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Protokół nr XLV/21 

sesji Rady Miasta Opola 

28 października 2021 r. 

 

                                                    

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

i trwała od godziny 1000 do godziny 1539.  

 

  

1. Otwarcie sesji. 

 

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

Sesji przewodniczyli radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady oraz radna M. Wilkos 

wiceprzewodnicząca Rady. 

 

       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 20 radnych, a po przybyciu 

kolejnych radnych w  sesji uczestniczyło 23 radnych. Lista obecności radnych 

dołączona jest do protokołu. 

 

 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 

 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 44. sesji, która odbyła 

się 30 września 2021 r.  

 

 

4. Wybór sekretarza sesji.  

  

Na sekretarza XLV sesji Rada Miasta Opola wybrała radną A. Wiśniewską  

większością głosów 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów 

przeciwnych (głos radnej K. Dudy nie został zaliczony do głosowania, ponieważ 

radna omyłkowo zagłosowała przed złożeniem ślubowania). 
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 Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie 

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej 

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

Szczepańska. 

 

 

5. Ślubowanie  radnego. 

Przewodniczący obrad poinformował, iż w związku z Postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wygaśnięcia 

mandatu radnego A. Szymańskiego w jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, 

który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 października 2021 r. w sprawie 

obsadzenia mandatu radnego właściwym dla wyboru Rady Miasta Opola jest pani 

K. Duda. 

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 K. Duda na stojąco potwierdziła spełnienie aktu ślubowania 

wypowiadając słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Przewodniczący obrad pogratulował nowej radnej i ogłosił, że radna K. Duda 

dopełniła aktu ślubowania, objęła mandat radnego miasta Opola i może 

prawomocnie przystąpić do wykonywania tego mandatu. 

 

6. Porządek obrad sesji. 

 

     Porządki obrad sesji z 13 i 20 października 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 trzynaście materiałów sesyjnych na drukach nr od 1019 do 1033, które 

zostały umieszczone w porządku obrad z 20 października 2021 r. 
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 Ponadto przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż Prezydent 

Miasta Opola przedłożył radnym: 

1. informację o wyznaczonych na 2022 rok podmiotach, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 1042), 

2. informację o wyznaczonych na 2022 rok podmiotach, na rzecz których skazani 

mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 1043), 

3. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Opolskie spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1044), 

4. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 1045), 

5. projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

powstanie z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Opole (druk nr 1049). 

  

     Prezydent Miasta przedłożył Radzie również autopoprawki do projektów uchwał:  

1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 1030-A), 

2. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 r. (druk nr 1031-A). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedłożył radnym: 

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania 

wiceprzewodniczących Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego 

przewodniczącemu Rady Miasta Opola (druk nr 1034),  

2. projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie odznaki „Za Zasługi dla Miasta 

Opola” Panu Tadeuszowi Detynie (druk nr 1040), 

3. projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Januszowi Słodczykowi (druk nr 1041), 

4. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury 

Rady Miasta Opola (druk nr 1046), 

5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola (druk nr 1047), 

6. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu 

i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 1048). 

 

     Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na drukach od nr 1035 do nr 1038 przedłożyła 

projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, a na druku nr 1039 projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 
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 Radny Ł. Sowada poinformował, iż po konsultacji z przewodniczącymi klubów 

radnych na konwencie, zgłasza wniosek formalny, aby:  

- punkt  23. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1030) przenieść na punkt 

8. porządku obrad dzisiejszej sesji, 

- punkt  24. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok 

(druk nr 1031) przenieść na punkt 9. porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta Opola zakomunikował radnym, iż wprowadzenie 

projektów uchwał oraz zmian w porządku obrad XLV sesji wymaga głosowania Rady, 

co też zostało uczynione. 

