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Protokół nr XLVII/21 

sesji Rady Miasta Opola 
                                                     25 listopada 2021 r. 
                                
                                

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw sesja Rady Miasta Opola odbyła się w formie zdalnej, 
tzn. w formie wideokonferencji i trwała od godziny 1000 do godziny 1232.  Radni 
miasta Opola, przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy Urzędu Miasta Opola łączyli 
się za pomocą programu CISCO Webex, a głosowania odbywały się za 
pośrednictwem programu eSesja. 
 
1. Otwarcie sesji. 
 

 Otwarcia sesji dokonał radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, 
który przewodniczył sesji. 
 
 Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 1 
Regulaminu pracy Rady Miasta Opola sesje są transmitowane oraz utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 
 Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło 
w niej 25 radnych. 

Obecność radnych została potwierdzona poprzez odczytanie listy obecności 
przez przewodniczącego sesji. Każdy radny, którego wizerunek był widoczny 
podczas wideokonferencji, potwierdzał osobiście swoją obecność wypowiadając 
słowo „obecny/a”. 

 
Lista obecności radnych załączona jest do protokołu. 

3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. 
 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół 45. sesji, która 
odbyła się 28 października 2021 r.  

 
4. Wybór sekretarza sesji.  

  
Na sekretarza XLVII sesji Rada Miasta Opola wybrała radego T. Wróbla 

jednogłośnie głosami 25 radnych. 
 

Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje 
radca prawny pan Michał Mandrykowski. 
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5. Porządek obrad sesji. 
 
 Porządki obrad  sesji z 10 i 17 listopada 2021 r. załącza się  do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż w trybie  

art. 20  ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Opola przedłożył 
Radzie osiem materiałów sesyjnych  na drukach od nr 1063 do 1065, od nr 1068 do 
nr 1070 oraz od nr 1072 do nr 1073, które zostały umieszczone w porządku obrad 
z 17 listopada 2021 r. 

 
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, iż Prezydent Miasta Opola 

przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
w Opolu na lata 2021-2027 (druk nr 1074). 
 

Prezydent Miasta przedłożył również Radzie autopoprawki do projektów uchwał:  
1.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 1069-A), 
2. w   sprawie   korekty   budżetu  miasta  Opola  na  2021 r.  (druk  nr  170-A),  
które radni otrzymali za pośrednictwem programu eSesja. 

 
Przewodniczący sesji poinformował również, że Klub Radnych Arkadiusza 

Wiśniewskiego wraz z Klubem Koalicji Obywatelskiej złożyli poprawkę do projektu 
uchwały złożonego przez klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podjęcia 
oświadczenia Rady Miasta Opola w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią (druk 
nr 1071).   
 

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

Przewodniczący sesji poinformował również, że wymienione materiały sesyjne 
radni otrzymali za pośrednictwem programu e-Sesja. 

 
Ponadto dodał, że  Prezydent Miasta Opola nie przedłożył projektu uchwały 

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola, z uwagi na 
pozostawienie stawek podatkowych na niezmienionym poziomie. Tym samym w roku 
2022 będą obowiązywały stawki określone w uchwale  nr  XXXI/565/16 Rady Miasta 
Opola  z dnia 29 września 2016 r.  

 
Prezydent Miasta Opola zawnioskował o przeniesienie tematu: „Działalność 

miasta Opola w zakresie przeciwdziałania COVID-19 (lata 2020-2021) na sesję 
w lutym 2022 r. Obecnie wobec trwającej IV fali pandemii miasto Opole w dalszym 
ciągu realizuje zadania na rzecz walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-coV-2, 
dlatego też na tą chwilę nie jest możliwe przedstawienie wiarygodnych informacji, 
które w pełni zobrazują trud i zaangażowanie jakie były i są prowadzone na rzecz 
przeciwdziałania COVID-19.  
 

