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Porządek obrad 
          XLIV sesji Rady Miasta Opola 

      30 września 2021 r. 
     godz. 1000 

 

 

 

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) – opiniuje Komisja Budżetowa. 
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 

za pierwsze półrocze 2021 roku (druk nr 997) – opiniuje Komisja Budżetowa. 
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) – opiniuje Komisja Budżetowa. 

10. 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) – opiniuje 
Komisja Budżetowa i Komisja Infrastruktury. 

11. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 999) – opiniuje Komisja 
Infrastruktury. 

12. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia przebiegu dróg (druk nr 1001) – opiniuje Komisja Infrastruktury. 

13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk 
nr 1000) – otrzymują wszyscy radni. 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu (druk nr 1003) – opiniuje Komisja 
Infrastruktury. 

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

16. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 
17. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym. 
18. Pytania w sprawach bieżących. 
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19. Komunikaty. 
20. Zamknięcie sesji.                                          

                                                
 
 
                                                                         Przewodniczący Rady 
 
 

        Łukasz Sowada 
 (dokument podpisany elektronicznie przy użyciu  
                 certyfikowanego podpis elektronicznego) 