  

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

przeniosła punkt 23. tj.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1030) na punkt 8. porządku 

obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

przeniosła punkt 24. tj.  projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 

2021 rok (druk nr 1031) na punkt 9. porządku obrad sesji. 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 26. porządku obrad sesji Informację o wyznaczonych na 

2022 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 

praca społecznie użyteczna (druk nr 1042). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 27. porządku obrad sesji Informację o wyznaczonych na 

2022 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele 

społeczne (druk nr 1043). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 28. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 

nr 1044). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 29. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 1045). 
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     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 30. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady do podpisywania polecenia 

wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola (druk nr 1034). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 31. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania 

pośmiertnie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Tadeuszowi Detynie (druk 

nr 1040). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

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

odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Januszowi Słodczykowi (druk nr 1041). 

 

     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 Infrastruktury Rady Miasta Opola (druk nr 1046). 

 

     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 Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola (druk 

nr 1047). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 35. porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 1048). 

 

     W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

wprowadziła na punkt 36. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wniesienia 

przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie z przekształcenia samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

Miasto Opole (druk nr 1049). 

   

     Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji z konwentem, złożył wniosek 

formalny, aby: 

 materiały sesyjne na drukach nr 1016, od 1019 do 1022, 1029, 1032, 1034 

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

 materiały sesyjne na drukach nr 1017 i 1018 omawiać łącznie w trybie bez 

wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

 materiały sesyjne na drukach nr 1044 i 1045 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

przyjęła wniosek, aby:  

 materiały sesyjne na drukach nr 1016, od 1019 do 1022, 1029, 1032, 1034 

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

 materiały sesyjne na drukach nr 1017 i 1018 omawiać łącznie w trybie bez 

wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

 materiały sesyjne na drukach nr 1044 i 1045 omawiać łącznie w trybie pełnym, 

 pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 

 

 

Rada Miasta Opola na XLV sesji obradowała według następującego 

porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji. 

4. Wybór sekretarza sesji. 

5. Ślubowanie radnego. 

6. Porządek obrad sesji. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 1030). 

9. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1031). 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów (druk nr 1016). 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 

2020/21 (druk nr 1017). 

12. Informacja w sprawie stanu opolskiej oświaty w okresie pandemii COVID-19 

w latach 2020-2021 (druk nr 1018). 

13. Uchwała w sprawie nadania nazwy Kwarcowa drodze wewnętrznej (druk 

nr 1019). 

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy Niebieska drodze wewnętrznej (druk nr 1020). 

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy Kokosowa drodze wewnętrznej (druk 

nr 1021). 

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy Aksamitna drodze wewnętrznej (druk 

nr 1022). 

17. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji w Opolu (druk nr 1023). 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu (druk nr 1024). 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Gosławice V" w Opolu (druk nr 1025). 



7 

 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dąbrowa (druk nr 1026). 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Opole 

mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic (druk nr 1028). 

22. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2022 (druk nr 1027). 

23. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Młodzi 

Przedsiębiorcy” w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty 

konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (druk nr 1029). 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok dla 

miasta Opola (druk nr 1032). 

25. Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji Rady Miasta Opola w sprawie wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego nr K 3/21 z dnia 7 października 2021 r. (druk nr 1033). 

26. Informacja o wyznaczonych na 2022 rok podmiotach, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 1042). 

27. Informacja o wyznaczonych na 2022 rok podmiotach, na rzecz których skazani 

mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 1043). 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Opolskie spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1044). 

29. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 1045). 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady 

do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta 

Opola (druk nr 1034). 

31. Uchwała w sprawie nadania pośmiertnie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” 

Panu Tadeuszowi Detynie (druk nr 1040). 

32. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Januszowi Słodczykowi (druk nr 1041). 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady 

Miasta Opola (druk nr 1046). 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miasta Opola (druk nr 1047). 

35. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki 

Rady Miasta Opola (druk nr 1048). 
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36. Uchwała w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

powstanie z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Opole (druk nr 1049). 

37. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Opolu (druk nr 1035). 

b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Cmentarza 

Komunalnego administrowanego przez Zakład Komunalny sp. z o.o. (druk nr 

1036). 

c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 1037). 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg w Opolu (druk nr 1038). 

38. Rozpatrzenie petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola - Uchwała 

w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 1039). 

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

40. Pytania w sprawach bieżących. 

41. Komunikaty. 

42. Zamknięcie sesji.      

 

  

7. Interpelacje radnych. 

 

     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 

radnych, która jest załączona do protokołu.  

 

Interpelacje złożyli radni: A. Tabisz, B. Kamińska, M. Kawa, E. Bień, T. Wróbel. 

 

Pytania do omawianej Informacji zgłosili radni: B. Kamińska, E. Bień, M. Kawa 

oraz A. Tabisz. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 

oraz T. Sobiej-Wiej – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

 

    Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

    Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych.  
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8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola  (druk nr  1030) oraz autopoprawka do projektu 

uchwały (druk nr 1030-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 1030 wraz autopoprawką na druku nr 1030-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 1030-A nie była opiniowana. 

  

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

omawianym tematem. 

 

   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 20 radnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 

wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 1030-A). 

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLV/866/21 

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 1031) 

oraz autopoprawka do projektu uchwały (1031-A). 

 

   Projekt uchwały na druku nr 1031 wraz autopoprawką na druku nr 1031-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. 
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       Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

    Autopoprawka na druku nr 1031-A nie była opiniowana. 

  

 Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: E. Bień, Ł. Sowada, 

P. Pospieszyński oraz M. Nowak. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: R. Ćwierzeń-Szymańska Skarbnik 

Miasta Opola, M. Czech-Tańczuk – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa, A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola oraz T. Sobiej-Wiej – dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

 

 Nie było 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 

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1031-A). 

 

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLV/867/21 

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

przegłosowanymi zmianami). 

 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 1016). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1016 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 Komisja Infrastruktury do projektu uchwały 

załącza się do protokołu. 

 

 

http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=8
http://tel.umo.opole.pl/telefony_spis.php?s_wydzial=8
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/868/21 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku 

szkolnym 2020/21 (druk nr 1017). 

 

12. Informacja w sprawie stanu opolskiej oświaty w okresie pandemii COVID-19 

w latach 2020-2021 (druk nr 1018). 

 

Informacje  na drukach nr 1017 i 1018 omawiane były łącznie w trybie bez 

wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją. 

 

 Informacje na drukach nr 1017 i 1018 przedłożone Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

       

 Opinie Komisji Edukacji i Kultury do Informacji załącza się do protokołu. 

 

 Pytania do omawianych Informacji zgłosili radni: P. Mielec, W. Matuszek, 

A. Tabisz oraz P. Pospieszyński. 

 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielił A. Iszczuk – naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

 W dyskusji głos zabrał radny Ł. Sowada. 

 

  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych, na 

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

zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2020/21. 

 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych, na 

podstawie §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola, przyjęła Informację w sprawie stanu 

opolskiej oświaty w okresie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021. 
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13. Uchwała w sprawie nadania nazwy Kwarcowa drodze wewnętrznej (druk 

nr 1019). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1019 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 Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/869/21 

w sprawie nadania nazwy Kwarcowa drodze wewnętrznej. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy Niebieska drodze wewnętrznej (druk 

nr 1020). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1020 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 Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/870/21 

w sprawie nadania nazwy Niebieska drodze wewnętrznej. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy Kokosowa drodze wewnętrznej (druk 

nr 1021). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1021 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Projekt uchwały omawiany był w trybie uproszczonym, tj. bez wprowadzenia, 

pytań i dyskusji. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/871/21 

w sprawie nadania nazwy Kokosowa drodze wewnętrznej. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy Aksamitna drodze wewnętrznej (druk 

nr 1022). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1022 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 Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/872/21 

w sprawie nadania nazwy Aksamitna drodze wewnętrznej. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

      Przewodniczący sesji ogłosił przerwę od godziny 1130 do godziny 1150. 

