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Protokół nr XLIV/21 

sesji Rady Miasta Opola 

30 września 2021 r. 

 

 

                                                    

      Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła 

i trwała od godziny 1000 do godziny 1534.  

 

1. Otwarcie sesji. 

 

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

który przewodniczył sesji. 

 

       Przewodniczący obrad 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 14 radnych, a po przybyciu 

kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 21 radnych. Lista obecności radnych 

dołączona jest do protokołu. 

 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 43. sesji, która odbyła 

się 26 sierpnia 2021 r.  

 

4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XLIV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną Annę Tabisz 

jednogłośnie głosami 18 radnych. 

 

 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

Szczepańska. 
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5. Porządek obrad sesji. 

 

      Porządki obrad sesji z 15 i 22 września 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 trzy materiały sesyjne na drukach od nr 1005 do nr 1007, które zostały 

umieszczone w porządku obrad z 22 września 2021 r. 

 

 Prezydent Miasta Opola złożył także wniosek o poszerzenie porządku obrad 

sesji o punkt Dyskusja nad planowanym zwiększeniem ilości przetwarzanych 

i zbieranych odpadów przez Spółkę Remondis Opole sp. z o. o. w ramach istniejącej 

instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Opolu. Punkt ten 

został również ujęty w porządku obrad z 22 września 2021 r. 

 

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 1008), 

2. uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1009), 
3. uchwałę w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „ulica Podlesie I” w Opolu (druk nr 1012), 
4. uchwałę w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola dotyczącego sprzeciwu 

w zakresie zwiększenia ilości odpadów przetwarzanych i zbieranych przez 
Remondis Opole sp. z o.o. w ramach istniejącej instalacji Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Opolu” (druk nr 1013), 

5. uchwałę w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółki z o.o. w Opolu (druk nr 1014). 

  

      Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1.  w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe (druk nr 1005-A), 

2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 1008-A), 

3. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 r. (druk nr 1009-A). 
 

      Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na druku nr 1010 przedłożyła zapowiadany w porządku 

obrad sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta 

Miasta Opola. 

 

Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej na druku nr 1011 przedłożył projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. 
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Radni wszystkie wyżej wymienione dokumenty otrzymali za pośrednictwem 
programu eSesja. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XLIV sesji wymaga głosowania 

Rady, co też zostało uczynione. 

 

Po wyjaśnieniach Przewodniczącego Rady Miasta Opola, dotyczących porządku 

obrad sesji, A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola złożył wniosek o wycofanie 

punktu  19. tj. Dyskusji nad planowanym zwiększeniem ilości przetwarzanych 

i zbieranych odpadów przez Spółkę Remondis Opole sp. z o. o. w ramach istniejącej 

instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Opolu, z powodu 

nieobecności zaproszonego do dyskusji Marszałka Województwa Opolskiego.   

W związku  z powyższym bezprzedmiotowe stało się głosowanie wprowadzenia do 

porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta 

Opola dotyczącego sprzeciwu w zakresie zwiększenia ilości odpadów 

przetwarzanych i zbieranych przez Remondis Opole sp. z o.o. w ramach istniejącej 

instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Opolu” (druk 

nr 1013) jako podpunkt punktu 19.   

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

wprowadziła na punkt 10. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk 

nr 1008). 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

wprowadziła na punkt 11. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty 

budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1009). 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

wprowadziła na punkt 19. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ulica Podlesie I” w Opolu (druk nr 1012). 

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

wprowadziła na punkt 23. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wniesienia 

przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do Opolskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Opolu (druk nr 1014).   

 

      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

wprowadziła na punkt 24. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. (druk nr 1011). 
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      Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z przewodniczącymi klubów 

radnych na  konwencie, złożył wniosek formalny aby: 

 materiały sesyjne na drukach nr 999, 1000, 1001, 1011, 1012 omawiać w trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 materiały sesyjne na drukach nr 998 i 1005 omawiać w trybie bez wprowadzenia 
ale z pytaniami i dyskusją, 

 materiały sesyjne na drukach nr 996 i 997 omawiać łącznie  w trybie pełnym, 

 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 999, 1000, 1001, 1011, 1012 omawiać w trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

 materiały sesyjne na drukach nr 998 i 1005 omawiać w trybie bez wprowadzenia 
ale z pytaniami i dyskusją, 

 materiały sesyjne na drukach nr 996 i 997 omawiać łącznie  w trybie pełnym, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

 Rada Miasta Opola na XLIV sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu XLIII sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 

2021 roku (druk nr 996). 
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 

za pierwsze półrocze 2021 roku (druk nr 997). 
9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 
pierwsze półrocze 2021 roku (druk nr 998).  

