
Protokół nr XLVIII/21 
sesji Rady Miasta Opola 

16 grudnia 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 1613.  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 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.  
 
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 z 46. sesji uroczystej, 
która odbyła się 11 listopada 2021 r. oraz 47. sesji z 25 listopada 2021 r.  

 
4. Wybór sekretarza sesji.  

Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu wybrała radnego B. Bonka na 
sekretarza XLVIII sesji większością głosów 24 radnych, przy 1 głosie  wstrzymującym 
i przy braku głosów przeciwnych. 

Przewodniczący sesji poinformował Radę, że zgodnie z harmonogramem obsługi 
prawnej sesji XLVIII sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pani Joanna 
Maksymowicz-Szczepańska. 
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5. Porządek obrad sesji. 
 
Porządek obrad sesji z 1 grudnia 2021 r. załącza się do protokołu. 

Przewodniczący Rady Ł. Sowada poinformował, iż Prezydent Miasta Opola 
przedłożył radnym następujące materiały sesyjne, które radni otrzymali za 
pośrednictwem programu eSesja: 
1. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Opola (druk nr 1066-A), 
2. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 

na 2022 rok (druk nr 1067-A) 
  
oraz 
 

1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola (druk nr 1082), 

2. uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1083), 
3. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 1081), 
4. uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady 

Miasta Opola i jej organów (druk nr 1075). 
 

Przewodniczący Rady Miasta  przedłożył projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego na druku 
nr 1076. 
 

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

Przewodniczący Rady Ł. Sowada przekazał radnym informację, że za 
pośrednictwem programu eSesja otrzymali także trzy uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu w sprawie opinii: 

 o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta 
Opola, 

 o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2022 rok, 

 o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 
miasta Opola na 2022 r. 
 
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu załącza 

się do protokołu. 

Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wszystkie wnioskowane zmiany.  

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła jako 7. punkt projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1082). 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła jako 8. punkt projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola 
na 2021 rok (druk nr 1083). 
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 W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła jako 9. punkt projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Komprachcice (druk nr 1081). 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 
przy 3 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym wprowadziła jako 12. 
punkt projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział 
w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 1075). 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 

4 głosach przeciwnych i przy braku głosów  wstrzymujących wprowadziła jako 13. 
punkt projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola 
Arkadiusza Wiśniewskiego (druk nr 1076). 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady, złożył również wniosek formalny, 
aby materiały sesyjne o numerach druków 1066 i 1067 omawiać łącznie. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła wniosek, aby materiały 
sesyjne o numerach druków 1066 i 1067 omawiać łącznie. 

 
Rada Miasta Opola na XLVIII sesji obradowała według następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Zatwierdzenie protokołów XLVI i XLVII sesji. 
4. Wybór sekretarza sesji. 
5. Porządek obrad sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 1082). 
8. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1083). 
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk 

nr 1081). 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 

(druk nr  1066). 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok (druk nr 1067). 
12. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady 

Miasta Opola i jej organów (druk nr 1075). 
13. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola 

Arkadiusza Wiśniewskiego (druk nr 1076). 
14. Uchwała w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk 

nr 1078). 
15. Pytania w sprawach bieżących. 
16. Komunikaty. 
17. Zamknięcie sesji. 

 
6. Interpelacje radnych. 

     Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach 
radnych, która jest załączona do protokołu.  
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     Interpelacje złożyli radni: S. Batko, M. Kawa, E. Kurek i P. Pospieszyński. 

     W sprawie otrzymanej odpowiedzi głos zabrała radna E. Kurek. 
 
     Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 

 
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Opola (druk nr 1082). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 1082 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonał M. Baraniewicz – naczelnik Wydziału Budżetu. 
 
 Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, gdyż został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. 
  

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

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

uchwałę nr XLVIII/915/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Opola. 

 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 

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

nr 1083). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 1083 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
 Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, gdyż został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. 
  

