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Protokół nr XXXVII/21 

sesji Rady Miasta Opola 

25 lutego 2021 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 1258.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

przewodniczył obradom. 

 

 Przewodniczący sesji 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 35. sesji, która odbyła 

się 28 stycznia 2021 r. oraz protokół z 36. sesji, która odbyła się 9 lutego 2021 r. 
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4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXXVII sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego M. Masnyka  

większością głosów 23 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, XXXVII sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny J. Maksymowicz-

Szczepańska. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

      Porządki obrad sesji z 10 i 17 lutego 2021 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 cztery materiały sesyjne na drukach nr 854 oraz od 855 do 857, które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 17 lutego 2021 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 861), 

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: 

„Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” 

przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (druk nr 864). 

 

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

Miasta Opola (druk nr 855-A), 
2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 856-A), które radni 

otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 
Przewodniczący obrad przekazał informację, że przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji  przedłożyła zapowiadane w porządku obrad sesji projekty uchwał 
w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (druk nr 859) oraz w sprawie 
rozpatrzenia petycji (druk nr 860). 
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Ponadto na drukach nr 862 oraz 863 przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedłożył zapowiadane w porządku obrad projekty uchwał w sprawie zaleceń 
pokontrolnych. 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż na druku nr 858 przedłożył radnym  

Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola 
w 2020 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XXXVII sesji wymaga głosowania 

Rady, co też zostało uczynione. 

 

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

- punkt  15. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 857), przenieść na punkt 7. porządku obrad 

sesji, 

- punkt  16. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 855), przenieść na punkt 

8. porządku obrad sesji, 

- punkt  17. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 

2021 rok (druk nr 856), przenieść na punkt 9. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przeniosła punkt 15. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 857), na punkt 7. porządku obrad sesji. 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przeniosła punkt 16. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 855), na punkt 8. porządku 

obrad sesji. 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przeniosła punkt 17. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 

2021 rok (druk nr 856), na punkt 9. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła na punkt 18. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej 

własności Gminy (druk nr 861). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła na punkt 19. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację 

zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na 

bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza (druk nr 864). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

wprowadziła na punkt 20. porządku obrad sesji Sprawozdanie z działalności Komisji 

Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola w 2020 roku (druk nr 858). 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z przewodniczącymi klubów, 

złożył wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne na drukach nr 843, 853, 857, 858 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr od 849 do 852 omawiać w trybie bez 

wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

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

1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących przyjęła wniosek, aby:  

- materiały sesyjne na drukach nr 843, 853, 857, 858 omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr od 849 do 852 omawiać w trybie bez 

wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

Rada Miasta Opola na XXXVII sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV i XXXVI sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Porządek obrad sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dąbrowa (druk nr 857). 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 855). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 856). 
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10. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie 

przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody Miasta Opola 

z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej 

w 2020 roku (druk nr 852). 

11. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2020 roku (druk nr 850). 

12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu w 2020 roku (druk nr 849). 

13. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Opola i powiatu opolskiego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok (druk nr 851). 

14. Uchwała w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej 

miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole 

podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 843). 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom 

(druk nr 848). 

16. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania 

opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania (druk nr 853). 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji Opola (druk nr 854). 

18. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 861). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole 

– wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (druk nr 864). 

20. Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola 

w 2020 roku (druk nr 858). 

21. Rozpatrzenie wyników kontroli należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 862). 

b. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 863). 

22. Rozpatrzenie skargi należącej do właściwości Rady Miasta Opola – Uchwała 

w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (druk nr 859). 

23. Rozpatrzenie petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola – Uchwała 

w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 860). 

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

25. Pytania w sprawach bieżących. 

26. Komunikaty. 

27. Zamknięcie sesji.    
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6. Interpelacje radnych. 

 Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 Interpelacje złożyli radni: S. Batko, A. Łęgowik, M. Kawa i J. Kawecka.  

 

 Dodatkowe pytania do otrzymanych odpowiedzi zadali radny M. Kawa oraz 

J. Kawecka. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg w Opolu oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

      Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 

 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Dąbrowa (druk nr 857). 