10. Uchwała zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 1008). 

11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1009). 
12. Informacja w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości 

oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach 
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (druk nr 1002). 

13. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 999). 

14. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia przebiegu dróg (druk nr 1001). 

15. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk 
nr 1000). 
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16. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu (druk nr 1003). 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście VIIc – Piast” w Opolu (druk nr 1004). 

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „ulica Podlesie I” w Opolu (druk nr 1012). 
Uchwała w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (druk nr 1005). 

19. Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji Rady Miasta Opola w sprawie sprzeciwu 
wobec planowanych przez Rząd RP zmian w prawie oświatowym (druk 
nr 1006). 

20. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1007). 

21. Dyskusja nad planowanym zwiększeniem ilości przetwarzanych i zbieranych 
odpadów przez Spółkę Remondis Opole sp. z o. o. w ramach istniejącej 
instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Opolu. 

22. Uchwała w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółki z o.o. w Opolu (druk nr 1014). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. 
(druk nr 1011). 

24. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola – uchwała 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola (druk 
nr 1010). 

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

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

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze 

półrocze 2021 roku (druk nr 996). 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola za pierwsze półrocze 2021 roku (druk nr 997). 

 

 Zgodnie z wcześniej  przegłosowanym wnioskiem informacje na drukach nr 996 

i 997 omawiane były łącznie. 

 

  Informacje na drukach nr 996 i 997 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

  Wprowadzenia do omawiania informacji na drukach nr 996 i 997  

z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik 

Miasta Opola. 

       

 Opinie Komisji Budżetowej do informacji załącza się do protokołu. 
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 Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 
eSesja otrzymali uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 14 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianych informacji, nie było też dyskusji nad omawianymi 

tematami. 

 

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

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

Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta 

Opola za pierwsze półrocze 2021 roku (druk nr 996). 

 

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

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

Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 roku (druk 

nr 997). 

 

9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta 

Opola za pierwsze półrocze 2021 roku (druk nr 998). 

 

Informacja na druku nr 998 omawiana była w trybie bez wprowadzenia, ale 

z pytaniami i dyskusją. 

 

 Informację na druku nr 998 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

        

 Opinię Komisji Budżetowej do informacji załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianej informacji, nie było też dyskusji nad omawianym 

tematem. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych, na 

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

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 roku 

(druk nr 998). 

 

 Przewodniczący Rady Ł. Sowada poinformował radnych, że przez pomyłkę 

pominął punkt „Interpelacje radnych” zatem przystąpił do jego procedowania. 
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6. Interpelacje radnych. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 

 Interpelacje złożyli radni: P. Pospieszyński, E. Kurek, A. Łęgowik, J. Kawecka, 

T.  Kaliszan, E. Bień i S. Batko. 

Pytania do otrzymanych odpowiedzi zadali radni P. Pospieszyński i E. Bień, 

a odpowiedzi udzielił A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

    Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.   

 

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr 1008) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 1008-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 1008 wraz autopoprawką na druku nr 1008-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 1008-A nie była opiniowana. 

  

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni M. Nowak i E. Bień. 
 
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta 

Opola i M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 

 

 Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 19 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 1008-A). 
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       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 19 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/852/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 

nr 1009) oraz autopoprawka do projektu uchwały (1009-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 1009 wraz autopoprawką na druku nr 1009-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. Ćwierzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

       Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 1009-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 20 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 1009-A). 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/853/21 

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

przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

  Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1118 do godziny 1137. 
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12. Informacja w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości 

oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (druk nr 1002). 

 

 Informację na druku nr 1002 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

  Wprowadzenia do omawiania informacji na druku nr 1002 z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola dokonała A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

       

 Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury  załącza się do protokołu. 

