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Protokół nr XXXV/21 

sesji Rady Miasta Opola 
28 stycznia 2021 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 1214.  Radni 
miasta Opola, przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy Urzędu Miasta Opola łączyli 
się za pomocą programu CISCO Webex, a głosowania odbywały się za 
pośrednictwem programu eSesja. 
 
1. Otwarcie sesji. 
 

 Otwarcia sesji dokonał radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, 
który przewodniczył sesji. 
 
 Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 1 
Regulaminu pracy Rady Miasta Opola sesje są transmitowane oraz utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło 
w niej 22 radnych, a po połączeniu się radnego P. Mielca i radnego E. Odelgi 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. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 
 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół 33. sesji, która odbyła 
się 17 grudnia 2020 r. oraz protokół 34. sesji, która odbyła się 28 grudnia 2020 r. 

 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza XXXV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną A. Łęgowik 

większością głosów 20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów 
przeciwnych. 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje 

radca prawny pani Joanna Maksymowicz-Szczepańska. 
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5. Porządek obrad sesji. 
 
Porządki obrad  sesji z 13 i 20 stycznia 2021 r. załącza się  do protokołu. 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 
Radzie sześć  materiałów sesyjnych na drukach nr od 830 do 832 i na drukach od 
nr 835 do nr 837, które zostały umieszczone w porządku obrad z 20 stycznia 2021 r. 
 

Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  
1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 835-A), 
2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 836-A), 
które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 

 
Przewodniczący sesji przekazał również informację, że na drukach nr 839 i 840 

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  przedłożyła zapowiadane 
w porządku obrad sesji projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji należących do 
właściwości Rady Miasta Opola. Natomiast na drukach nr 841 i 842 zapowiadane 
w porządku obrad sesji projekty uchwał sprawie rozpatrzenia skarg. 

 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że  na druku nr 834 przedłożył 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta w Opolu. Natomiast zgodnie ze Statutem Miasta Opola oraz Ramowym 
planem sesji Rady Miasta Opola na druku nr 838 przedłożył Sprawozdanie 
z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola w 2020 roku. 
 

Ponadto Przewodniczący Rady zakomunikował, iż na druku nr 833 przedłożył 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej 
i Zdrowia Rady Miasta Opola. Ze względu na zmianę ustaleń na  konwencie 
przewodniczących Klubów Radnych, wycofał złożony przez siebie projekt uchwały 
w tym temacie.  

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, w nawiązaniu do ustaleń  poczynionych na 
konwencie złożył na druku nr 845 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola oraz na druku nr 846 projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Opola. 
 

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

Po  konsultacji  z  przewodniczącymi  klubów  radnych   na  konwencie, 
przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby:  
- punkt  13. tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 835) przenieść na punkt 
7. porządku obrad sesji, 

- punkt  14. tj. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok 
(druk nr 836) przenieść na punkt 8. porządku obrad sesji. 

 
Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany. 



3 

 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych   
przesunęła z punktu 13. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 835). 
 
      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
przesunęła z punktu 14. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 836). 
 

 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu (druk nr 834) jako 16. punkt 
porządku obrad sesji. 

 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji Sprawozdanie z działalności komisji stałych 
Rady Miasta Opola w 2020 roku (druk nr 838)  jako 17. punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 845) jako 18. punkt 
porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola (druk nr 846) jako 19. 
punkt porządku obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie złożył  wniosek formalny, aby: 
- materiały sesyjne na drukach nr: 827, 828, 829, 831 i 838 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiał na druku nr 830 omawiać w trybie bez wprowadzania, ale z pytaniami 

i dyskusją, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  
- materiały sesyjne na drukach nr: 827, 828, 829, 831 i 838 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiał na druku nr 830 omawiać w trybie bez wprowadzania, ale z pytaniami 

i dyskusją, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 
Rada Miasta Opola na XXXV sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 835). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 836). 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście 

Opolu za 2020 rok  (druk nr 828). 
10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 
Opole (druk nr 827). 

11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk 
nr 829). 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 (druk nr 830). 

13. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 
w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 831). 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start „Zasad 
przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie 
kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz 
obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem 
finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (druk nr 832). 

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 837). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta w Opolu (druk nr 834). 

17. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola w 2020 roku 
(druk nr 838). 

18. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki 
Rady Miasta Opola (druk nr 845). 

19. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Opola (druk nr 846). 

20. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola 
a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 839). 
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 840). 

21. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 
a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość i opieszałość 

w działaniu Prezydenta Miasta Opola (druk nr 841). 
b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola 

(druk nr 842). 
22. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
23. Pytania w sprawach bieżących. 
24. Komunikaty. 
25. Zamknięcie sesji. 

 
6. Interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 



5 

 

Interpelację złożył radny P. Pytlik, który również zabrał głos w sprawie 
otrzymanej odpowiedzi.  
 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 835). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 835 wraz z autopoprawką na druku nr 835-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 
 

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

na druku nr 835-A  nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: P. Pytlik, J. Kawecka, 
Ł. Sowada i A. Łęgowik. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: M. Stelnicka Zastępca Prezydenta 

Miasta Opola, D. Piechowicz-Witoń – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego, 
M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz A. Iszczuk - naczelnik Wydziału 
Oświaty.  

