 21 radnych, przy 3 głosach 

wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXII/669/20 

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

przegłosowanymi zmianami). 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

9. Uchwała zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice (druk nr 800). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 800 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

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

 

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

sesji głosowaniem Rady.  

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

omawianym tematem. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXXII/670/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wróblin I w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 

2021 (druk nr 774) oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk nr 774-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 774 wraz z autopoprawką na druku nr 774-A 

przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Społecznej 

i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali uchwałę Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w sprawie tego projektu. Uchwałę załącza się do 

protokołu. 

 

Autopoprawka na druku nr 774-A nie była opiniowana. 

 

       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 

(druk nr 774-A). 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/671/20 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 (wraz 

z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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11. Informacja o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 778). 

 

 Informację na druku nr 778 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

i dyskusji. 

 

  Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury, Komisji Edukacji i Kultury oraz 

Komisji Społecznej i Zdrowia do Informacji 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 wykorzystaniu 

środków europejskich w Opolu. 

 

12. Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2021 roku (druk nr 779). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 779 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

   Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali uchwałę Opolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie tego projektu. Uchwałę załącza się do 

protokołu. 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/672/20 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Opola w 2021 roku. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania w formie 

darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 

772). 

 

 Projekt uchwały na druku nr 772 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 plany działek dotyczących 

tego projektu.  Plany załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/673/20 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny 

nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 

1 września 2020 roku (druk nr 773). 

 

Projekt uchwały na druku nr 773 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały załącza się do protokołu.  

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Kuratorium Oświaty 

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

 

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

omawianym tematem. 
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/674/20 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 

1 września 2020 roku. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

15. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby 

punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 776). 

 

Projekt uchwały na druku nr 776 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

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 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/675/20 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do 

uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 777). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 777 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/676/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Opola”. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. (druk nr 775). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 775 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury, Komisji Edukacji i Kultury, 

Komisji Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/677/20 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 782). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 782 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 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w sprawie tego projektu. Opinię 

załącza się do protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/678/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (druk nr 783). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 783 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 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w sprawie tego projektu. Opinię 

załącza się do protokołu. 
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  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/679/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 

z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na 

sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (druk nr 784). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 784 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi.  

 

 Opinię Komisji Infrastruktury 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 większością głosów 22 radnych, przy 

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXII/680/20 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 z dnia 

20 kwietnia 2017r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola 

(druk nr 787). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 787 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/681/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta 

Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 785). 

 

  Projekt uchwały na druku nr 785 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

  Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonali P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz  

I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

 Przewodniczący sesji potwierdził obecność radnych: D. Chwista, J. Kasprzyka, 

J. Kaweckiej oraz A. Wiśniewskiej, ponieważ przez dłuższy czas nie widnieli 

w programie eSesja. 

 

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni S. Batko i M. Nowak. 
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 Odpowiedzi na zadane pytania udzieli P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola oraz  I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

 

 W związku z pytaniem radnego M. Nowaka w sprawie polityki gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Opolu, P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta Opola 

zapewnił o udostępnieniu radnym raportu w tym temacie. 

 

 W dyskusji głos zabrali: radny W. Matuszek, radny M. Nowak, P. Zych Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola, radny M. Kawa oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta 

Opola.  

 

      Radna J. Kawecka zgłosiła wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 12 radnych, przy 

9 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących przyjęła wniosek radnej 

J. Kaweckiej. 

 

 Radny M. Nowak 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, z 2020 r. poz. 1045) oświadczył, że się pomylił i poprosił o zapis, iż 

był „przeciw”. 

 

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

8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXXII/682/20 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe (druk nr 786). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 786 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

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

pytań i dyskusji. 

  Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

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

8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXXII/683/20 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 780). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 780 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXXII/684/20 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

25. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych (druk nr 781). 
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    Projekt uchwały na druku nr 781 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

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

8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXXII/685/20 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

26. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na obszarze Miasta Opola (druk nr 788). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 788 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M. Kramarz – zastępca naczelnika Biura Obsługi Inwestorów.  

 

  Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

  Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny S. Batko. 

 

  Odpowiedzi na zadane pytanie udzieli M. Kramarz – zastępca naczelnika Biura 

Obsługi Inwestorów. 

 

  Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXXII/686/20 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

27. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola 

z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Opola  do 2023 roku" (druk nr 789). 

 

Projekt uchwały na druku nr 789 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury 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 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/687/20 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola z dnia 

24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Opola  do 2023 roku". 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia 

nr CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego 

inwestycji – przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 790). 

 

Projekt uchwały na druku nr 790 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 
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Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury 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 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/688/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr CRU 

1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – 

przebudowa Polderu Żelazna. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na 2020 rok dla miasta Opola (druk nr 793). 

 

Projekt uchwały na druku nr 793 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu 

uchwały załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Powiatowej 

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

Opinię załącza się do protokołu.  

 

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

omawianym tematem. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXXII/689/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok 

dla miasta Opola (druk nr 793). 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

30. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu 

i powiecie opolskim (VII)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 

rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(druk nr 794). 

