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Protokół nr XXXIX/21 

sesji Rady Miasta Opola 

29 kwietnia 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 1446.  

 

  

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 XXXVIII sesji, która 

odbyła się 25 marca 2021 r.  
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4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XXXIX sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego M. Nowaka  

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

przeciwnych. 

 

  Na podstawie § 16 ust. 5 załącznika nr 5 Regulamin pracy Rady Miasta Opola do 

uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 63 ze zm.) radna 

B. Kamińska zgłosiła do protokołu, że głosuje „ZA”. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

Szczepańska. 

 

Radny Ł. Sowada poprosił zgromadzonych na sali radnych oraz gości 

o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej 17 kwietnia br. radnej Miasta Opola 

D. Sokołowskiej. 

 

 

5. Porządek obrad sesji. 

 

      Porządki obrad sesji z 14 i 21 kwietnia 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 dziewiętnaście materiałów sesyjnych na drukach nr od 902 do 920, które 

zostały umieszczone w porządku obrad z 21 kwietnia 2021 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 924), 

2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ogólnego Opolskiego Parku 

Sportu (druk nr 925). 

 

Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 916-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. (druk nr 917-A),  

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

Wniosków i Petycji na drukach nr 921, 922 oraz 923 przedłożyła projekty uchwał 

w sprawie rozpatrzenia skarg. 

 

Radny Ł. Sowada poinformował, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. radny M. Masnyk 

zrzekł się mandatu radnego. Postanowienie Komisarza Wyborczego w tym zakresie 

załącza się do protokołu.  

W jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, którym właściwym dla wyboru 

Rady Miasta Opola jest A. Tabisz. Postanowienie Komisarza Wyborczego w tym 

zakresie załącza się do protokołu.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny, aby na 

punkt 6. porządku obrad sesji wprowadzić punkt – Ślubowanie radnego. 

 

Ponadto przewodniczący obrad złożył wnioski formalne, aby: 

- punkt  26. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 916), przenieść na punkt 

8. porządku obrad sesji, 

- punkt  27. tj. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 

2021 rok (druk nr 917), przenieść na punkt 9. porządku obrad sesji, 

- wprowadzić do porządku obrad sesji jako 33. punkt projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk 

nr 926), 

- wprowadzić do porządku obrad sesji jako 34. punkt projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk 

nr 927). 

 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XXXIX sesji wymaga głosowania 

Rady, co też zostało uczynione. 

 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 6. porządku obrad sesji punktu – Ślubowanie radnego. 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przeniosła punkt 26. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 916), na punkt 8. porządku 

obrad sesji. 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przeniosła punkt 27. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 

2021 rok (druk nr 917), na punkt 9. porządku obrad sesji. 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 27. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Ia” 

w Opolu (druk nr 924). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 32. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu ogólnego Opolskiego Parku Sportu (druk nr 925). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 33. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk nr 926). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 34. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 927). 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z przewodniczącymi klubów, 

złożył wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne na drukach nr od 898 do 901, 904, 905, 906, 908, 915, 918  

omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 902, 903, 907,  914 omawiać w trybie bez 

wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją,  

- projekty uchwał na drukach nr 919 i 920 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 od 898 do 901, 904, 905, 906, 908, 915, 918  

omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 902, 903, 907,  914 omawiać w trybie bez 

wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją,  

- projekty uchwał na drukach nr 919 i 920 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XXXIX sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 
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5. Porządek obrad sesji. 

6. Ślubowanie radnego. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 916). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 917). 

10. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 

2020 (druk nr 901). 

11. 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 898). 

12. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

(druk nr 899). 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady 

Miasta Opola (druk nr 900). 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Opola na lata 2021-2025 (druk nr 918). 

15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 

2020 rok oraz informacja w zakresie potrzeb pomocy społecznej oraz potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej (druk nr 902). 

16. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu (druk nr 904). 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 

Opola (druk nr 905). 

18. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Opolu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (druk nr 906). 

19. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 (druk nr 907). 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 

i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 903). 
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21. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji 

projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego 

w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego 

z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym 

związanych z COVID-19” planowanego do współfinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania 

i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 (druk nr 908). 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gruntów (druk nr 909). 

23. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk nr 910). 

24. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu (druk nr 911). 

25. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu (druk nr 912). 

26. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 913). 

27. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 924). 

28. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 

w Opolu (druk nr 914). 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 915). 

30. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Opola o udzielenie 

wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Opolskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu (druk nr 919). 

31. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Opola o udzielenie 

wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Opolskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu (druk nr 920). 

32. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu ogólnego Opolskiego Parku Sportu 

(druk nr 925). 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Opola (druk nr 926). 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury 

Rady Miasta Opola (druk 927). 

35. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta 

Miasta Opola (druk nr 921). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu (druk nr 922). 
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c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola 

(druk nr 923). 

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

37. Pytania w sprawach bieżących. 

38. Komunikaty. 

39. Zamknięcie sesji.   

 

6. Ślubowanie  radnego. 

Przewodniczący obrad poinformował, iż w związku z Postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Opolu I nr 21/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu przez 

M. Masnyka w jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Postanowieniem Komisarza Wyborczego 

w Opolu I nr 27/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie obsadzenia mandatu 

radnego, właściwym dla wyboru Rady Miasta Opola jest Pani A. Tabisz. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wyrazem deklaracji należytego 

sprawowania mandatu radnego jest rota ślubowania. Złożenie ślubowania jest 

ustawowym warunkiem przystąpienia do prawomocnego wykonywania mandatu 

radnego, zgodnie z artykułem 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący sesji odczytał rotę ślubowania w brzmieniu nadanym mu 

ustawą: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście, 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Radna A. Tabisz na stojąco potwierdziła spełnienie aktu ślubowania 

wypowiadając słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Przewodniczący obrad pogratulował nowej radnej i ogłosił, że radna A. Tabisz 

dopełniła aktu ślubowania, objęła mandat radnego miasta Opola i może 

prawomocnie przystąpić do wykonywania tego mandatu. 

Radny Ł. Sowada podziękował M. Masnykowi za dotychczasową pracę na rzecz 

Miasta Opola oraz życzył dalszych sukcesów.  

 

7. Interpelacje radnych. 

 Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 Interpelacje złożyli radni: S. Batko, T. Kaliszan, M. Kawa, Ł. Sowada, 

J. Kawecka, P. Pospieszyński, E. Bień i E. Odelga.  
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 Dodatkowe pytania do otrzymanych odpowiedzi zadali radni: S. Batko, 

J. Kawecka i E. Bień. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: M. Czech-Tańczuk – zastępca 

naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi, M. Krysta-Nesterów – zastępca dyrektora 

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu oraz A. Wiśniewski Prezydent 

Miasta Opola. 

 

      Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr 916) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 916-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 916 wraz z autopoprawką na druku nr 916-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. 

 

Autopoprawka na druku nr 916-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 

1 głosie wstrzymującym 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 916-A). 

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
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uchwałę nr XXXIX/768/21 

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 917) oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk nr 917-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 917 wraz z autopoprawką na druku nr 917-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 917-A nie była opiniowana. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny S. Batko. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła D. Rutkowska - naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej. 

 

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 przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 917-A). 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXIX/769/21 

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

przegłosowaną zmianą). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
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10. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2018 – 2020 (druk nr 901). 

 

Sprawozdanie na druku nr 901 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

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

pytań i dyskusji. 

 

 Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia 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 realizacji 

w 2020 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020. 

 

 

11. 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 898). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 898 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 Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 
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uchwałę nr XXXIX/770/21 

zmieniającą 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. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

12. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego (druk nr 899). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 899 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 Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/771/21 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji 

Rady Miasta Opola (druk nr 900). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 900 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady 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 jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/772/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta 

Opola.  

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025 (druk nr 918). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 918 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. 

 

    Za pomocą programu eSesja radni otrzymali uchwałę Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w sprawie tego projektu. 

 

  Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/773/21 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Opola na lata 2021-2025. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu za 2020 rok oraz informacja w zakresie potrzeb pomocy 

społecznej oraz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (druk 

nr 902). 

 

Sprawozdanie na druku nr 902 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Sprawozdanie omawiane było w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 
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Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianego Sprawozdania. 

 

W dyskusji głos zabrała radna E. Bień. 

 

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 z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu za 2020 rok oraz informacja w zakresie potrzeb 

pomocy społecznej oraz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

 

 

16. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu (druk nr 904). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 904 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 Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/774/21 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Miasta Opola (druk nr 905). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 905 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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  Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/775/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Opolu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 

Opola (druk nr 906). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 906 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 Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/776/21 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

19. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 (druk nr 907). 