 

       Projekt uchwały na druku nr 857 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 Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXVII/733/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dąbrowa. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr 855) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 855-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 855 wraz z autopoprawką na druku nr 855-A   

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 

do protokołu. 
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Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

Autopoprawka na druku nr 855-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 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 855-A). 

 

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

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXVII/734/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok  

(druk nr 856) oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk nr 856-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 856 wraz z autopoprawką na druku nr 856-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. 

 

Autopoprawka na druku nr 856-A nie była opiniowana. 

 

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

omawianym tematem. 
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  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 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 856-A). 

 

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

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXVII/735/21 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (wraz z wcześniej 

przegłosowaną zmianą). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

10. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały 

w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących 

dochody Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za 

czas służby ponadnormatywnej w 2020 roku (druk nr 852). 

 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 

Policji w Opolu mł. insp. R. Drozdowskiego załącza się do protokołu. 

 

Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 

protokołu. 

 

Pytania do omawianego Sprawozdania zadali radni M. Kawa i P. Pytlik. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili mł. insp. R. Drozdowski Komendant 

Miejski Policji w Opolu. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

  

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych, na  podstawie  §31 ust. 2 

Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu 

z realizacji uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych 

stanowiących dochody Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2020 roku. 
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11. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2020 roku (druk nr 850). 

 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 

Policji w Opolu mł. insp. R. Drozdowskiego załącza się do protokołu. 

 

Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie ze stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Opolu w 2020 roku. 

 

 

12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu w 2020 roku (druk 

nr 849). 

 

Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komendanta Straży 

Miejskiej w Opolu K. Maślaka załącza się do protokołu. 

 

Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej w Opolu w 2020 roku.  
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13. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Opola i powiatu opolskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok (druk nr 851). 

 

Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. L. Koksanowicza załącza się do 

protokołu. 

 

Informacja omawiana była w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją. 

 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację o stanie 

bezpieczeństwa miasta Opola i powiatu opolskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2020 rok. 

 

 

14. Uchwała w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły 

podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy 

VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 

843). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 843 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 jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXVII/736/21 

w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca 

realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole 

podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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15. Uchwała w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy 

Przedsiębiorcom (druk nr 848). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 848 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał T. Filipkowski - naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 

Lokalnych. 

 

 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Nowak. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielił T. Filipkowski - naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych. 

 

 W dyskusji głos zabrali: radny M. Nowak, T. Filipkowski - naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych oraz radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta 

Opola.  

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXVII/737/21 

w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek 

i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (druk nr 853). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 853 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. 
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  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

 

uchwałę nr XXXVII/738/21 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat 

za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji Opola (druk nr 854). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 854 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.  

 

 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 

 W dyskusji głos zabrali: radny M. Nowak, M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola, radny W. Matuszek oraz A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego.  

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła  

 

uchwałę nr XXXVII/739/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji 

Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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18. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności 

Gminy (druk nr 861). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 861 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała M. Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki 

i Współpracy Zagranicznej.  

 

Projekt uchwały nie był opiniowany, ponieważ został wprowadzony do porządku 

obrad 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 XXXVII/740/21 

w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: 

„Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla 

miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza (druk nr 864). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 864 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa.  
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Projekt uchwały nie był opiniowany, ponieważ został wprowadzony do porządku 

obrad głosowaniem Rady.   

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Kawa. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła M. Rabiega – naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 W dyskusji głos zabrali: radny A. Szymański, M. Rabiega – naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta 

Opola oraz radny M. Kawa. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXVII/741/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – 

wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta 

Opola w 2020 roku (druk nr 858). 

 

 Sprawozdanie na druku nr 858 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

 Sprawozdanie omawiane było w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

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

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Sprawozdanie z działalności 

Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola w 2020 roku. 
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21. Rozpatrzenie wyników kontroli należących do właściwości Rady Miasta 

Opola. 

a) Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 862). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 862 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej radny M. Kawa. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali protokół z przeprowadzonej 

kontroli. 

