
Protokół nr XXXIII/20 
sesji Rady Miasta Opola 

17 grudnia 2020 r. 
 

                                
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 sesja Rady Miasta Opola odbyła się w formie zdalnej, 
tzn. w formie wideokonferencji i trwała od godziny 1000 do godziny 1430.  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 powitał panią Marcelinę Zawiszę Posłankę na Sejm RP, 
która również wzięła udział w obradach 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 ustawą o samorządzie 
gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło 
w niej 23 radnych, a po połączeniu się radnego A. Szymańskiego za pomocą 
programu CISCO Webex w sesji uczestniczyło 24 radnych.   

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 załączona jest do protokołu. 

3. Wybór sekretarza sesji.  

Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu wybrała radną J. Kawecką na 
sekretarza XXXIII sesji jednogłośnie głosami 23 radnych. 

Przewodniczący sesji poinformował Radę, że zgodnie z harmonogramem obsługi 
prawnej sesji XXXIII sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani Joanna 
Maksymowicz-Szczepańska. 
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4. Porządek obrad sesji. 
 

Porządek obrad sesji z 2 grudnia 2020 r. załącza się do protokołu. 

Przewodniczący Rady Ł. Sowada poinformował, iż Prezydent Miasta Opola 
przedłożył radnym następujące materiały sesyjne, które radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja: 
1. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Opola (druk nr 792-A), 
2. autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Opola (druku nr 792-B), 
3. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 

na 2021 rok (druk nr 791-A), 
4. autopoprawkę  nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Opola na 2021 rok (druk nr 791-B), 
5. poprawkę do projektu uchwały w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady 

Miasta Opola (druk nr 802) 
  
oraz 
 

1. uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 
w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne (druk nr 806), 

2. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 807), 

3. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Opola (druk nr 808), 

4. uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 809). 
 

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

Przewodniczący Rady Ł. Sowada przekazał radnym informację, że za 
pośrednictwem programu eSesja otrzymali także trzy uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu w sprawie opinii: 

 o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta 
Opola, 

 o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2021 rok, 

 o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 
miasta Opola na 2021 r. 
 
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu załącza 

się do protokołu. 

Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany.  

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 8. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 808). 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 9. punkt projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola 
na 2020 rok (druk nr 809). 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
wprowadziła jako 10. punkt projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej oraz na których zamieszkują rodziny wielodzietne (druk nr 806). 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 22 radnych, 
przy 1 jednym głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących wprowadziła 
jako 11. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 807). 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady, złożył również wniosek formalny, aby 

materiały sesyjne o numerach druków 791 i 792 omawiać łącznie. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przyjęła wniosek, aby materiały sesyjne o numerach druków 791 i 792 omawiać 
łącznie. 

 
Pani R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola zgłosiła Przewodniczącemu 

Rady Miasta Opola, że w pierwszej kolejności powinny być procedowane uchwały 
budżetowe dotyczące roku bieżącego czyli materiały sesyjne na drukach nr 808 
i 809. Zatem powinny one znaleźć się w porządku obrad przed uchwałami na 
drukach 791 i 792. 

 
W związku z powyższym radny Ł. Sowada zawnioskował o przesunięcie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 808) na 6. punkt porządku obrad sesji, a projektu 
uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 809) na 7. 
punkt porządku obrad sesji. 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła na 6. punkt porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 808). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przesunęła na 7. punkt porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty 
budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 809). 

Rada Miasta Opola na XXXIII sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Wybór sekretarza sesji. 
4. Porządek obrad sesji. 
5. Interpelacje radnych. 
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6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 808). 

7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 809). 
8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 

(druk nr  792). 
9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 791). 
10. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 
w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne (druk nr 806). 

11. 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 807). 

12. Uchwała w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk 
nr 802). 

13. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
14. Pytania w sprawach bieżących. 
15. Komunikaty. 
16. Zamknięcie sesji.    

5.  Interpelacje radnych. 
 
     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 
radnych, która jest załączona do protokołu.  

 
     Interpelacje złożyli radni: S. Batko, T. Kaliszan, M. Kawa i E. Bień. 

     O dodatkowe wyjaśnienia do otrzymanej odpowiedzi poprosił radny S. Batko. 
 