 

17. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji w Opolu (druk nr 1023). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1023 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. 
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Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: B. Kamińska, M. Nowak, 

W. Matuszek oraz M. Kawa. 

 

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

Urbanistycznego. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/873/21 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji w Opolu. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu (druk nr 1024). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1024 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała A. Werner-Wilk – naczelnik Biura Urbanistycznego. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

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

3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLV/874/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Wójtowa Wieś IV" w Opolu. 

 

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

przestrzennego "Gosławice V" w Opolu (druk nr 1025). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1025 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał K. Bucher – podinspektor w Biurze Urbanistycznym. 

 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: Ł. Sowada, M. Nowak 
oraz P. Pospieszyński. 

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

Urbanistycznego. 
 
W dyskusji głos zabrał radny M. Nowak. 

 

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

4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLV/875/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Gosławice V" w Opolu. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Dąbrowa (druk nr 1026). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1026 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała R. Ćwierzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

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

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLV/876/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dąbrowa. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę 

Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic (druk nr 1028). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1028 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. 

 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/877/21 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Opole mienia 

Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

22. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 (druk nr 1027). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1027 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała D. Rutkowska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 
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Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Społecznej i Zdrowia do projektu 

uchwały załącza się do protokołu. 

 

Pytanie do omawianego projektu uchwały zgłosiła radna U. Zajączkowska. 

 

Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła D. Rutkowska – naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej. 

 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/878/21 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2022. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

23. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego 

pn. „Młodzi Przedsiębiorcy” w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(druk nr 1029). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1029 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 Społecznej i Zdrowia do projektu 

uchwały załącza się do protokołu. 
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      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/879/21 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Młodzi 

Przedsiębiorcy” w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

– projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

2021 rok dla miasta Opola (druk nr 1032). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1032 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 Społecznej i Zdrowia do projektu 

uchwały załącza się do protokołu. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  w sprawie tego projektu.  

Opinię załącza się do protokołu. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/880/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok 

dla miasta Opola. 

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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25. Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji Rady Miasta Opola w sprawie wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego nr K 3/21 z dnia 7 października 2021 r. (druk 

nr 1033). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1033 przedłożony Radzie Miasta Opola przez Klub 

Radnych Koalicji Obywatelskiej załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały jako przedstawiciel 

wnioskodawców dokonał radny P. Pospieszyński przewodniczący Klubu Radnych 

Koalicji Obywatelskiej. 

 

Za pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali opinię radcy prawnego 

w sprawie tego projektu. 

Opinię załącza się do protokołu. 

 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali radni: M. Nowak, P. Pospieszyński, P. Pytlik, T. Kaliszan, 

A. Duda, E. Bień, D. Chwist oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

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

4 głosach przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XLV/881/21 

w sprawie podjęcia rezolucji Rady Miasta Opola w sprawie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego nr K 3/21 z dnia 7 października 2021 r. 

 

      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 

E. Bień zgłosiła do protokołu, że głosuje „ZA”. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

26. Informacja o wyznaczonych na 2022 rok podmiotach, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 

(druk nr 1042). 

 

Informację na druku nr 1042 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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Wprowadzenia do omawiania Informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Opola dokonała A. Kwiatkowska-Kazimierska – naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

 

Informacja nie była opiniowana przez komisje stałe, ponieważ została 

wprowadzona do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 

 

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

tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na  

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

2022 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna. 

 

 

27. Informacja o wyznaczonych na 2022 rok podmiotach, na rzecz których 

skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 1043). 

 

Informację na druku nr 1043 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 

Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania Informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Opola dokonała A. Kwiatkowska-Kazimierska – naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

 

Informacja nie była opiniowana przez komisje stałe, ponieważ została 

wprowadzona do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 

 

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

tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych, na  

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

2022 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele 

społeczne. 
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28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Opolskie spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1044). 