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
Podczas rozpoczęcia głosowania nad omawianym projektem uchwały swoją 

obecność potwierdzili radni P. Mielec i E. Odelga. 
 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 22 radnych, 

przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 835-A). 

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

uchwałę nr XXXV/717/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 836). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 836 wraz z autopoprawką na druku nr 836-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń - Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

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

na druku nr 836-A  nie była opiniowana. 
 

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

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk  nr  836-A). 

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

uchwałę nr XXXV/718/21 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście 

Opolu za 2020 rok (druk nr 828). 
 

 Sprawozdanie na druku nr 828 omawiane było w trybie uproszczonym, to jest 
bez wprowadzania, bez  pytań i dyskusji. 
 

 Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że Sprawozdanie 
na druku nr 828 nie było opiniowane. 

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

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2020 rok. 
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10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim 
w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na terenie gminy Opole (druk nr 827). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 827 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
    

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XXXV/719/21 

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 
powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 
Opole. 

   
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk 

nr 829). 
 
 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 829 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
    

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XXXV/720/21 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu. 
   
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 (druk nr 830). 

 
 Uchwała  omawiana  była  bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 830 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 



8 

 

Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 
 
Do protokołu dołącza się również uchwałę Opolskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w sprawie zaopiniowania programu Miejskiego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025, którą radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja. 

 
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 XXXV/721/21 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2021-2025. 

   
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

13. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 
w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk 
nr 831). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 831 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
    

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XXXV/722/21 

w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach 
repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola. 

   
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start 
„Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, 
w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny 
punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych 
z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” 
(druk nr 832). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 832 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury do  projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: J. Kawecka, M. Kawa 
i M. Nowak. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału 

Lokalowego oraz T. Maciaś - prezes Opolskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Opolu. 

 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali: radny M. Nowak, T. Maciaś - 

prezes Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Opolu oraz M. Wujec 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XXXV/723/21 
w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start „Zasad 
przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie 
kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz 
obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem 
finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”. 
 

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

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 837). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 837 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała I. Kowlaczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że uchwała na 
druku nr 837 nie była opiniowana. 

 
Do protokołu dołącza się opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu, którą radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 
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 
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uchwałę nr XXXV/724/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej 

Rady Miasta w Opolu (druk nr 834). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 834 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. 
 

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

 Pytanie do omawianego projektu uchwały zadała radna A. Wiśniewska, 
a odpowiedzi udzielił radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy  braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XXXV/725/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
w Opolu. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

17. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola 
w 2020 roku (druk nr 838). 

 
Sprawozdanie na druku nr 838 omawiane było w trybie uproszczonym, to jest bez 

wprowadzania, bez  pytań i dyskusji. 
 

 Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Przewodniczącego Rady  
Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z działalności 
komisji stałych Rady Miasta Opola w 2020 roku.  

 
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu 

i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 845). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 845 przedłożony Radzie Miasta Opola przez Klub 
Radnych Koalicji Obywatelskiej załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Przemysław 
Pospieszyński - przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. 
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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 XXXV/726/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej 

i Zdrowia Rady Miasta Opola (druk nr 846). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 846 przedłożony Radzie Miasta Opola przez Klub 
Radnych Koalicji Obywatelskiej załącza się do protokołu. 
 
 Radny Ł. Sowada uznał, że wprowadzenie do poprzedniego projektu uchwały 
dotyczyło również projektu uchwały na druku nr 846. 
 

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 XXXV/727/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady 
Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
20. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 
a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 839).  
 

   Projekt uchwały na druku nr 839 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
      Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała w imieniu  
przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola radna 
A. Wiśniewska. 

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

dyskusji. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
podjęła 
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uchwałę nr XXXV/728/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 840).  
 
   Projekt uchwały na druku nr 840 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

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

dyskusji. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XXXV/729/21 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

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

  
a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość i opieszałość 

w działaniu Prezydenta Miasta Opola (druk nr 841). 
 

Projekt uchwały na druku nr 841 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.24.2020 na przewlekłość i opieszałość w działaniu Prezydenta Miasta 
Opola, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
załącza się do protokołu. 
  

 W imieniu  przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Opola sprawozdanie z badania skargi przedstawił radny E. Odelga. 
 

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

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

1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 
 

uchwałę nr XXXV/730/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość i opieszałość w działaniu 
Prezydenta Miasta Opola. 
 
   Uchwałę załącza się do protokołu. 
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b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 
Opola (druk nr 842). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 842 w sprawie rozpatrzenia skargi 
nr OR.I.1510.25.2020 na działania Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 
Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
  

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

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

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola  jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XXXV/731/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 
 
     Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie 

międzysesyjnym od 29 grudnia 2020 r.  do 27 stycznia 2021 r. (druk nr 844). 
 
