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Protokół nr XL/21 

sesji Rady Miasta Opola 
    27 maja 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 1222.  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 24 radnych. Po ślubowaniu radnej U. Zajączkowskiej w sesji uczestniczyło 
25 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 39. sesji, która odbyła 
się 29 kwietnia 2021 r.  

 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza XL sesji Rada Miasta Opola wybrała radego E. Odelgę 

jednogłośnie głosami 23 radnych. 
 
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 12 i 19 maja 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 od nr 932 do nr 937, które zostały 
umieszczone w porządku obrad z 19 maja 2021 r. 

 
 Przewodniczący Rady poinformował, iż Prezydent Miasta Opola przedłożył 
radnym: 
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 939), 
2. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 

nr 940), 
3. projekt uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych 

stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę 
pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku (druk nr 944), 

4. projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny sp. z o.o. 
w Opolu zadania własnego Gminy (druk nr 946). 

 
Ponadto Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów  
uchwał:  

1.   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 939-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 r. (druk nr 940-A), 
      które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 
 

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

 
Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował, że 

w porządku  obrad  sesji brak  jest  zaplanowanych w ramowym planie dwóch 
projektów uchwał: 
1. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe, 

2. w sprawie przyznania tytułu Mecenasa Opolskiego Sportu. 
 Niniejszy wniosek Prezydenta Miasta Opola związany jest z tym, że prace nad 
treścią ww. uchwał nie zostały zakończone. Pandemia Sars-CoV-2 spowodowała 
zmiany organizacji rywalizacji sportowej zarówno na arenie krajowej jak 
i międzynarodowej. Mając to na uwadze należy ponownie przeanalizować 
obowiązujące zasady przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. 
Analiza dotyczy także zastrzeżeń wyrażonych przez Prokuraturę Okręgową 
w Opolu.  
 

Przewodniczący sesji przekazał również informację, że na druku nr 941 
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  przedłożyła zapowiadany 
w porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wraz 
z autopoprawką na druku nr 941-A, a na druku nr 947 projekt uchwały w sprawie 
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rozpatrzenia petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola. Ponadto na druku 
nr 949 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  przedłożyła projekt uchwały w sprawie 
podtrzymania stanowiska rozpatrywanej na poprzedniej sesji skargi na działania 
Prezydenta Miasta Opola. 

 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że  na druku nr 945 przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej przedłożył także zapowiedziany w porządku obrad sesji projekt 
uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, że we związku ze śmiercią radnej 

Danuty Sokołowskiej wpłynęło  postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Opola, które załącza się do 
protokołu.  

W jej miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, którym właściwym dla wyboru 
Rady Miasta Opola jest pani Urszula Zajączkowska. Postanowienie Komisarza 
Wyborczego w tym zakresie, również załącza się do protokołu.  

  W związku z powyższym Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny, aby na 
punkt 7. porządku obrad sesji wprowadzić punkt – Ślubowanie radnego. 

 
Ponadto radny Ł. Sowada przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby: 
- wprowadzić do porządku obrad sesji jako 19. punkt projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Opola (druk nr 942), 
- wprowadzić do porządku obrad sesji jako 20. punkt projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miasta Opola (druk nr 943). 

 
      Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zmian w porządku 
obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła na punkt 7. porządku obrad sesji punkt – Ślubowanie radnego.  

 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 939) 
jako 8. punkt porządku obrad. 
 

  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty budżetu 
miasta Opola na 2021 rok (druk nr 940)  jako 9. punkt porządku obrad. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przekazania Policji 
środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem 
na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku (druk 
nr 944) jako 17. punkt porządku obrad. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce 
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Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu zadania własnego Gminy (druk nr 946)  jako 
18. punkt porządku obrad. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk nr 942) jako 19. 
punkt porządku obrad. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   

wprowadziła do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 943) jako 
20. punkt porządku obrad. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych   
wprowadziła do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie podtrzymania 
stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXXIX/791/20 Rady Miasta Opola z dnia 
29 kwietnia  2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta 
Miasta Opola (druk nr 949) jako 24. punkt porządku obrad. 