     Dodatkowych wyjaśnień udzielili M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta oraz 
A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 
     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 808). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 808 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 
 
 Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 

głosowaniem Rady. 
  

 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 
3 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciwnych podjęła 
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uchwałę nr XXXIII/693/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 809). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 809 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 

głosowaniem Rady. 
  

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXIII/694/20 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok. 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

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 chciał zagłosować „ZA”. 
 
8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola (druk nr 792). 
9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 

nr 791). 
 
     Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem uchwały na drukach nr 791 
i 792 omawiane były łącznie. 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 238 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Prezydent Miasta Opola przedłożył projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wraz 
z uzasadnieniem na druku nr 792 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Opola na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi na druku nr 791, które zostały przedłożone Radzie Miasta Opola 
w dniu 16 listopada 2020 r. 
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Projekty uchwał na drukach nr 791 i 792 wraz z autopoprawkami na drukach 
nr 791-A i 791-B oraz nr 792-A i 792-B załącza się do protokołu. 

 
Wprowadzenia do omawianych projektów uchwał dokonała z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola  R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
Przewodniczący sesji poinformował, iż projekty uchwał były opiniowane przez 

Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetową, Komisję Infrastruktury, Komisję Edukacji 
i Kultury, Komisję Społeczną i Zdrowia oraz Komisję Sportu i Turystyki, które 
wnioskują podjęcie uchwały.    

 
Jednocześnie przewodniczący sesji zakomunikował, że Komisja Sportu 

i  Turystyki, wnioskuje podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 
na 2021 rok (druk nr 791)  wraz z wnioskiem o treści: „Komisja Sportu i Turystyki 
wnioskuje o zwiększenie środków w kwocie 500 tyś. zł w rozdziale 92605 – „Zadania 
w zakresie kultury fizycznej” – na dotacje jednoroczne”.   
 

Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
Komisja Budżetowa przedłożyła opinię zbiorczą do projektu uchwały w  sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok, w której wnioskuje podjęcie uchwały 
wraz z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki. Wniosek ten zgodnie z §4 ust. 6 
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został przez 
Prezydenta Miasta Opola ujęty w autopoprawce  do projektu uchwały na druku 
nr 791-A. 

 
Wszystkie opinie komisji załącza się do protokołu. 
 

    Ponadto przewodniczący Ł. Sowada przekazał informację, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały 
w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, uchwały 
budżetowej miasta Opola na 2021 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej.  

 
Przewodniczący sesji poprosił sekretarza sesji o odczytanie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. 

Radna J. Kawecka sekretarz sesji odczytała opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o: 
- przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola 

(uchwała nr 533/2020), 
- przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2021 r. (uchwała 

531/2020), 
- możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 

miasta Opola na 2021 r. (uchwała 532/2020), 
które załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianych projektów uchwał zgłosił radny M. Nowak, a odpowiedzi 
udzieliła R. Ćwirzeń - Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 
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W dyskusji nad omawianymi projektami uchwał głos zabrali radni: M. Nowak 
(zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 
na 2021 rok), Ł. Sowada, S. Batko oraz pani M. Zawisza Poseł na Sejm RP, 
A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola i Z. Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu.  

 
Radny D. Chwist zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, który 

Przewodniczący Rady Ł. Sowada poddał pod głosowanie Rady Miasta Opola. 
 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła wniosek radnego 

D. Chwista o zamknięcie dyskusji, gdyż  za wnioskiem zagłosowało 2 radnych, 
21 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 
W dalszej części dyskusji ponownie głos zabrali radni: S. Batko, Ł. Sowada oraz 

R. Ćwirzeń - Szymańska Skarbnik Miasta Opola i A. Wiśniewski Prezydent Miasta 
Opola. 

 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poprosił przewodniczących klubów 

radnych w Radzie Miasta Opola o wygłoszenie opinii do budżetu miasta Opola na 
2021 rok. 

Opinię wygłosili: 
- radny P. Mielec - Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, 
- radny P. Pospieszyński - Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, 
- radny M. Nowak - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 
    Opinie przewodniczących klubów radnych  załącza się do protokołu. 