 

29. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 1045). 

 

 Projekty uchwał na drukach nr 1044 i 1045 omawiane były łącznie w trybie 

pełnym. 

 

Projekty uchwał na drukach nr 1044 i 1045 przedłożone Radzie Miasta Opola 

przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

  

Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał dokonał A. Wiśniewski Prezydent 

Miasta Opola. 

 

Projekty uchwał nie były opiniowane przez komisje stałe, ponieważ zostały 

wprowadzone do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 

 

Pytania do omawianych projektów uchwał zgłosili radni: J. Kawecka, T. Kaliszan, 

P. Pospieszyński, E. Odelga, W. Matuszek, P. Pytlik, D. Nawarecki, Ł. Sowada, 

M. Kawa, B. Kamińska. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: I. Baryłowicz - naczelnik Wydziału 

Lokalowego, J. Węgrzyn - przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 

A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

W dyskusji nad omawianymi tematami udział wzięli radni: M. Nowak, T. Kaliszan, 

P. Pospieszyński, D. Chwist oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością  głosów 11 radnych, przy 

2 głosach przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XLV/882/21 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Opolskie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością  głosów 11 radnych, przy 

1 głosie przeciwnym i przy 11 głosach wstrzymujących podjęła 

 

uchwałę nr XLV/883/21 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczących 

Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu 

Rady Miasta Opola (druk nr 1034). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1034 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. 

 

      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/884/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady do 

podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta 

Opola. 

 

 

31. Uchwała w sprawie nadania pośmiertnie odznaki „Za Zasługi dla Miasta 

Opola” Panu Tadeuszowi Detynie (druk nr 1040). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1040 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

Opinia Kapituły Wyróżnień Honorowych stanowi załącznik do przedłożonego 

projektu uchwały. 

 

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

omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/885/21 

w sprawie nadania pośmiertnie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Tadeuszowi Detynie. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

32. Uchwała w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu 

Januszowi Słodczykowi (druk nr 1041). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1041 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

Opinię Kapituły Wyróżnień Honorowych stanowi załącznik do przedłożonego 

projektu uchwały. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/886/21 

w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola” Panu Januszowi 

Słodczykowi. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury 

Rady Miasta Opola (druk nr 1046). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1046 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/887/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

34. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola (druk nr 1047). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1047 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 

 

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

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/888/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

35. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu 

i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 1048). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1048 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 

Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny Ł. Sowada 

Przewodniczący Rady Miasta Opola. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/889/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady 

Miasta Opola. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

36. Uchwała w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

powstanie z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Opole (druk 

nr 1049). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1049 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, gdyż został 

wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. 

 

Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili radni: M. Kawa, 
P. Pospieszyński, P. Mielec. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola oraz R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
Prowadzenie obrad przejęła radna M. Wilkos wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Opola. 
 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 

2 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLV/890/21 

w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego 

(aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie 

z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Miasto Opole. 

 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

37. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Opolu (druk nr 1035). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1035 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.24.2021 na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu, 

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

się do protokołu. 

  

Radna A. Wiśniewska wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/891/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 20 w Opolu. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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b) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Cmentarza 

Komunalnego administrowanego przez Zakład Komunalny sp. z o.o. 

(druk nr 1036). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1036 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.26.2021 na działalność Cmentarza Komunalnego administrowanego 

przez Zakład Komunalny sp. z o.o., przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

 

Radna J. Kawecka przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła sprawozdanie z badania skargi. 

 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosił radny M. Kawa. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła radna J. Kawecka przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 

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 podjęła 

uchwałę nr XLV/892/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Cmentarza Komunalnego 

administrowanego przez Zakład Komunalny sp. z o.o.  

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

c) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 1037). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1037 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.27.2021 na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

załącza się do protokołu. 

 

Radny M. Nowak członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

sprawozdanie z badania skargi. 