 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 

z przewodniczącymi klubów radnych, złożył  wniosek formalny, aby: 
- materiały sesyjne na drukach nr: 932, 933, 934, 936  omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiały sesyjne na drukach nr: 929, 935, 937 omawiać w trybie bez 

wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  
- materiały sesyjne na drukach nr: 932, 933, 934, 936  omawiać w trybie 

uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 
- materiały sesyjne na drukach nr: 929, 935, 937 omawiać w trybie bez 

wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, 
- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 
Rada Miasta Opola na XL sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

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

Finansowej Miasta Opola (druk nr 939). 
9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 940). 
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 
2020” (druk nr 929). 
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11. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2021 – 
2030 (druk nr 933). 

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (druk nr 934). 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 
związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 935). 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – 
Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola” (druk 
nr 932). 

15. Roczny raport o stanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Opola na lata 2016 – 2020, za rok 2020 (druk nr 936). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (druk nr 937). 

17. Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących 
dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 
za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku (druk nr 944). 

18. Uchwała w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu 
zadania własnego Gminy (druk nr 946). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Opola (druk nr 942). 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury 
Rady Miasta Opola (druk nr 943). 

21. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 
Rady Miasta Opola – Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk nr 945). 

22. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola - Uchwała 
w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 947). 

23. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola - Uchwała 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 941). 

24. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 
nr XXXIX/791/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia  2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola (druk nr 949). 

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

26. Pytania w sprawach bieżących. 
27. Komunikaty. 
28. Zamknięcie sesji. 

 
6. Interpelacje radnych. 

  
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 
Interpelacje złożyli radni: J. Kawecka, E. Bień, M. Kawa, E. Kurek i E. Odelga. 

 
Dodatkowe pytania do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje zgłosili radni: 

E. Bień, M. Kawa oraz J. Kawecka. 
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Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 
i M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 

7. Ślubowanie radnego. 
 

Przewodniczący obrad poinformował, iż w związku z Postanowieniem Komisarza 
Wyborczego w Opolu I z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Miasta Opola w miejsce Danuty Sokołowskiej wstąpił kandydat z tej samej 
listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Postanowieniem 
Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie obsadzenia 
mandatu radnego właściwym dla wyboru Rady Miasta Opola jest pani 
U. Zajączkowska. 

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 U. Zajączkowska na stojąco potwierdziła spełnienie aktu ślubowania 
wypowiadając słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Przewodniczący obrad pogratulował nowej radnej i ogłosił, że radna 
U. Zajączkowska dopełniła aktu ślubowania, objęła mandat radnego miasta Opola 
i może prawomocnie przystąpić do wykonywania tego mandatu. 

 
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 939). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 939 wraz z autopoprawką na druku nr 939-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 939-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 23 radnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
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zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 939-A). 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
 

uchwałę nr XL/794/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 940). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 940 wraz z autopoprawką na druku nr 940-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 940-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 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk  nr  940-A). 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XL/795/21 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 
2020” (druk nr 929). 

 
Sprawozdanie na druku nr 929 omawiane było w trybie bez wprowadzania, ale 

z  pytaniami i dyskusją. 
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Sprawozdanie przedłożone Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

 Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Społecznej 
i  Zdrowia załącza się do protokołu. 

 
Uchwałę Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która pozytywnie 

zaopiniowała omawiane Sprawozdanie, załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianego sprawozdania, nie było też dyskusji nad 

omawianym tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Sprawozdanie z realizacji 
„Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 2020”. 
 
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2021 

– 2030 (druk nr 933). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 933 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej  oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
    

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XL/796/21 

w sprawie przyjęcia Polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2021 – 2030. 
   
  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto 
Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 934). 
 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 934 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XL/797/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 

   
  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat 

i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk 
nr 935). 