 
    W dyskusji głos zabrał ponownie A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
     W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
19 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
792–B. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 

21 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
792–A. 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XXXIII/695/20 
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
      Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść poprawki złożonej 
przez radnego M. Nowaka przewodniczącego Klubu Radnych PiS do projektu 
uchwały na druku nr 791, który zawnioskował o zwiększenie wydatków w kwocie 
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1 500 000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy 
społecznej na zadanie pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące” 
i jednocześnie zmniejszenie o taką kwotę zadania w dziale 75023 – Urzędy gmin 
(miasta i miast na prawach powiatu).  
 
  Poprawkę wraz z opiniami radcy prawnego, Skarbnika Miasta i Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
      W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła zmiany 
wnioskowane w poprawce Klubu Radnych PiS, gdyż za jej przyjęciem zagłosowało 
3 radnych, 16 radnych było przeciwnych i 5 radnych wstrzymało się od głosu.  
 
     W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
21 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
791–B.  

 
      W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
21 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
nr 791–A.  

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XXXIII/696/20 
w sprawie  uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej oraz na których zamieszkują rodziny wielodzietne 
(druk nr 806). 

 
Projekt uchwały na druku nr 806 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. 
 

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

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XXXIII/697/20 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 
w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej oraz na których zamieszkują rodziny wielodzietne.  
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
11. 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 807). 

 
Projekt uchwały na druku nr 807 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. 
 

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

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

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  

podjęła 
uchwałę nr XXXIII/698/20 

zmieniająca 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. 
 
12. Uchwała w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola 

(druk nr 802). 
 

Projekt uchwały na druku nr 802 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola.  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ł. Sowada poinformował, iż  Prezydent Miasta 

Opola przedłożył poprawkę do projektu uchwały, którą radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja. 
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Poprawkę Prezydenta Miasta Opola  do projektu uchwały w sprawie rocznego 
ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk nr 802) załącza się do protokołu. 
 

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

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 

24 radnych przyjęła zmiany wnioskowane w poprawce Prezydenta Miasta Opola. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XXXIII/699/20 
w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

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

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował radnych, że 

Prezydent Miasta nie przedłożył Informacji, gdyż uczyni to na kolejnej  sesji w dniu 
29 grudnia br. 

14. Pytania w sprawach bieżących. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż  nie 
wpłynęły pytania w sprawach. 

 
Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 

15. Komunikaty. 

 Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował, że od Wojewody 
Opolskiego otrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały 
Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu 
w części dotyczącej  §5 tej uchwały. Natomiast po przekazaniu przez Prezydenta 
Miasta Opola wyjaśnień  dotyczących uchwały Rady Miasta Opola z dnia 
29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice II” w Opolu Wojewoda Opolski 
przyjął te wyjaśnienia i odstąpił od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 Ponadto Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, że od prezesa Polskiego 
Związku Działkowców Okręgu Opolskiego w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęło 
stanowisko dotyczące  zmiany uchwały Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola 
w zakresie norm gromadzenia odpadów komunalnych dla rodzinnych ogrodów 
działkowych. Pismo to zostało przekazane do Prezydenta Miasta Opola. 
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 Przewodniczący sesji poinformował również, że od przewodniczącej Związku 
Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu zostało 
skierowane do Rady Miasta Opola pismo informujące o trwającym od czerwca 
2019 r. sporze zbiorowym i zawierające prośbę o podjęcie działań leżących 
w kompetencji radnych miasta Opola i zgłoszenia stosownych poprawek do projektu 
budżetu na 2021 r. Pismo to zostało radnym  wysłane droga mailową w dniu 
15 grudnia br. i omówione w punkcie  9. odbywanego posiedzenia Rady Miasta 
Opola. 

 Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał 
Przewodniczącemu Rady Miasta  pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
w sprawie objęcia szczególnym nadzorem miejsc gospodarowania odpadami w celu 
ograniczenia zjawiska porzucania odpadów oraz występowania pożarów. 

      Przewodniczący sesji zarządził załączenie wszystkich komunikatów do protokołu, 
a radnych poinformował, że dokumentacja jest dostępna do wglądu w Biurze Rady 
Miasta Opola. 
 

Radny Ł. Sowada złożył życzenia zdrowych, radosnych  spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia. 

16. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany. 
 

Przewodniczący obrad zamknął sesję o godzinie 1430. 
 
 

    Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji:                                
 
 

   Aleksandra Lukosz                      Jolanta Kawecka                   Łukasz Sowada     
  

   