Prezydent Miasta zawnioskował także, aby temat zgodnie z ramowym planem 
sesji zaplanowany na dzisiaj, a dotyczący polityki miasta Opola w zakresie 
gospodarowania odpadami w latach 2020-2021 r. przenieść na sesję Rady Miasta 
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Opola, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r.  Na sesji Rady Miasta Opola, 
która odbędzie się w grudniu zaplanowane jest przedstawienie Radzie Miasta Opola 
projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w mieście Opolu, których tematyka jest  spójna z tematem polityki miasta Opola 
w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2020-2021. 
 

 Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie 
przewodniczący sesji zgłosił wnioski formalne, aby:  

- punkt  24. tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1069) przenieść na 
punkt 7. porządku obrad sesji, 

- punkt  25. tj. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 
2021 rok (druk nr 1070) przenieść na punkt 8. porządku obrad sesji. 

 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przesunęła z punktu 24. na punkt 7. porządku obrad sesji projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (druk nr 1069). 
 
  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przesunęła z punktu 25. na punkt 8. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
korekty budżetu miasta Opola na 2021 r. (druk nr 1070). 
 
 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2021-2027 (druk nr 1074) jako 27. punkt porządku 
obrad sesji. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola, po konsultacji 
z przewodniczącymi klubów radnych, złożył  wniosek formalny, aby: 

- materiały sesyjne na drukach nr: 1051, 1055, 1059, 1060, 1061 i 1072 
omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 1052, 1054, 1056, 1057, 1058,  1062, 1063, 
1068 omawiać w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

  W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przyjęła wniosek, aby:  

- materiały sesyjne na drukach nr: 1051, 1055, 1059, 1060, 1061 i 1072 
omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 1052, 1054, 1056, 1057, 1058,  1062, 1063, 
1068 omawiać w trybie bez wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 
 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, wycofał 
z porządku obrad sesji złożony przez siebie projekt uchwały w sprawie przekazania 
w formie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Opolskiego 
(druk nr 1052). 
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Rada Miasta Opola na XLVII sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołu XLV sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 1069). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1070). 
9. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk 

nr 1053). 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 
2022 (druk nr 1056). 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta 
Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 
lata 2022-2024 (druk nr 1057). 

12. Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2022 r. (druk nr 1051). 
13. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie miasta Opola w 2022 roku (druk nr 1055). 
14. Informacja o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 1062). 
15. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2026 (druk nr 1058). 
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/1241/18 Rady Miasta Opola 

z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 
"Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów 
faktycznych w Opolu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja 
społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk 
nr 1054). 

17. Uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej 
na rzecz Województwa Opolskiego (druk nr 1052). 

18. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
(druk nr 1060). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk 
nr 1061). 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta w Opolu (druk nr 1059). 

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
2021 rok dla miasta Opola (druk nr 1063). 
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22. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (VII)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, 
Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 1072). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 
2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1064). 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do 
Porozumienia nr CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia 
finansowego inwestycji - przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 1065). 

25. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do 
uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 1068). 

26. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami 
miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych 
przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego 
przez Miasto Opole (druk nr 1073). 

27. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2021-
2027 (druk nr 1074). 

28. Uchwała w sprawie podjęcia oświadczenia Rady Miasta Opola w sprawie 
sytuacji na granicy z Białorusią (druk nr 1071). 

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

30. Pytania w sprawach bieżących. 
31. Komunikaty. 
32. Zamknięcie sesji. 

           
6. Interpelacje radnych. 

  
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 
Interpelacje złożyli radni: T. Wróbel, E. Bień, E. Kurek i P. Pytlik. 
 
Pytanie do otrzymanej odpowiedzi zadała radna E. Kurek, a odpowiedzi udzieliła 

M. Stelnicka Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 

Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 1069). 

 



6 

 

 Projekt uchwały na druku nr 1069 wraz z autopoprawką na druku nr 1069-A 
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 1069-A  nie była opiniowana. 
 

Pytania do omawianego projektu uchwały zadali radni S. Batko i A. Tabisz, 
a odpowiedzi udzieliła T. Sobel-Wiej – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.  

