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Protokół nr XXXIV/20 

sesji Rady Miasta Opola 

29 grudnia 2020 r. 

 

                                                    

      W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polski 

oraz 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 z późn. zm.) sesja odbyła 

się w trybie zdalnymi i trwała od godziny 1000 do godziny 1238.  

 

  

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 32. sesji, która odbyła 

się 26 listopada 2020 r. 
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4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXXIV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną E. Kurek  

większością głosów 19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów 

przeciwnych. 

 

Ze względu na problemy techniczne zgłoszone przez radnych: E. Bień, 

M. Masnyka oraz Ł. Sowadę, którzy nie mogli oddać głosu elektronicznie, 

przewodniczący obrad zarządził reasumpcję głosowania.   

 

Na sekretarza XXXIV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną E. Kurek  

większością głosów 22 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów 

przeciwnych. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

Szczepańska. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

      Porządki obrad sesji z 14 i 21 grudnia 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 jedenaście materiałów sesyjnych na drukach nr 805 oraz od 810 do 819, 

które zostały umieszczone w porządku obrad z 21 grudnia 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 823), 

2. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 
nr 824), 

3. projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta 
Opola na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk 
nr 820), 

4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Opole a Skarbem Państwa (druk 
nr 822), 

5. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich 
w Opolu (druk nr 825). 
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     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawkę do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 

uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk nr 817-A), którą radni otrzymali za 

pośrednictwem programu eSesja. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XXXIV sesji wymaga głosowania 

Rady, co też zostało uczynione. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż w związku ze 

szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania pandemii COVID-19 kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Opola 

w 2021 roku nie zostanie przeprowadzana w planowanym terminie (2 marca – 

27 kwietnia) wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.  

W związku z powyższym nie została przedłożona uchwała w sprawie przyjęcia 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania 

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Opola w 2021 roku, 

omawianie projektu na wniosek Prezydenta Miasta Opola zostało przesunięte na 

2021 rok.       

 

Radny Ł. Sowada przewodniczący obrad złożył wnioski formalne, aby: 

- punkt  18. tj.  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Komprachcice (druk nr 818) przenieść na punkt 7. porządku obrad sesji, 

- punkt  19. tj.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk 

nr 819) przenieść na punkt 8. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przeniosła punkt 18. tj.  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Komprachcice (druk nr 818), na punkt 7. porządku obrad sesji. 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przeniosła punkt 19. tj.  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Dąbrowa (druk nr 819), na punkt 8. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 9. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 823). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 10. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty 

budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 824). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 11. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wykazu 

wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2020 rok, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 820). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 23. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Opole 

a Skarbem Państwa (druk nr 822). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 24. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu (druk nr 825). 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z przewodniczącymi klubów, 

złożył wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne na drukach nr 803, 805, 815, 816, 817 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 818 i 819 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  

- materiały sesyjne na drukach nr 803, 805, 815, 816, 817 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 818 i 819 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

Rada Miasta Opola na XXXIV sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 818). 
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8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 819). 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 823). 

10. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 824). 

11. Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola 

na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 820). 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

na lata 2021-2023” (druk nr 804). 

13. Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola (druk nr 803). 

14. 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 805). 

15. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

w Opolu (druk nr 810). 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (druk nr 811). 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu (druk 

nr 812). 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 813). 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu (druk nr 814). 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXI/422/19 Rady Miasta Opola z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy 

komunalnych w Opolu (druk nr 815). 

21. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Miasta Opola” (druk nr 816). 

22. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form 

wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola 

w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk 

nr 817). 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 

gruntowych pomiędzy Gminą Opole a Skarbem Państwa (druk nr 822). 

24. Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu (druk 

nr 825). 
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25. Rozpatrzenie wniosku należącego do właściwości Rady Miasta Opola – Uchwała 

w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 821). 

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

27. Pytania w sprawach bieżących. 

28. Komunikaty. 

29. Zamknięcie sesji.    

 

6. Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

Interpelacje złożyli radni: J. Kawecka, Ł. Sowada oraz M. Kawa.  

 

Dodatkowe pytania do otrzymanych odpowiedzi zadał radny M. Kawa. 

 

Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg w Opolu. 

 

Głos zabrała także radna J. Kawecka i zgłosiła wycofanie intencji interpelacji dot. 

wycinki drzew w pasie drogowym ul. Morcinka przy skrzyżowaniu z ul. Gombrowicza 

i ul. Baczyńskiego. 

 

     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 

 

     Projekty uchwał na drukach nr 818 i 819 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 

 

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice 

(druk nr 818). 

 

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk 

nr 819). 

 

 Projekty uchwał na drukach nr 818 i 819 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

  Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 

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

 

    Opinie Komisji Budżetowej do projektów uchwał załącza się do protokołu. 
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   Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było również dyskusji nad 

omawianymi tematami. 

 

   W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIV/700/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIV/701/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr 823). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 823 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. 