 
Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzania, ale z  pytaniami i dyskusją. 

 
      Projekt uchwały na druku nr 935 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
Pytanie do omawianego projektu uchwały zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi 

udzieliła M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta, która zadeklarowała, że 
informację odnośnie ilości samochodów odholowanych radni otrzymają drogą 
mailową. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XL/798/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 
związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 

   
  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – 
Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola” (druk 
nr 932). 

 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 932 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XL/799/21 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów 
uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program 
Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. 

   
  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

15. Roczny raport o stanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Opola na lata 2016 – 2020, za rok 2020 (druk nr 936). 

 Raport na druku nr 936 omawiany było w trybie uproszczonym, to jest bez 
wprowadzania, bez pytań i dyskusji. 
 

 Raport przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Społecznej i  Zdrowia załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianego raprtu, nie było też dyskusji nad omawianym 
tematem. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Roczny raport o stanie 
realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na 
lata 2016 – 2020, za rok 2020. 
 
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (druk nr 937). 
 

Uchwała omawiana była w trybie bez wprowadzania, ale z  pytaniami i dyskusją. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 937 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
  

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do 
protokołu. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi 

udzielili: B. Halama-Konrad – zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej oraz 
A. Wiśniewski  Prezydent Miasta Opola. 

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
uchwałę nr XL/800/21 
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zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). 

   
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
17. Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących 

dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę 
pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku (druk nr 944). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 944 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał D. Ozimek – zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 
uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 

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

omawianym tematem. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XL/801/21 
w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody 
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby ponadnormatywnej w 2021 roku. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
18. Uchwała w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny sp. z o.o. 

w Opolu zadania własnego Gminy (druk nr 946). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 946 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. 
 

Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt 
uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 

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

omawianym tematem. 
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych  
podjęła 
 

uchwałę nr XL/802/21 
w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu zadania 
własnego Gminy. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
  

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Opola (druk nr 942). 

 
   Projekt uchwały na druku nr 942 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 jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XL/803/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji 

i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 943). 

   Projekt uchwały na druku nr 943 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 jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XL/804/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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21. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 
Rady Miasta Opola – Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych (druk 
nr 945). 
 

   Projekt uchwały na druku nr 945 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 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XL/805/21 
w sprawie zaleceń pokontrolnych. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola - 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 947). 
 

   Projekt uchwały na druku nr 947 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
      Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała radna J. Kawecka 
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola. 

 
Nie było pytań do omawianego projektu uchwały.  
 
W  dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: M. Nowak, J. Kawecka, 

E. Bień, S. Batko, Ł. Sowada, W. Matuszek, P. Mielec oraz A. Wiśniewski Prezydent 
Miasta Opola. 
 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 8 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i 12 głosach wstrzymujących podjęła 

 
uchwałę nr XL/806/21 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
23. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola - 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk 
nr 941). 
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Projekt uchwały na druku nr 941 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.1510.9.2021 wraz autopoprawką na druku nr 941-
A, przedłożone Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
załącza się do protokołu. 
  

Radna A. Wiśniewska, w imieniu  przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji przedstawiła stanowisko komisji z badania skargi. 
 

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 przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w autopoprawce do projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 941-A). 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 
4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych  podjęła 
 

uchwałę nr XL/807/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

24. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale  
nr XXXIX/791/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia  2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta Miasta Opola (druk 
nr 949). 

 
Projekt uchwały na druku nr 949 w sprawie podtrzymania 

stanowiska wyrażonego w uchwale  nr XXXIX/791/20 Rady Miasta Opola z dnia 
29 kwietnia  2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta 
Miasta Opola, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji załącza się do protokołu. 
  

Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji 
przedstawiła stanowisko komisji z badania skargi. 
 

 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 XL/808/21 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale  nr XXXIX/791/20 
Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia  2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej 
skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
25. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie od 

29 kwietnia do 26 maja 2021 roku (druk nr 948). 
 