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 
2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XLVIII/916/21 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok. 
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    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice 

(druk nr 1081). 
 
  Projekt uchwały na druku nr 1081 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
 Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje stałe Rady, gdyż został 

wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. 
  

 Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 23 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XLVIII/917/21 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk nr 1081). 
 
    Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta    

Opola (druk nr 1066). 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok (druk 

nr 1067). 
 
     Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem uchwały na drukach nr 1066 
i 1067 omawiane były łącznie. 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 238 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
Prezydent Miasta Opola przedłożył projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wraz z uzasadnieniem  na druku 
nr 1066 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 
rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na druku nr 1067, które radni 
otrzymali 15 listopada 2021 roku. 

 
Projekty uchwał na drukach nr 1066 i 1067 wraz z autopoprawkami na drukach 

nr 1066-A oraz nr 1067-A załącza się do protokołu. 
 
Wprowadzenia do omawianych projektów uchwał dokonała z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Opola  R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 
Przewodniczący sesji poinformował, iż projekty uchwał były opiniowane przez 

Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetową, Komisję Infrastruktury, Komisję Edukacji 
i Kultury, Komisję Społeczną i Zdrowia oraz Komisję Sportu i Turystyki, które 
wnioskują podjęcie uchwały.    
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Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

Komisja Budżetowa przedłożyła opinię zbiorczą do projektu uchwały w  sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok, w której wnioskuje podjęcie uchwały. 

 
Wszystkie opinie komisji załącza się do protokołu. 
 

    Ponadto przewodniczący Ł. Sowada przekazał informację, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały 
w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, uchwały 
budżetowej miasta Opola na 2022 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej.  

 
Przewodniczący sesji poprosił sekretarza sesji o odczytanie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. 

Radny B. Bonk sekretarz sesji odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o: 
- przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola 

(uchwała nr 493/2021), 
- przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Opola na 2022 r. (uchwała 

491/2021), 
- możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 

miasta Opola na 2022 r. (uchwała 492/2021), 
które załącza się do protokołu. 
 
 Przewodniczący sesji zakomunikował, że za pośrednictwem programu eSesja 
radni otrzymali pismo Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie trwających rozmów na temat podwyżek 
uposażeń pracowników MOPR w Opolu. Pismo to zostało przekazane wszystkim 
radnym drogą mailową. Ponadto pismo w tym temacie złożyła Polska Federacja 
Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. 
 
 Ww. pisma załącza się do protokołu. 
 

Pytania do omawianych projektów uchwał zgłosił radny M. Nowak i radna E. Bień.  
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola,  

R. Ćwirzeń - Szymańska Skarbnik Miasta Opola i M. Stelnicka Zastępca Prezydenta 
Miasta Opola. 

 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 
 
W dyskusji nad omawianymi projektami uchwał głos zabrał radny M. Nowak, który 

zgłosił i odczytał poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Opola na 2022 rok. 

 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zawnioskował w poprawce o zwiększenie 

wydatków w kwocie  1500 000 zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85219 
– Ośrodki  pomocy społecznej  na zadanie pn. „Miejsko Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
wydatki bieżące” i jednocześnie zmniejszenie o taką kwotę w dziale 750 
Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu), zadanie – wydatki bieżące. 
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Radny Ł. Sowada przewodniczący sesji dopuścił do głosu przewodniczących 

klubów radnych w Radzie Miasta Opola, w celu wygłoszenie opinii do budżetu miasta 
Opola na 2022 rok. 