 

Projekt uchwały na druku nr 794 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia 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 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/690/20 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim 

(VII)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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31. Sprawozdanie w sprawie realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta Opola na lata 2016-2019 (druk nr 795). 

 

 Sprawozdanie na druku nr 795 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

 Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

  Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do Sprawozdania 

załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianego Sprawozdania, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych, na 

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie w sprawie 

realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 

2016-2019. 

 

32. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 799). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 799 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny M. Kawa 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

   Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali protokół z przeprowadzonej 

kontroli, projekt stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz odpowiedź na wnioski 

pokontrolne. 

 

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

omawianym tematem. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXII/691/20 

w sprawie zaleceń pokontrolnych. 

 

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

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zarządu 

Dróg w Opolu (druk nr 798). 

 

Projekt uchwały na druku nr 798 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.20.2020 na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, przedłożony 

Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do 

protokołu. 

  

Radna A. Wiśniewska wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

uchwałę nr XXXII/692/20 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

34. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Informację na druku nr 801 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

 

35. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
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36. Komunikaty. 

 

  Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że od przedstawicieli spółki 

PANEK S.A otrzymał pismo dot. wprowadzenia w Strefie Płatnego Parkowania 

szczególnych regulacji dla pojazdów carsharingowych poprzez zwolnienie ich z opłat 

za postój, ustalając stawki ryczałtowe lub wyznaczając specjalne strefy postoju. 

 

       Z kancelarii radcy prawnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu za pośrednictwem Rady Miasta Opola wpłynęła skarga na uchwałę Rady 

Miasta Opola nr XXX/604/20 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Oleskiej i K. Sosnkowskiego w Opolu. 

 

      W związku z art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym od Prezydenta 

Miasta Opola wpłynęła do Rady Miasta Opola informacja o przeprowadzonej analizie 

oświadczeń majątkowych Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, 

pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne, dyrektorów, kierowników 

i pracowników jednostek organizacyjnych. 

 

       Od Naczelników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu do Rady 

Miasta Opola wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu 

Miasta Opola, pracowników, w tym kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 

oraz radnych miasta Opola złożonych na dzień 31.12.2019 r.   

 

      Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że Naczelnicy Urzędów 

Skarbowych w Oleśnie i Strzelcach Opolskich przedstawili na piśmie Radzie Miasta 

Opola wyniki analizy oświadczeń majątkowych  pracowników Urzędu Miasta Opola, 

pracowników, w tym kierowników miejskich jednostek organizacyjnych miasta Opola 

złożonych na dzień 31.12.2019 r. 

 

       Ponadto przewodniczący obrad poinformował, że od Wojewody Opolskiego 

otrzymał pismo skierowane do skarżącego dotyczące skargi na działania Rady 

Miasta Opola. Organ nadzoru nie stwierdził uchybień w postepowaniu prowadzonym 

przez Radę Miasta Opola w zakresie prowadzenia procedury skargowej. 

 

       Z kancelarii radcy prawnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu za pośrednictwem Rady Miasta Opola wpłynęła skarga na uchwałę Rady 

Miasta Opola nr XXX/605/20 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wróblin I w Opolu. 
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      Od Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Opola otrzymała do wiadomości pismo skierowane do Prezydenta 

Miasta Opola w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników MOPR. Pismo zostało 

przekazane radnym drogą mailową. 

Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że od radcy prawnego 

otrzymał stanowisko dotyczące braku możliwości zmiany oddanego już głosu przez 

radnego w systemie elektronicznym.  

Ponadto radny Ł. Sowada przypomniał przewodniczącym klubów radnych, że 

przed każdą sesją organizuje Konwent oraz poprosił przewodniczących o obecność. 

Przewodniczący obrad przypominał radnym, że w grudniu odbędą się dwa 

posiedzenia Rady Miasta Opola. W dniu 17 grudnia br. odbędzie się XXXIII sesja, 

podczas której będą rozpatrywane uchwały budżetowe na 2021 rok. Sesja XXXIV 

odbędzie się dnia 29 grudnia br. W związku z tym, iż uchwały budżetowe były 

opiniowane przez komisje stałe na posiedzeniach listopadowych, w grudniu 

posiedzenia komisji odbędą się w dniach 21-23 oraz 28 grudnia br. 

Głos zabrał radny M. Kawa, który zgłosił problemy z tabletem oraz zawnioskował 

o zakup nowego sprzętu elektronicznego dla radnych. 

Radny M. Nowak odniósł się do opinii prawnej w sprawie głosowań, do której 

zgłosił wątpliwości. Radny M. Nowak zawnioskował o opinię prawną Wojewody 

Opolskiego. Głos zabrała radca prawny J. Maksymowicz-Szczepańska i podtrzymała 

swoje stanowisko.  

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola odniósł się do głosu radnego M. Kawy 

i oświadczył, że jeśli radni potwierdzą, że istnieje potrzeba zakupu nowych tabletów 

to przygotuje korektę budżetu miasta Opola na 2021 rok w sprawie zakupu nowego 

sprzętu. 

 

37. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXXII sesji został 

zrealizowany. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXXII sesję o godzinie 1343. 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek               Marek Kawa                     Łukasz Sowada 