Informację na druku nr 948 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. 
 
26. 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”. 

 
27. Komunikaty. 
 
 Przewodniczący Rady Ł. Sowada poinformował, że za pośrednictwem Rady 
Miasta Opola do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu została 
skierowana skarga spółki reprezentowanej przez radcę prawnego na uchwałę Rady 
Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. w przedmiocie ustalenia wysokości ceny 
za usługę odprowadzania wód odpadowych i roztopowych w mieście Opolu. 
  
 Ponadto poinformował, że od Wojewody Opolskiego otrzymał rozstrzygnięcia 
z badania uchwał Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Ia” 
w Opolu oraz uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” 
w Opolu. W obydwu przypadkach stwierdzono, że tryb sporządzania uchwał pod 
względem proceduralnym jest zgodny z przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 Przewodniczący sesji poinformował także, że z Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu wpłynęło postanowienie w sprawie skargi na uchwałę 
Rady Miasta Opola  z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Spółce 
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. zadania własnego Gminy Opole 
w zakresie eksploatacji kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe. 
Postępowanie sądowe zostało umorzone, gdyż skarżący wycofał wniesioną skargę. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta otrzymał do wiadomości pismo 
skierowane do Prezydenta Miasta Opola od dzierżawcy działki ROD „Relaks”, 
dotyczące odpowiedzi na jego skargę podpisaną z upoważnienia Prezydenta przez 
Sekretarza Miasta Opola. Strona zarzuca, że odpowiedź, którą otrzymał od 
Sekretarza jest pozbawiona podstaw prawnych, a jest jedynie próbą zatuszowania 
złamania prawa jakiego dopuścił się Urząd Miasta Opola, nie odpowiadając na pismo 
w terminie. O czym została poinformowana Rada Miasta Opola. 
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 Od mieszkanki Opola do Rady Miasta  Opola wpłynęło uzupełnienie do  petycji 
w sprawie nieuzgodnienia wjazdu dla kompleksu nieruchomości przy ul. Lawendowej 
w Opolu, jednakże przewodniczący sesji zakomunikował, że sama petycja została 
wcześniej skierowana do Prezydenta Miasta Opola, zatem nie była rozpatrywana 
przez Radę Miasta. 
 
 Ponadto mieszkaniec Opola odniósł się pismem do uzasadnienia uchwały 
podjętej przez Radę Miasta Opola w dniu 29 kwietnia br. w sprawie złożonej przez 
niego skargi na Prezydenta Miasta Opola. Przewodniczący Rady Ł. Sowada 
poinformował, że pismo to skierował do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem 
zajęcia stanowiska. Czego konsekwencją była podjęta na bieżącej sesji uchwała 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale  nr XXXIX/791/20 Rady 
Miasta Opola z dnia 29 kwietnia  2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na 
działania Prezydenta Miasta Opola. 
 
 Natomiast Spółka z Opola reprezentowana przez kancelarie radców prawnych 
złożyła za pośrednictwem Rady Miasta Opola do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu skargę  na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 
29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu. 
 

  Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 
wymienionych pism, które znajdują się w Biurze Rady Miasta. 

 
 Przewodniczący poinformował również radnych, że 1 czerwca br. o godz. 16.00 

odbędzie się stacjonarnie w budynku ratusza posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
natomiast 9 czerwca br. o godzinie 16.00 odbędzie się w formie zdalnej (on-line) 
wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych opiniujące sprawozdania finansowe 
za 2020 rok. Przewodniczący sesji dodał, że zarówno posiedzenie Rady Miasta 
Opola w dniu 24 czerwca jak i posiedzenie 1 lipca br. odbędą się w formie zdalnej 
(on-line).  
 
28. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XL sesji został zrealizowany. 
 
 Przewodniczący sesji zamknął XL sesję o godzinie 1222. 
 
 

 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                     Przewodniczący sesji:  
   
 

                     Aleksandra Lukosz                  Edward Odelga                        Łukasz Sowada 
                                                                                                     