 

 Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXIV/702/20 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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10. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 

nr 824). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 824 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. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXIV/703/20 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok. 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

11. Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta 

Opola na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk 

nr 820). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 820 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. 

 

 Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

 

 

 

 



9 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIV/704/20 

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 

2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2021-2023” (druk nr 804). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 804 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała B. Grudzień-Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego.  

 

 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 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIV/705/20 

w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2023”. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

13. Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola (druk nr 803). 

 

 Informację na druku nr 803 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

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

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Roczne plany pracy komisji 

stałych Rady Miasta Opola. 

 

 

14. 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 805). 

 

 Prezydent Miasta Opola jako wnioskodawca projektu uchwały, na podstawie § 29 

Statutu Miasta Opola, wycofał projekt uchwały z porządku obrad sesji. 

 

 

15. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Opolu (druk nr 810). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 810 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

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

 

 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

oraz J. Kasprzyk. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzieliły A. Radlak – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami oraz M. Śliwa – główny specjalista w Biurze 

Urbanistycznym. 

 

 W dyskusji głos zabrali: radny M. Nowak, radny M. Kawa oraz A. Wiśniewski 

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

1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących  

 

uchwałę nr XXXIV/706/20 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (druk nr 811). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 811 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał K. Bucher – podinspektor w Biurze Urbanistycznym.  

 

 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 20 radnych, przy 

4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych 

 

uchwałę nr XXXIV/707/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu (druk 

nr 812). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 812 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego.  
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  Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

  Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosił radny S. Batko. 

 

  Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego. 

 

  Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

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

4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych 

 

uchwałę nr XXXIV/708/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 813). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 813 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

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

 

 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 21 radnych, przy 

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych 

 

uchwałę nr XXXIV/709/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście Ia” w Opolu. 

 

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

przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu (druk nr 814). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 814 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała W. Bartyla – specjalista w Biurze Urbanistycznym.  

 

 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 20 radnych, przy 

4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych 

 

uchwałę nr XXXIV/710/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Zakrzów I” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXI/422/19 Rady Miasta Opola z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy 

komunalnych w Opolu (druk nr 815). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 815 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 XXXIV/711/20 

zmieniającą uchwałę nr XXI/422/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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21. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk nr 816). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 816 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

  Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXXIV/712/20 

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Miasta Opola”. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych 

form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola 

w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Miasta Opola” (druk nr 817) oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk 

nr 817-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 817 wraz z autopoprawką na druku nr 817-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 oraz Komisji Edukacji i Kultury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

Autopoprawka na druku nr 817-A nie była opiniowana. 
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       W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 

projektu uchwały  w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych 

form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” (druk nr 817-A). 

       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIV/713/20 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych 

form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola 

w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych 

i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” 

(wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 

gruntowych pomiędzy Gminą Opole a Skarbem Państwa (druk nr 822). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 822 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

    Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

  Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

  Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali mapę do tego projektu. 

  

  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 XXXIV/714/20 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych 

pomiędzy Gminą Opole a Skarbem Państwa. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich 

w Opolu (druk nr 825). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 825 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 Biurze Obsługi Inwestorów.  

 

  Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obraz 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 

uchwałę nr XXXIV/715/20 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

25. Rozpatrzenie wniosku należącego do właściwości Rady Miasta Opola - 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 821). 

 

Projekt uchwały na druku nr 821 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

nr OR.I.1510.21.2020, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radny E. Odelga członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

stanowisko komisji. 
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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 19 radnych, przy 

5 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

uchwałę nr XXXIV/716/20 

w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

26. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Informację na druku nr 826 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

 

27. Pytania w sprawach bieżących. 

 

 Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

 Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

28. Komunikaty. 

 

  Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu otrzymał odpowiedź dot. kontroli 

w zakresie nielegalnych składowisk samochodów i ich utylizacji w 2019 r. 

 

       Ponadto od Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Opola Przewodniczący Rady 

otrzymał stanowisko Rady w sprawie planu wydatków budżetu Miasta Opola na 

2021 rok przeznaczonych na działalność z zakresu sportu. 

 

       Do Rady Miasta Opola wpłynęła skarga na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Opolu. Zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę 

pozostawia się bez dalszego rozpatrywania z powodu złożenia skargi jako anonim. 
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       Od skarżącego do Przewodniczącego Rady wpłynęła odpowiedź dot. uchwały 

nr XXXII/692/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  w Opolu. Pismo 

skarżącego zostało przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała 

się i przyjęła powyższe do wiadomości. 

 

 Przewodniczący obrad złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne oraz 

poinformował radnych o sprawozdaniu podsumowującym działalności Rady Miasta 

Opola w 2020 roku, które zostało przesłane drogą mailową oraz dostarczone do 

skrzynek w Ratuszu. 

 

29. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXXIV sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXXIV sesję o godzinie 1238. 

 

 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek              Elżbieta Kurek                   Łukasz Sowada 