Opinię wygłosili: 
-  radny P. Mielec - Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, 
- radny P. Pospieszyński - Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, który w trakcie 
wygłaszania opinii złożył 13 poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Opola na 2022 rok dotyczących: 

1. Budowy ronda na zbiegu ulic Ozimska, Częstochowska z Al. Witosa - 
opracowanie dokumentacji. Koszt: 140 000 zł; 

2. Budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Górnej na odcinku od 
ul. Wygonowej do ul. Zapłocie. Koszt: 500 000 zł;  

3. Oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od 
ul. Słubickiej do ul. Kamińskiego. Koszt: 200 000 zł; 

4. Modernizacji boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu. Koszt: 
200 000 zł; 

5. Modernizacji dróg na terenie osiedla Malinka – wymiana nawierzchni drogi, 
chodników oraz oświetlenia na ul. Chełmskiej oraz Bielskiej. Koszt: 1 500 000 zł; 

6. Budowy dróg ul. Żytomierskiej oraz Lwowskiej. Koszt: 3 200 000 zł; 
7. Projektu zagospodarowania lewej strony międzywala nad Odrą obejmujący 

budowę miejskiej mariny. Koszt: 80 000 zł; 
8. Oświetlenia ul. Dolnośląśkiej i Górnośląskiej. Koszt: 30 000 zł;  
9. Zwiększenia ustawowych dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli 

pracujących w trudnych lub uciążliwych warunkach, dot. nauczycieli Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 13. Koszt: 350 000 zł; 

10. Rewitalizacji placu Adama Mickiewicza – opracowanie dokumentacji. Koszt: 
80 000 zł;  

11. Budowy ronda na zbiegu ulic Oleskiej z obwodnicą północną - opracowanie 
dokumentacji. Koszt: 140 000 zł; 

12. Zorganizowania, zarządzania i utrzymania opolskiego systemu rowerów 
publicznych. Koszt: 750 000 zł; 

13. Budowy trasy Gosławickiej – opracowanie dokumentacji. Koszt: 300 000 zł; 

-  radny M. Nowak, po przypomnieniu przez Prezydenta Miasta Opola 
A. Wiśniewskigo zapisów Regulaminu Pracy Rady Miasta Opola, również 
zdecydował o zabraniu głosu i wygłoszeniu opinii  w imieniu Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości na tym etapie procedowania uchwały. 
 
    Opinie i poprawki przewodniczących klubów radnych  załącza się do protokołu. 
 
    W dyskusji głos zabrał również A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 
 
 W związku z koniecznością zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Opola, 
Skarbnika Miasta oraz radcy prawnego, złożonych przez Klub Radnych PiS i Klub 
Radnych KO poprawek, radny Ł. Sowada przewodniczący sesji ogłosił przerwę od 
godziny 1332 do godziny 1535. 
  

Po przerwie radny Ł. Sowada ponownie potwierdził obecność radnych poprzez 
odczytanie listy obecności. Każdy radny, którego wizerunek był widoczny podczas 
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wideokonferencji, potwierdzał osobiście swoją obecność wypowiadając słowo 
„obecny/a”. 