 
Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 4 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 1069-A). 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XLVII/896/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 
nr 1070). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 1070 wraz z autopoprawką na druku nr 1070-A  
przedłożony Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się 
do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały i autopoprawki z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji poinformował radnych, że autopoprawka 

na druku nr 1070-A nie była opiniowana. 
 

Pytanie do omawianego projektu uchwały zadał radny Ł. Sowada 
Przewodniczący Rady Miasta Opola a odpowiedzi udzieliła T. Sobel-Wiej – dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.  
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Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych przyjęła zmiany 
wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce do projektu uchwały 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk  nr  1070-A). 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
   

uchwałę nr XLVII/897/21 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowaną zmianą). 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola 

(druk nr 1053). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 1053 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał T. Filipkowski – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych.  
 

Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza 
się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji zakomunikował, iż  za pośrednictwem programu eSesja 
radni otrzymali materiał, który został przedłożony w związku z pytaniami jakie były 
zadawane na  Komisji Infrastruktury w dniu 15 listopada 2021 r. 

 
Ww. materiał załącza się do protokołu. 

 
Nie było pytań  do omawianego projektu uchwały.  
 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny P. Pospieszyński. 

 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i 6 głosach  wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XLVII/898/21 
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Opola 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 
2022 (druk nr 1056). 
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Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 
i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 1056 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Społecznej 
i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały załącza się do 
protokołu. 
 

Przewodniczący sesji zakomunikował, iż  za pośrednictwem programu eSesja 
radni otrzymali pozytywną opinię Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
do omawianego projektu uchwały.  

 
Ww. opinię załącza się do protokołu. 

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

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

podjęła 

uchwałę nr XLVII/899/21 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta 
Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
na lata 2022-2024 (druk nr 1057). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 1057 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

Opinie Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Społecznej 
i Zdrowia oraz Komisji Sportu i Turystyki do projektu uchwały załącza się do 
protokołu. 
 

Przewodniczący sesji zakomunikował, iż za pośrednictwem programu eSesja 
radni otrzymali pozytywną opinię Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
do omawianego projektu uchwały.  

  
Ww. opinię załącza się do protokołu. 

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

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

podjęła 
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uchwałę nr XLVII/900/21 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 
2022-2024. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

12. Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2022 rok (druk nr 1051). 
 
Uchwała omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 

pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 1051 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 

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

 
 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLVII/901/21 
w sprawie rocznego planu kontroli na 2022 rok. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

13. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2022 roku (druk nr 1055). 

 Uchwała omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 1055 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji zakomunikował, iż za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali pozytywną opinię Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu do 
omawianego projektu uchwały. 

 
Ww. opinię załącza się do protokołu. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XLVII/902/21 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
miasta Opola w 2022 roku. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Informacja o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 1062). 

 Informacja na druku nr 1062 omawiana była w trybie bez wprowadzania, ale 
z pytaniami i dyskusją. 
 

 Informację przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta Miasta Opola 
załącza się do protokołu. 
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury 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 25 radnych, na  
podstawie  §31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła Informację o wykorzystaniu 
środków europejskich w Opolu. 
 
15. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2026 (druk nr 1058). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 1058 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

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

  
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLVII/903/21 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022 – 2026. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/1241/18 Rady Miasta Opola 
z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 
"Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów 
faktycznych w Opolu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII – 
Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 (druk nr 1054). 
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 Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 
i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 1054 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

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

  
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLVII/904/21 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/1241/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Centrum Pomocy" - 
wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób 
niesamodzielnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

17. Uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości 
gruntowej na rzecz Województwa Opolskiego (druk nr 1052). 

 Punkt wycofany podczas omawiania porządku obrad sesji w punkcie 5. przez 
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. 
 
18. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości 
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe (druk nr 1060). 

 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 

bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 1060 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 większością głosów 21 radnych, przy 
2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła 

uchwałę nr XLVII/905/21 
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w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola 
(druk nr 1061). 

Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 1061 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 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XLVII/906/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej 
Rady Miasta w Opolu (druk nr 1059). 

 Uchwała omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 1059 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XLVII/907/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
w Opolu. 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na 2021 rok dla miasta Opola (druk nr 1063). 
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Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 
i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 1063 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

 
Przewodniczący sesji zakomunikował, iż za pośrednictwem programu eSesja 

radni otrzymali pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu  do omawianego projektu uchwały. 
  

Ww. opinię załącza się do protokołu. 
 

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

  
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLVII/908/21 
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. 

22. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i 
powiecie opolskim (VII)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny 
rynek pracy, Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(druk nr 1072). 

Uchwała  omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, 
bez pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 1072 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XLVII/909/21 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się 
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w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie 
opolskim (VII)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, 
Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 
4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1064). 

 Projekt uchwały na druku nr 1064 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-Skubel – naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Przewodniczący sesji zakomunikował, iż  za pośrednictwem programu eSesja 
radni otrzymali postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczące wydania opinii do 
omawianego projektu uchwały.   

 
Ww. materiał załącza się do protokołu. 
 
W dyskusji nad omawianym tematem pytanie zdała radna E. Bień, a odpowiedzi 

udzieliła K. Wnuk-Skubel – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XLVII/910/21 
zmieniającą uchwałę nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Opola. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do 
Porozumienia nr CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia 
finansowego inwestycji - przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 1065). 

 Projekt uchwały na druku nr 1065 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
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 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała K. Wnuk-Skubel – naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XLVII/911/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do Porozumienia nr CRU 
1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - 
przebudowa Polderu Żelazna. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

25. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów 
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 1068). 
 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 1068 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

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

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

  
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 

uchwałę nr XLVII/912/21 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do 
uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

26. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe 
środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych 
i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Miasto Opole (druk nr 1073). 
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 Projekt uchwały na druku nr 1073 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania 
Ruchem. 
 

Opinię Komisji Budżetowej do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Negatywne opinie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rady  

OPZZ Województwa Opolskiego oraz Zarządu Regionu Solidarność Śląska 
Opolskiego załącza się do protokołu. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zadał radny M. Nowak, a odpowiedzi 
udzielił T. Zawadzki – naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem. 

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

P. Pospieszyński, Ł. Sowada, P. Mielec, P. Pytlik oraz R. Ćwirzeń – Szymańska 
Skarbnik Miasta Opola. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XLVII/913/21 
w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego 
transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 
środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto 
Opole. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

27. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 
2021-2027 (druk nr 1074). 
 

 Projekt uchwały na druku nr 1074 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała A. Maślak - wiceprezes 
Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 
opiniowany przez komisje stałe rady, gdyż został wprowadzony do porządku obrad 
sesji głosowaniem Rady. 
 

Ponadto radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta  zakomunikował, iż  za 
pośrednictwem programu eSesja radni otrzymali pisma Prezydenta Miasta do 
omawianego projektu uchwały.   

 
Ww. pisma załącza się do protokołu. 
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Pytanie do omawianego projektu uchwały zadała radna A. Tabisz, a odpowiedzi 
udzieliła A. Maślak - wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 
 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 
6 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych i podjęła 
 

uchwałę nr XLVII/914/21 
w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego 
transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 
środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto 
Opole. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

28. Uchwała w sprawie podjęcia oświadczenia Rady Miasta Opola w sprawie 
sytuacji na granicy z Białorusią (druk nr 1071). 

 
Projekt uchwały na druku nr 1071 przedłożony przez Klub Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości załącza się do protokołu. 
 
Po krótkim wprowadzeniu do projektu uchwały radny Michał Nowak 

przewodniczący Klubu Radnych PiS, zgodnie z §29 uchwały nr XXIV/373/12 Rady 
Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola, 
wycofał z porządku obrad sesji przedmiotowy projekt uchwały.  

