
Protokół nr XXXVI/21 

sesji Rady Miasta Opola 

9 lutego 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 1029.  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 art. 20 ust. 3 ustawy  

o samorządzie gminnym na wniosek Prezydenta Miasta Opola, który stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu oraz zgodnie ze statutem miasta.   W chwili 

stwierdzania prawomocności i podczas trwania sesji uczestniczyło w niej 23 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 wybrała radnego P. Mielca na sekretarza XXXVI sesji 

w  jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 23 radnych.  

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż posiedzenie XXXVI 

sesji Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny Joanna Maksymowicz- 

Szczepańska. 
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4. Porządek obrad sesji. 

 

 Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada poinformował radnych, że XXXVI sesja 

została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek 

Prezydenta Miasta Opola. Wniosek wraz z porządkiem obrad oraz projektem 

uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 

2021 (druk nr 847) załącza się do protokołu. 

 

Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zakomunikował, że ze względu na 

zwołanie dodatkowej sesji, ulegnie zmianie numeracja sesji, i tak bieżąca sesja ma 

numer 36., a sesja 25 lutego br. z ramowego planu pracy Rady Miasta będzie miała 

numer 37. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował również radnych, że zgodnie 

z dyspozycją art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym zmiana przedłożonego 

porządku obrad jest możliwa po uzyskaniu zgody wnioskodawcy zwołania sesji, czyli 

Prezydenta Miasta Opola. 

 

Rada Miasta Opola na XXXVI sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Wybór sekretarza sesji. 

4. Omówienie porządku obrad sesji. 

5. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 

2021 (druk nr 847). 

6. Zamknięcie sesji. 

 

5. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na   

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży w roku 2021 (druk nr 847). 

 

Wprowadzenia do omówienia przedłożonego projektu uchwały z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonał G. Śliwiński – naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich. 

 

Pytania do omawianego tematu zgłosili radni P. Pospieszyński i M. Kawa.  

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili G. Śliwiński – naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola i A. Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola. 
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W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się radny 

P. Mielec. 

 

 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 

23 radnych podjęła  

 

uchwałę nr XXXVI/732/21 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu.  

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji został zrealizowany. 

 

Przewodniczący zamknął sesję o godzinie 1029. 

 

 

Protokół sporządziła:                       Sekretarz sesji:                Przewodniczący sesji:                                

 

 

                  Aleksandra Lukosz          Piotr Mielec                      Łukasz Sowada 

        

      

 

 

 

 

 

  