 
Kontynuując temat złożonych przed przerwą przez Kluby Radnych PiS i KO 

poprawek do budżetu miasta Opola na 2022 rok, przewodniczący Rady Miasta Opola 
Ł. Sowada odczytywał każdą poprawkę z osobna wraz z opiniami Prezydenta Miasta 
Opola, Skarbnika Miasta i radcy prawnego Urzędu Miasta Opola, poddając ją pod 
głosowanie Rady Miasta Opola.  
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 1 
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60015 
zadania pt. „Budowa ronda na zbiegu ulic Ozimska, Częstochowska z A. Witosa – 
opracowanie dokumentacji” o wartości 140 000 zł, zmniejszając wydatki w dziale 600 
rozdziale 60015 zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” o 140 000 zł, gdyż  za 
poprawką głosowało 10 radnych, 13 radnych było przeciwnych i 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 2 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60016 
zadania pt. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Górnej na odcinku od 
ul. Wygonowej  do ul.  Zapłocie” o wartości 500 000 zł, zmniejszając wydatki w dziale 
600 rozdziale 60016 zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” o 500 000 zł, 
gdyż  za poprawką głosowało 10 radnych, 15 radnych było przeciwnych i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 3 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60015 
zadania pt. „Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku 
od ul. Słubickiej do ul. Kamińskiego” o wartości 200 000 zł, zmniejszając wydatki w 
dziale 600 rozdziale 60015 zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” o 200 000 
zł, gdyż  za poprawką głosowało 8 radnych, 14 radnych było przeciwnych i 3 radnych 
wstrzymało się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 4 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 801 rozdziale 80115 
zadania pt. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu” 
o wartości 200 000 zł, zmniejszając wydatki w dziale 700 rozdziale 70005 zadanie 
„Wykup gruntów i nieruchomości” o 200 000 zł, gdyż  za poprawką głosowało 9 
radnych, 15 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 5 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60016 
zadania pt. „Modernizacja dróg na terenie osiedla Malinka – wymiana nawierzchni 
drogi, chodników oraz oświetlenia na ul. Cieszyńskiej oraz Bielskiej” o wartości 
1 500 000 zł, zmniejszając wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 zadanie „Remonty 
i bieżące utrzymanie dróg” o 1 500 000 zł, gdyż  za poprawką głosowało 9 radnych, 
15 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 6 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60016 
zadania pt. „Budowa dróg ul. Żytomierska oraz Lwowska” o wartości 3 200 000 zł, 
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zwiększając w dziale 7 §0740 „Wpływy z dywidend” o 3 200 000 zł, gdyż  za 
poprawką głosowało 11 radnych, 14 radnych było przeciwnych i nikt nie wstrzymał 
się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 7 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 630 rozdziale 63095 
zadania pt. „Projekt zagospodarowania lewej strony międzywala nad Odrą 
obejmujący budowę miejskiej mariny” o wartości 80 000 zł, zmniejszając wydatki 
w dziale 700 rozdziale 70005 zadanie „Wykupy gruntów i nieruchomości” o 80 000 zł, 
gdyż  za poprawką głosowało 7 radnych, 15 radnych było przeciwnych i 3 radnych 
wstrzymało się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 8 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 900 rozdziale 90016 
zadania pt. „Oświetlenie ulic Dolnośląskiej oraz Górnośląskiej” o wartości 30 000 zł, 
zmniejszając wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 zadanie „Remonty i bieżące 
utrzymanie dróg” o 30 000 zł, gdyż  za poprawką głosowało 7 radnych, 15 radnych 
było przeciwnych i 3 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 9 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o zwiększenie w dziale 801 rozdziale 80102 
zadania pt. „Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13” 
o wartości 350 000 zł w celu zwiększenia ustawowych dodatków do wynagrodzeń dla 
nauczycieli pracujących w trudnych lub uciążliwych warunkach, zwiększając w dziale 
756 §0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” o wartości 350 000 zł, 
gdyż  za poprawką głosowało 10 radnych, 15 radnych było przeciwnych i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 10 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 900 rozdziale 90095 
zadania pt. „Rewitalizacja placu Adama Mickiewicza – opracowanie dokumentacji” 
o wartości 80 000 zł, zmniejszając wydatki w dziale 700 rozdziale 70005 zadanie 
„Wykupy gruntów i nieruchomości” o 80 000 zł, gdyż  za poprawką głosowało 
10 radnych, 14 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 11 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60015 
zadania pt. „Budowa ronda na zbiegu ulic Oleskiej z obwodnicą północną - 
opracowanie dokumentacji” o wartości 140 000 zł, zmniejszając wydatki w dziale 600 
rozdziale 60015 zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” o 140 000 zł, gdyż  za 
poprawką głosowało 7 radnych, 15 radnych było przeciwnych i 3 radnych wstrzymało 
się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 12 