 
 Pytania do omawianej informacji zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi udzieliła 

A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

  

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

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

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych, na podstawie §31 ust. 2 

Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację w sprawie sprzedanych, nabytych 

i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach 

i poniesionych wydatkach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

 

13. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 999). 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Projekt uchwały na druku nr 999 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

      Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/854/21 

w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz 

ustalenia przebiegu drogi gminnej. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia przebiegu dróg (druk nr 1001). 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Projekt uchwały na druku nr 1001 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

      Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

W związku z problemami technicznymi, polegającymi na nie spływaniu do 

systemu  głosów oddanych przez radnych za pośrednictwem programu eSesja, 

radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji, zarządził reasumpcję głosowania. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/855/21 

w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

przebiegu dróg. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

15. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk 

nr 1000). 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Projekt uchwały na druku nr 1000 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

      Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 

opiniowany, gdyż ma on jedynie charakter porządkowy. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/856/21 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. 
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu (druk nr 1003).  

 

     Projekt uchwały na druku nr 1003 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

   Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonali K. Bucher – podinspektor w Biurze Urbanistycznym 

i A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 

       Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

 Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali pismo mieszkańca Opola 

dotyczące nieuwzględnienia uwag wniesionych do projektu przedłożonego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz pismo mieszkańców podpisanych jako 

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Ponadto radni otrzymali apel mieszkańców Opola 

o wsłuchanie się w ich głos, w głos przyrodników oraz organizacji społecznych 

i niepodejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia omawianego planu. Mieszkańcy 

Dzielnicy Żerkowice zwrócili się z prośbą do Rady Miasta Opola o interwencję 

w sprawie projektu planu miejscowego Żerkowice I, który w ich ocenie posiada błędy 

w zakresie ochrony środowiska na tym terenie.  

  Ww. pisma załącza się do protokołu. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni: M. Nowak, E. Odelga, 

J. Kawecka i M. Kawa. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego, M. Czech-Tańczuk - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa, M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola oraz Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta. 

  

W związku ze zgłoszonym wnioskiem przedstawicieli Opolskiego Towarzystwa 

Przyrodniczego o zabranie głosu na sesji oraz prośbą pani E. Berthold-Majewskiej 

reprezentującej na sesji mieszkańców  Żerkowic, o umożliwienie przedstawienia 

stanowiska w omawianej kwestii, przewodniczący sesji poprosił radnych o wyrażenie 

woli dopuszczenia ww. osób do głosu  w drodze głosowania. 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 18 radnych, 

przy 1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym dopuściła obecnych na sali 

obrad mieszkańców do zabrania głosu na sesji. 
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 Po przeprowadzonym głosowaniu głos zabrał Ł. Berlik – prezes Opolskiego 

Towarzystwa Przyrodniczego oraz mieszkanka E. Berthold-Majewska. 

 

Kolejne pytania zadali radni J. Kawecka i W. Matuszek, a odpowiedzi na nie 

udzielili: Ł. Berlik – prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Ł. Furowicz – 

zastępca prezesa Opolskiego Towarzystwa, A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego i M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

 

W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: M. Nowak, E. Kurek, 

W. Matuszek, E. Bień, E. Odelga, Ł. Sowada oraz  A. Werner-Wilk – naczelnik Biura 

Urbanistycznego, Ł. Berlik – prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego,  

Ł. Furowicz – zastępca prezesa Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego 

i  mieszkanka E. Berthold-Majewska. 

 

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

1 głosie przeciwnym i przy 8 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/857/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Żerkowice I” w Opolu. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście VIIc – Piast” w Opolu (druk nr 1004). 

 

 Projekt uchwały na druku nr 1004 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. 

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

udzieliła A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

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

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/858/21 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście VIIc – Piast” w Opolu. 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „ulica Podlesie I” w Opolu (druk 

nr 1012). 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Projekt uchwały na druku nr 1012 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

    

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 

opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 

 

Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego załącza się do protokołu. 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/859/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „ulica Podlesie I” w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

19. Uchwała w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (druk 

nr 1005) oraz autopoprawka do projektu uchwały (druk nr 1005-A). 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

 
Projekt uchwały na druku nr 1005 wraz autopoprawką na druku nr 1005-A 

przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do 
protokołu. 
 
       Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystki do projektu uchwały 
załącza się do protokołu. 
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Autopoprawka na druku nr 1005-A nie była opiniowana. 
 
       Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 
       W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny P. Mielec. 
 
      W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do 
projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (druk nr 1005-A). 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych 
podjęła 
 

uchwałę nr XLIV/860/21 
w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe (wraz z wcześniej przegłosowaną 
zmianą). 
 
  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

20. Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji Rady Miasta Opola w sprawie 

sprzeciwu wobec planowanych przez Rząd RP zmian w prawie oświatowym 

(druk nr 1006). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1006 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał M. Wujec Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola. 

 

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

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały.  

 

W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni: A. Tabisz, M. Nowak, 

P. Pospieszyński, M. Kawa, B. Kamińska oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta 

Opola. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 16 radnych, przy 

3 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących  podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/861/21 
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w sprawie podjęcia rezolucji Rady Miasta Opola w sprawie sprzeciwu wobec 

planowanych przez Rząd RP zmian w prawie oświatowym. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

21. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1007). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1007 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała K. Wnuk-Skóbel – naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

 

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

wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem radnych. 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 17 radnych 

podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/862/21 

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

22. Dyskusja nad planowanym zwiększeniem ilości przetwarzanych 

i zbieranych odpadów przez Spółkę Remondis Opole sp. z o. o. w ramach 

istniejącej instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów 

w Opolu. 

 

 Punkt wycofany przez wnioskodawcę - Prezydenta Miasta Opola,  zgodnie z §29 

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

uchwalenia Statutu Miasta Opola. 

 

23. Uchwała w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółki z o.o. w Opolu (druk nr 1014). 
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Projekt uchwały na druku nr 1014 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 

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

wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem radnych. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni P. Pospieszyński 

i W. Matuszek. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Radlak – naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i T. Maciaś – prezes Opolskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/863/21 

w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego 

(aportu) do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. 

w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. 

(druk nr 1011). 

 

Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

      Projekt uchwały na druku nr 1011 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych  

podjęła 

uchwałę nr XLVI/864/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r.  
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 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

25. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola - 

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 

Opola (druk nr 1010). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1010 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.22.2021 na działania Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 

Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

  

Radny P. Pytlik, z upoważnienia przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, przedstawił sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIV/865/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

26. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie 

międzysesyjnym od dnia 27 sierpnia 2021 roku do dnia 29 września 

2021 roku (druk nr 1015). 

 

  Informację na druku nr 1015 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

  Nie było pytań do omawianej informacji, nie było też dyskusji nad omawianym 

tematem.  

 

27. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
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28. Komunikaty. 

 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że od 

mieszkańców ulicy Koszyka w Opolu do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęło 

pismo z prośbą o zainteresowanie się i interwencję w sprawie terenu wokół 

nieruchomości przy której mieszczą się dwa sklepy przy ulicy Niemodlińskiej. Teren 

ten jest zaśmiecony i zachwaszczony. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady zakomunikował, że mieszkanka Opola, 

reprezentowana przez pełnomocnika, za pośrednictwem Rady Miasta Opola złożyła 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu. 

 

Radny Ł. Sowada poinformował również, że Związek Zawodowy NSZZ 

„Solidarność” działający w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu 

zwrócił się pismem do Rady Miasta Opola z prośbą o zwrócenie uwagi na 

wynagrodzenia pracowników w tej jednostce. 

 

Prezydent Miasta Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola korektę 
nr 6 i nr 7 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok, o czym poinformował Ł. Sowada, 
który przewodniczył sesji. 

 

Ponadto przewodniczący sesji poinformował, iż otrzymał Obwieszczenie 

Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

Miasta Opola Arkadiusza Szymańskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  przypomniał radnym, że w dniu 27 września br. 

upłynął termin zgłaszania na spotkanie edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi, które odbyć się ma 6 października 2021 r. Poprosił o zgłoszenie chęci 

udziału w spotkaniu, aby mogło ono dojść do skutku. W komunikatach sesji do 

udziału w ww. spotkaniu zachęcał radnych również P. Zych Zastępca Prezydenta 

Miasta Opola.  

 

29. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XLIV sesji został 

zrealizowany. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XLIV sesję o godzinie 1534. 

 

Protokół sporządziła:                 Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

Aleksandra Lukosz                  Anna Tabisz                            Łukasz Sowada 