 

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 17 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/893/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu. 

   

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

d) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (druk nr 1038). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1038 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.28.2021 na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, 

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

się do protokołu. 

 

Radny M. Nowak członek 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 jednogłośnie głosami 18 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/894/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu 

Dróg w Opolu. 

   

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

38. Rozpatrzenie petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola - Uchwała 

w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 1039). 

 

Projekt uchwały na druku nr 1039 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

nr OR.I.152.13.2021, przedłożony Radzie Miasta Opola przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 

 

Radny E. Odelga członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

stanowisko Komisji, stanowiące załącznik do przedłożonego projektu uchwały. 
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Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 

omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 16 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLV/895/21 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

 

39. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola za okres od 

dnia 30 września 2021 roku do dnia 27 października 2021 roku (druk 

nr 1050). 

 

  Informację na druku nr 1050 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.  

 

 

40. Pytania w sprawach bieżących. 

 

Przewodnicząca obrad poinformowała Radę, iż nie wpłynęło żadne pytanie 

w sprawach bieżących. 

 

Przewodnicząca sesji zamknęła punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 

 

41. Komunikaty. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady radna M. Wilkos poinformowała, że Wojewoda 

Opolski umorzył postępowanie nadzorcze oraz odstąpił od wydania rozstrzygnięcia 

nadzorczego wobec uchwały Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście 

Odrzańskie I”. 

 

Od Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego Opole do 

Przewodniczącego Rady wpłynęło  pismo dot. konsultacji związkowej zmian w treści 

uchwały  Rady Miasta Opola z dnia 23 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu. Zarząd 

Regionu podtrzymuje uwagi zawarte w piśmie z dnia 27 maja 2021 r.  
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Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

naczelnicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Prudniku 

oraz Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich przekazali Radzie Miasta Opola 

analizy oświadczeń majątkowych, w których informują o stwierdzonych 

nieprawidłowościach w przesłanych oświadczeniach członka Zarządu Urzędu Miasta 

Opola, pracowników Urzędu Miasta Opola, dyrektorów, kierowników i pracowników 

jednostek organizacyjnych członków Zarządów Spółek z o.o. w Opolu oraz radnej. 

 

Ponadto przewodnicząca obrad poinformowała, iż Przewodniczący Rady Miasta 

Opola przedłożył Radzie Miasta Opola analizę oświadczeń majątkowych radnych. 

Przeprowadzona analiza oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. wykazała błędy techniczne w oświadczeniach 17 radnych. 

  

Z Regionalnej Izby Obrachunkowej do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęło 

wystąpienie pokontrolne dot. kontroli gospodarki finansowej Miasta Opola za lata 

2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 2015-2018 i 2020. 

  

Od mieszkanki Opola do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo dot. wykupu 

komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Księcia Jana Dobrego. Pismo zostało 

przekazane Komisji Infrastruktury.    

 

Od mieszkanki Opola do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęły dwa pisma 

skierowane Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych oraz Straży Miejskiej w sprawie  

utrzymania czystości  w otoczeniu nieruchomości przy ul. Niemodlińskiej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że wymienione pisma do wglądu 

radnych znajdują się w Biurze Rady Miasta. 

 

Ponadto przewodnicząca obrad zaprosiła radnych oraz wszystkich obecnych na 

uroczystą sesję Rady Miasta Opola zwołaną dla upamiętnienia 103. Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbędzie się w dniu 

11 listopada 2021 r. o godz. 14:30 w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego 

Smolki ul. Kośnego 2a. 

 

 

42. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XLV sesji został 

zrealizowany. 
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 Przewodniczący Rady Miasta Opola zamknął XLV sesję o godzinie 1539. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:                 Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji: 

 

 

Elżbieta Pawlicka                     Alicja Wiśniewska                    Łukasz Sowada 

 

 

 

        Wiceprzewodnicząca Rady 

 

 

              Małgorzata Wilkos 

   

 

 

 

 