Informację na druku nr 844 przedłożoną Radzie Miasta przez A. Wiśniewskiego 

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

omawianym tematem. 
 
23. Pytania w sprawach bieżących. 

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

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

 
24. Komunikaty. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Opola radny Ł. Sowada poinformował radnych, że 
mieszkańcy miasta Opola złożyli bezpośrednio do Sądu Administracyjnego w Opolu 
skargę na uchwałę Rady Miasta Opola 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu. Sąd 
natomiast przekazał skargę do Prezydenta Miasta Opola celem nadania biegu 
i  udzielenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 
 
 Ponadto radny Ł. Sowada zakomunikował, że od przewodniczącej Komisji 
Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola otrzymał informację, że niezrealizowany 
w 2020 r. temat  z planu pracy Komisji pt.: „Edukacja włączająca, szkolnictwo 
specjalne i integracyjne w Opolu oraz perspektywa osób niepełnosprawnych w wieku 
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dorosłym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji - Zespół Szkół Specjalnych 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna im. Janusza Korczaka w Opolu oraz 
Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” w Opolu” zostanie omówiony na 
posiedzeniu Komisji Społecznej i Zdrowia w marcu br. 
 
 Ponadto Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował, że   
z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wpłynął odpis postanowienia 
w sprawie skargi mieszkańca miasta Opola na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 
28 listopada 2019 r. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na ternie miasta Opola 
oraz stawki tej opłaty. Sąd odrzucił skargę w części dotyczącej ustalenia stawki 
opłaty, a w pozostałym zakresie umorzył postępowanie sądowe.   
 
 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu zwrócił się do Rady Miasta Opola 
z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej, wnosząc jednocześnie o podjęcie stosownej 
uchwały w tym zakresie. Przewodniczący dodał, iż  przekazał to pismo do 
Prezydenta Miasta Opola.  
 
 Do wiadomości Rady Miasta Opola od Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Opolu  wpłynęło pismo przekazujące oświadczenie majątkowe, które 
zgodnie z właściwością miejscową winno zostać przekazane do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Oleśnicy. Ponadto Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego przekazał 
do wiadomości Rady Miasta informację o stwierdzonych nieprawidłowościach 
w oświadczeniu majątkowym pracownika Urzędu Miasta Opola.  
 
 W dalszej kolejności radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta 
poinformował radnych, że Prezydent Miasta Opola pismem z dnia 5 stycznia 2021 r.  
odniósł się do uchwały Rady Miasta Opola w zakresie przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną kontroli pn.: "Kontrola działań podejmowanych przez Prezydenta 
Miasta Opola oraz Miejski Zarząd Dróg celem zapewnienie należytego stanu 
technicznego dróg w latach 2016-2019".  
 Prezydent Miasta odniósł się pisemnie również do uchwały Rady Miasta Opola 
w zakresie „Kontrola funkcjonowania  stołówek szkolnych i jakości żywienia” oraz 
poinformował o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych w tym temacie. 
 
 Ponadto przewodniczący sesji zakomunikował, że Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Opolu przekazał  według właściwości Radzie Miasta Opola skargę 
mieszkańca Opola na uchwały Rady Miasta Opola w sprawie powierzenia spółce 
WiK w Opolu zadania własne Gminy Opole w zakresie eksploatacji 
kanalizacji    odprowadzającej wody opadowe i roztopowe oraz w sprawie ustalenia 
wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście 
Opolu.  
 
 Prezydent Miasta Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę 
nr 7 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 rok, Sprawozdanie z Rocznego Planu 
Konsultacji za 2020 rok oraz korektę nr 1 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok. 
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 Radny Ł. Sowada poinformował, że  od Wojewody Opolskiego otrzymał 
zawiadomienia o wszczęciu  postępowania nadzorczego dotyczącego uchwał Rady 
Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r.: 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu,  
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu. 
 
 Przewodniczący sesji przekazał także informację, że  Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu przekazała dwie uchwały. Jedną w sprawie opinii 
o prawidłowości planowanej kwoty długu, a drugą w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Opola na 
2021 rok. W obydwu przypadkach opinia RIO jest pozytywna. 
  

W komunikatach sesji radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola 
dodał, że Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu zwróciła się do 
Prezydenta Miasta Opola z petycją o zmianę §3 uchwały Rady Miasta Opola z dnia 
29 grudnia 2020 r.   w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji w Opolu. Pismo to Przewodniczący Rady Miasta otrzymał do 
wiadomości, zatem przekazał je Prezydentowi Miasta Opola. 

 
  Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 

wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 
 
Ponadto radny Ł. Sowada przypomniał radnym o konieczności odebrania z Biura 

Rady Miasta zeznań podatkowych PIT za 2020 r. 
 
25. Zamknięcie sesji. 

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

 
Przewodniczący sesji zamknął XXXV sesję o godzinie 1214. 
 

 
Protokół sporządziła:            Sekretarz sesji:                     Przewodniczący sesji:  
   
 

                   Aleksandra Lukosz                   Anna Łęgowik                         Łukasz Sowada 
 
 
                                                                                                    
   