 

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 XXXVII/742/21 

w sprawie zaleceń pokontrolnych. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

b) Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 863). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 863 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej radny M. Kawa. 

 

 Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali protokół z przeprowadzonej 

kontroli. 

 

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 

 W dyskusji głos zabrał K. Maślak Komendant Straży Miejskiej w Opolu. 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
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uchwałę nr XXXVII/743/21 

w sprawie zaleceń pokontrolnych. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Rozpatrzenie skargi należącej do właściwości Rady Miasta Opola - 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (druk 

nr 859). 

 

Projekt uchwały na druku nr 859 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.2.2021, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radna A. Wiśniewska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła stanowisko komisji. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXVII/744/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

23. Rozpatrzenie petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola - 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 860). 

 

Projekt uchwały na druku nr 860 w sprawie rozpatrzenia petycji 

nr OR.I.152.1.2021, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radny W. Matuszek członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

stanowisko komisji. 

 

 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 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXVII/745/21 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

24. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym od dnia 28 stycznia 2021 roku do dnia 24 lutego 2021 roku  

(druk nr 865). 

 

 Informację na druku nr 865 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

 

25. Pytania w sprawach bieżących. 

 

 Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

 Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

26. Komunikaty. 

 

  Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że od Wojewody Opolskiego 

otrzymał zawiadomienia o wszczęciu postepowań nadzorczych dotyczących trzech 

uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Miasta Opola w dniu 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście Ia” w Opolu, w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Zakrzów I” w Opolu. 

Następnie od Wojewody otrzymał pismo, w którym stwierdził on nieważność 

w całości uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu.  
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Ponadto od Wojewody otrzymał pismo dot. uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu, 

w którym odstąpił on od wydania rozstrzygnięcia  nadzorczego wobec przedmiotowej 

uchwały. 

 

      Ponadto z Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu 

Przewodniczący Rady otrzymał do wiadomości pismo skierowane do Prezydenta 

Miasta Opola w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom 

administracji szkolnej. 

 

      Od Prezydenta Miasta Opola do Przewodniczącego Rady wpłynęło sprawozdanie 

zbiorcze za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Analiza 

sprawozdania wykazała, że wypłacone nauczycielom wynagrodzenie w 2020 r. 

osiągnęło wynagrodzenie średnie, w związku z czym nie ma konieczności  wypłaty 

jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

 

      Z kancelarii radcy prawnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

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

Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń w Opolu. 

 

      Z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” Przewodniczący Rady 

otrzymał do wiadomości pismo skierowane do Prezydenta Miasta Opola, w którym 

Spółdzielnia zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i zajęcia stanowiska w sprawie 

zagadnień związanych z regulaminem utrzymania czystości i porządku w na terenie 

Miasta Opola. 

 

       Do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu 

dotyczące odroczenia terminu wprowadzenia nowej opłaty za odprowadzanie do 

kanalizacji wód opadowych i roztopowych. Pismo zostało przekazane Prezydentowi 

Miasta Opola celem ewentualnego podjęcia działań w przedmiotowym zakresie. 

Pismo zostało także przekazane radnym drogą mailową. 

 

      Od mieszkańca miasta Opola do wiadomości Rady Miasta wpłynęło pismo 

skierowane do Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" dotyczące 

remontów, inwestycji i spraw społecznych na ul. Wrocławskiej. 

 

      Ponadto do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo od mieszkanki Opola, która 

zwraca się z prośbą o wymianę okien w mieszkaniu. 
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      Od Prezydenta Miasta Opola do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęła 

korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2021. 

  

  Przewodniczący obrad przekazał podziękowania za współpracę H. Antczak - 

dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu oraz radnej 

E. Bień - kierownikowi działu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS, w związku 

z przejściem na emeryturę.  

 Głos zabrali także A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola oraz P. Zych Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola, który dołączyli się do podziękowań. 

 

27. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXXVII sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXXVII sesję o godzinie 1258. 

 

 

 

 

 

 

  Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka-Cziollek              Marek Masnyk                   Łukasz Sowada 