 

Sprawozdanie na druku nr 907 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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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 większością głosów 23 radnych, przy 

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

Statutu Miasta Opola przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. 

 

 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania 

i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (druk nr 903). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 903 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

    Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 

    Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali uchwałę Zespołu 

ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej oraz raport z konsultacji 

z mieszkańcami w sprawie tego projektu. 

 

  Opinie Komisji Budżetowej oraz  Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu 

uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/777/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji 

budżetu obywatelskiego w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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21. Uchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej 

realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb zarządzania 

kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu 

specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania 

skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” planowanego do 

współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 

System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 908). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 908 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 Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/778/21 

w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie 

opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego 

z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym 

związanych z COVID-19” planowanego do współfinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania 

i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gruntów (druk 

nr 909). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 909 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M.  Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
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   Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali pismo Rady Dzielnicy VI 

w sprawie tego projektu wraz z załącznikami. 

 

 Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: S. Batko, M. Nowak 

i M. Kawa. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: A. Radlak – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami,  M.  Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola 

i T. Filipkowski - naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 

 

 W dyskusji głos zabrali: radny S. Batko, radny M. Nowak, radny W. Matuszek, 

radny E. Odelga, radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola oraz 

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola.  

 

Radny W. Matuszek złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny M. Nowak wypowiedział się przeciw wnioskowi. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 12 radnych, przy 

8 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła wniosek formalny 

radnego W. Matuszka o zamknięcie dyskusji. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 

3 głosach przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XXXIX/779/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gruntów. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk nr 910). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 910 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.  



18 

 

 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła  

 

uchwałę nr XXXIX/780/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu (druk nr 911). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 911 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. 

 

 W dyskusji głos zabrał radny W. Matuszek.  

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła  

 

uchwałę nr XXXIX/781/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Złotej w Opolu. 

 

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

przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu (druk 

nr 912). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 912 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał G. Biernacki – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym.  

 

 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

  Nie było pytań do omawianego projektu, 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 XXXIX/782/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

26. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 913). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 913 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał G. Biernacki – główny specjalista w Biurze Urbanistycznym.  

 

 Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny T. Kaliszan. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili G. Biernacki – główny specjalista 

w Biurze Urbanistycznym oraz M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 

 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła  

 

uchwałę nr XXXIX/783/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Okrąglak I” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

27. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 924). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 924 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.  

 

 Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych.   

 

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

omawianym tematem. 

 

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

5 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła  

 

uchwałę nr XXXIX/784/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście Ia” w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

28. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 

w Opolu (druk nr 914). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 914 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

    Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami 

i dyskusją. 
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  Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu uchwały załącza się do 

protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola odrzuciła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu ponieważ przeciw 

głosowało 15 radnych, 5 radnych było „ZA”, a 3 radnych wstrzymało się od 

głosowania. 

 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 915) oraz autopoprawka do 

projektu uchwały (druk nr 915-A). 

 

Projekt uchwały na druku nr 915 wraz z autopoprawką na druku nr 915-A   

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. 

Projekt uchwały oraz autopoprawka nie były opiniowane przez komisje stałe 

Rady.   

 

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

1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu ogólnodostępnych 

stacji ładowania (druk nr 915-A) 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/785/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

 

 

 



22 

 

 Projekty uchwał na drukach nr 919 i 920 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 

 

30. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Opola 

o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Opolskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu (druk nr 919). 

 

31. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Opola 

o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Opolskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu (druk nr 920). 

 

    Projekty uchwał na drukach nr 919 i 920 przedłożone Radzie Miasta Opola 

przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego.  

 

  Opinie Komisji Budżetowej do projektów uchwał załącza się do protokołu.   

 

  Pytania do omawianych projektów uchwał zgłosił radny T. Kaliszan. 

 

  Odpowiedzi na zadane pytania udzielili I. Baryłowicz – naczelnik Wydziału 

Lokalowego oraz M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 

  Nie było dyskusji nad omawianymi tematami. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/786/21 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Opola o udzielenie 

wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Opolskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu. 

 

  Na podstawie § 16 ust. 5 załącznika nr 5 Regulamin pracy Rady Miasta Opola do 

uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 63 ze zm.) radny 

A. Szymański zgłosił do protokołu, że głosuje „ZA”. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XXXIX/787/21 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Opola o udzielenie 

wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Opolskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

32. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu ogólnego Opolskiego Parku 

Sportu (druk nr 925). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 925 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M. Sagan – naczelnik Wydziału Sportu.  