 
29. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola w okresie od 

28 października do 24 listopada 2021 roku (druk nr 1077). 
 
Informację na druku nr 1077 przedłożoną Radzie Miasta przez A. Wiśniewskiego 

Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
Nie było pytań do omawianej informacji, nie było również dyskusji nad 

omawianym tematem. 
 

30. Pytania w sprawach bieżących. 
 
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował Radę, iż nie 

wpłynęło żadne pytanie w sprawach bieżących. 
 
Przewodniczący sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 

 
31. Komunikaty. 
 
 Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola w komunikatach XLVII 
sesji poinformował radnych o tym, że:  
 
- Prezydent Miasta Opola zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym  
przekazał informację o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych 
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zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza, pracowników upoważnionych do 
wydawania decyzji administracyjnych oraz dyrektorów, kierowników i pracowników 
jednostek organizacyjnych. 
 
- Naczelnicy Urzędów Skarbowych w Namysłowie, Głubczycach, Oleśnie, 
Kluczborku, Krapkowicach, Oleśnicy, Nysy, Brzegu i Wrocław-Śródmieście 
przedstawili na piśmie Radzie Miasta Opola wyniki analizy oświadczeń majątkowych  
pracowników Urzędu Miasta Opola i kierowników miejskich jednostek 
organizacyjnych miasta Opola za 2020 rok. 
 
- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przekazał Radzie Miasta Opola 
analizę oświadczeń majątkowych oraz informacje o stwierdzonych  w nich 
nieprawidłowościach  pracowników Urzędu Miasta Opola, pracowników, w tym 
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz radnych miasta Opola 
złożonych na dzień 31.12.2020 r.  
 
- Mieszkanka Opola, zwróciła się pisemnie do Rady Miasta Opola w sprawie 
wywłaszczenia przez Prezydenta Miasta Opola części działki przy ul. Niemodlińskiej 
72-76 w Opolu zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość”  i budowy 
w tym miejscu zatoki autobusowej.  
 
- Wojewoda Opolski przekazał rozstrzygnięcie nadzorcze  dotyczące uchwały Rady 
Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu, w którym stwierdził, że uchwała została 
wydana z naruszeniem prawa. W związku z powyższym stwierdził jej nieważność  
w zakresie kilku działek i §5 ust 67 pkt 8 litera c i pkt 9 litera b. 
 
- Wojewoda Opolski po dokonaniu oceny zgodności z przepisami prawa 
poinformował, że nie wnosi uwag do uchwały Rady Miasta Opola z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście VIIc-Piast” w Opolu. 
 
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola  z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Opola 
Prezydent Miasta Opola przekazał do wiadomości Rady Miasta Opola – Roczny Plan 
Konsultacji na 2022 rok. 
 
- Do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo od mieszkańca Opola, którego skarga na 
działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu rozpatrywana była na sesji 
w dniu 28 października 2021 r. Mieszkaniec kwestionuje stanowisko Rady Miasta 
Opola przyjęte uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi.     
 
- Mieszkańcy Dzielnicy Generalskiej w Opolu złożyli pisemny protest na kontynuacje 
rozmieszczania na remontowanych częściach chodników  - betonowych donic, 
w których mają być nasadzone drzewa. Pismo to zostało do wszystkich radnych 
wysłane drogą elektroniczną. 
 
- Od przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otrzymał pismo informujące, 
iż na posiedzeniu Komisji w dniu 16 listopada br. zostało przyjęte stanowisko 
w sprawie skargi na zaniedbania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
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nr 24 w Opolu. Z uwagi na fakt, że skarga jest anonimowa pozostawia się ją bez 
dalszego rozpatrywania.   
 

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

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad XLVII sesji został 
zrealizowany. 

 
 Przewodniczący sesji zamknął XLVII sesję o godzinie 1232. 
 

 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
   

                    Aleksandra Lukosz                   Tomasz Wróbel                         Łukasz Sowada 
 
                                                                                                    
   