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60095 
zadania pt. „Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów 
publicznych” o wartości 750 000 zł zwiększając w dziale 756 §0500 „Wpływy 
z podatku od czynności cywilnoprawnych” o wartości 750 000 zł, gdyż  za poprawką 
głosowało 8 radnych, 15 radnych było przeciwnych i 2 radnych wstrzymało się od 
głosowania. 
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę nr 13 
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie w dziale 600 rozdziale 60015 
zadania pt. „Budowa trasy Gosławickiej – opracowanie dokumentacji” o wartości 
300 000 zł zmniejszając wydatki w dziale 600 rozdziale 60015 zadanie „Remonty 
i bieżące utrzymanie dróg” o 300 000 zł, gdyż  za poprawką głosowało 8 radnych, 
15 radnych było przeciwnych i 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola odrzuciła poprawkę Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości o  zwiększenie wydatków w kwocie  1 500 000 zł 
w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki  pomocy społecznej  na 
zadanie pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące” i jednocześnie 
zmniejszenie o taką kwotę w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 – 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zadanie – wydatki bieżące, gdyż  
za poprawką głosowało 10 radnych, 15 radnych było przeciwnych i nikt nie wstrzymał 
się od głosowania. 
 

Po przegłosowaniu wszystkich poprawek do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok przewodniczący sesji radny 
Ł. Sowada przystąpił do głosowań nad uchwaleniem Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Opola. 
 
     W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów 
15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
1066–A. 
 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XLVIII/918/21 
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (wraz 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
      W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
15 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
nr 1067–A.  

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

uchwałę nr XLVIII/919/21 
w sprawie  uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok (wraz z wcześniej 
przegłosowanymi zmianami). 
 
      Uchwałę załącza się do protokołu. 
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12. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach 
Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 1075). 

 
Projekt uchwały na druku nr 1075 wraz z autopoprawką na druku 1075-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 E. Statkiewicz – naczelnik Biura Rady Miasta. 
 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką nie był opiniowany przez komisje stałe 
Rady, gdyż został wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. 
 

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

 
      W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola większością głosów  
16 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących przyjęła 
zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 
nr 1075–A.  

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 14 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XLVIII/920/21 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta 
Opola i jej organów (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 

 
13. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola 

Arkadiusza Wiśniewskiego (druk nr 1076). 
 

Projekt uchwały na druku nr 1076 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.  
 
W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrał radny M. Nowak. 

 
      W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych, przy 
4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym podjęła 
 

uchwałę nr XLVIII/921/21 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza 
Wiśniewskiego. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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14. Uchwała w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola 

(druk nr 1078). 
 

Projekt uchwały na druku nr 1078 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 też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych  
podjęła 

uchwałę nr XLVIII/922/21 
w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. 

 
Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

15. Pytania w sprawach bieżących. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, iż  nie 
wpłynęły pytania w sprawach. 

 
Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt  „Pytania w sprawach bieżących”. 
 

16. Komunikaty. 

 Przewodniczący Rady Miasta Opola poinformował, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu przekazała Radzie Miasta Opola uchwałę Kolegium z dnia 
24 listopada 2021 r. w sprawie zastrzeżeń złożonych do wniosków zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym  z dnia 15 października 2021 r.  Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu postanowiła oddalić w całości zastrzeżenia Prezydenta 
Miasta Opola do wniosków pokontrolnych.  

 Ponadto przewodniczący sesji poinformował, że Wojewoda Opolski stwierdził 
nieważność uchwały Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice V” 
w Opolu w zakresie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN, 
3MN, 4 MN oraz odpowiadających im ustaleń w treści uchwały. 
 
      Przewodniczący sesji zarządził załączenie wszystkich komunikatów do protokołu, 
a radnych poinformował, że dokumentacja jest dostępna do wglądu w Biurze Rady 
Miasta Opola. 
 

Przewodniczący sesji przypomniał także radnym o konieczności 
zinwentaryzowania sprzętu komputerowego, tj. tabletów znajdujących się w ich 
użytkowaniu. 
 

Radny Ł. Sowada złożył życzenia zdrowych, radosnych i  spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia. 
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17. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący sesji stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany. 
 

Przewodniczący obrad zamknął sesję o godzinie 1613. 
 
 

    Protokół sporządziła:                   Sekretarz sesji:               Przewodniczący sesji:                                
 
 

   Aleksandra Lukosz                      Bartłomiej Bonk                  Łukasz Sowada     
  

   