 

 Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, ponieważ został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem radnych.   

 

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

omawianym tematem. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła  

uchwałę nr XXXIX/788/21 

w sprawie przyjęcia Regulaminu ogólnego Opolskiego Parku Sportu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Opola (druk nr 926). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 926 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Przewodniczący Rady 

Ł. Sowada.  

 



24 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXIX/789/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji 

i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 927). 

 

    Projekt uchwały na druku nr 927 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał Przewodniczący Rady 

Ł. Sowada.  

 

 Nie było pytań do omawianego projektu, 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 XXXIX/790/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady 

Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

35. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta 

Miasta Opola (druk nr 921). 

 

Projekt uchwały na druku nr 921 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na 

działania Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.1510.25.2020, przedłożony Radzie 

Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
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Radna J. Kawecka 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 XXXIX/791/21 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu (druk nr 922). 

 

Projekt uchwały na druku nr 922 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu nr OR.I.1510.5.2021, 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza 

się do protokołu. 

  

Radny P. Pytlik członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

stanowisko komisji. 

 

 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 XXXIX/792/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 923). 

 

Projekt uchwały na druku nr 923 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.1510.7.2021, 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. 

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XXXIX/793/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

36. Rozpatrzenie petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

Przewodniczący Rady poinformował iż, w związku z art. 10 ust. 1 z ustawy 

o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., zgodnie z którym petycja powinna być 

rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

jej złożenia, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zostanie przedłożony na 

następną sesję. 

 

37. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym od dnia 24 marca 2021 roku do dnia  

28 kwietnia 2021 roku  (druk nr 928). 

 

 Informację na druku nr 928 przedłożoną Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta 

Opola załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 
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38. Pytania w sprawach bieżących. 

 

 Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

 Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

39. Komunikaty. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że w związku ze śmiercią 

radnej D. Sokołowskiej otrzymał Postanowienie nr 28/2021 Komisarza Wyborczego 

w Opolu I z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego.  

 

 W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Zespół Kontrolny Radnych Miasta 

Opola dot. „Działalności podejmowanej przez Prezydenta Miasta Opola celem 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych w latach 2016-2019” 

i podjętą w dniu 25 lutego 2021 r. uchwałą nr XXXVII/742/21 Rady Miasta Opola 

w sprawie zaleceń pokontrolnych od Prezydenta Miasta Opola do Przewodniczącego 

Rady wpłynęła informacja o sposobie wykonania zaleceń. 

      Od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” Przewodniczący Rady 

otrzymał do wiadomości pismo skierowane do Prezydenta Miasta, w którym 

Spółdzielnia zwraca się o wyjaśnienia dot. wysokości opłat z tytułu usług 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 

 

      W związku z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wzniesienia pomnika 

upamiętniającego bohaterów Powstań Śląskich od Zarządu Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Przewodniczący Rady otrzymał 

stanowisko z prośbą upamiętnienie na pomniku również niemieckich żołnierzy. 

       Ponadto od Prezydenta Miasta Opola do wiadomości Przewodniczącego Rady 

wpłynęła odpowiedź na ww. pismo, w którym Prezydent negatywnie odniósł się do 

apelu Zarządu Towarzystwa. 

 

      Z Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu Przewodniczący Rady otrzymał 

informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych 

pracowników Urzędu Miasta Opola. 

 

      Od mieszkańców ul. Partyzanckiej do wiadomości Rady Miasta wpłynął wniosek 

skierowany do Prezydenta Miasta w sprawie rozszerzenia granic obszaru objętego 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Partyzancka II”. 
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      Ponadto do Rady Miasta Opola wpłynęła uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Miasta Opola za 2020 r. 

 

  Przewodniczący obrad przypominał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych. Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378) termin złożenia oświadczenia majątkowego mija 

30 kwietnia 2021 r.  

Ponadto głos zabrał radny M. Kawa w sprawie wniosku formalnego radnego 

W. Matuszka, zgłoszonego w punkcie 22. 

     Głos zabrał także Przewodniczący Rady Ł. Sowada, który odniósł się do 

ww. sprawy. 

 

40. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XXXIX sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XXXIX sesję o godzinie 1446. 

 

 

 

 

 

 

 Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

  Elżbieta Pawlicka                        Michał Nowak                        Łukasz Sowada 


