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Protokół nr XLIX/21 

sesji Rady Miasta Opola 
                                                     29 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 1241.  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 23 radnych, a po dołączeniu radnego P. Mielca i radnej A. Wiśniewskiej 
w  sesji uczestniczyło 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. Wybór sekretarza sesji.  
  

Na sekretarza XLIX sesji Rada Miasta Opola wybrała radną U. Zajączkowską 
jednogłośnie głosami 23 radnych. 

 
Po zakończeniu głosowania swoją obecność potwierdził radny P. Mielec. 

 
Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż  sesję obsługuje radca 

prawny J. Maksymowicz-Szczepańska. 
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4. Porządek obrad sesji. 
 
 Porządki obrad  sesji z 14 i 21 grudnia 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 pięć materiałów sesyjnych  na drukach od nr 1087 do 1091,   które zostały 
umieszczone w porządku obrad z 21 grudnia 2021 r. 

 
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, iż Prezydent Miasta Opola 

przedłożył radnym:  
1. trzy projekty uchwał w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1095, 1096 i 1097), 
2. projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 

nr 1098), 
3. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (druk nr 1099), 
4. projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 1100), 
5. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

(druk nr 1102). 
  
Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że  na druku  

nr 1094 przedłożył projekt uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady 

Miasta w Opolu. 

 
Przewodniczący sesji poinformował, iż wprowadzenie projektów uchwał do 

porządku obrad XLIX sesji wymaga głosowania Rady, co też zostało uczynione. 
 

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

 
Przewodniczący sesji przekazał również informację, że na drukach nr 1092 i 1093 

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła zapowiadane 
w porządku obrad sesji projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg należących do 
właściwości Rady Miasta Opola.  

 
 Ponadto dodał, że  Prezydent Miasta Opola nie przedłożył zaplanowanego 

w ramowym planie sesji projektu uchwały w sprawie wykonania niektórych zadań 
z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2022 r., w  związku z nieopublikowaniem przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.  

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ł. Sowada zakomunikował, iż  zgodnie z ramowym 

planem sesji, na XLIX sesję Radzie Miasta Opola powinien zostać przekazany 
Roczny Plan Konsultacji z mieszkańcami  Miasta Opola na rok 2022, jednak 
Prezydent Miasta Opola przekazał go już w listopadzie br., o czym radni zostali  
poinformowani w komunikatach XLVII sesji. 
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Po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych przewodniczący sesji zgłosił 
wnioski formalne, aby punkt 15. tj. projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków 
zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego (druk nr 1091) przenieść  na punkt 6. porządku obrad 
sesji. 

 
   W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych 
przesunęła z punktu 15. na punkt 6. porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie 
wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 1091). 
 

Po tym głosowaniu swoją obecność potwierdziła radna A. Wiśniewska. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 24 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 
2021 rok (druk nr 1098) jako 7. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych, 

przy 2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej (druk nr 1099) jako 8. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 20 radnych, 

przy 2 głosach przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 1100) jako 
9. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 22 radnych,  

przy 3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1095) 
jako 19. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych,  

przy 4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1096) 
jako 20. punkt porządku obrad sesji. 

 
W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych,  

przy 4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1097) 
jako 21. punkt porządku obrad sesji. 
 

W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola większością głosów 21 radnych,  
przy 4 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych wprowadziła do 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej (druk nr 1102) jako 22. punkt porządku obrad sesji. 
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W  jawnym  głosowaniu  Rada  Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu (druk nr 1094) jako 23. 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: 1079, 1084, 1086, 1090 omawiać w trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 1085 i 1088 omawiać w trybie bez 
wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach od nr 1095 do nr 1097 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, 

- 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: 1079, 1084, 1086, 1090 omawiać w trybie 
uproszczonym, to jest bez wprowadzania, pytań i dyskusji, 

- materiały sesyjne na drukach nr 1085 i 1088 omawiać w trybie bez 
wprowadzenia ale z pytaniami i dyskusją, 

- materiały sesyjne na drukach od nr 1095 do nr 1097 omawiać łącznie w trybie 
pełnym, 

- pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. 
 

Rada Miasta Opola na XLIX sesji obradowała według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Wybór sekretarza sesji. 
4. Porządek obrad sesji. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta 

Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 
1091). 

7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 1098). 
8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (druk nr 1099). 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 1100). 
10. Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2022 rok (druk 

nr 1079). 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu (druk nr 1080). 
12. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 1084). 
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Opolu na lata 2022 – 2024 Opola (druk nr 1085). 
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
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udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (druk nr 1086). 

15. Informacja nt. polityki miasta Opola w zakresie systemu gospodarowania 
odpadami w latach 2020-2021 (druk nr 1087). 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 1088). 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1089). 

18. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom 
jednostek oświatowych Miasta Opola (druk nr 1090). 

19. Uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1095). 
20. Uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1096). 
21. Uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1097). 
22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

(druk nr 1102). 
23. Uchwała w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu (druk 

nr 1094). 
24. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola. 
25. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia zasadności skargi na działalność  
Prezydenta Miasta Opola (druk nr 1092). 

b) Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 
nr XLV/893/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu (druk nr 1093). 

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

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

           
5. Interpelacje radnych. 

  
Przewodniczący Rady Miasta przedłożył  radnym  informację o interpelacjach 

radnych, która załączona jest do protokołu. 
 
Interpelację złożyła radna E. Kurek. 
 
Radna nie zadała pytania do otrzymanej odpowiedzi. 

 
Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. 
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6. Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta 
Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk 
nr 1091). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 1091 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. 
 

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 XLIX/923/21 
w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 
2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

7. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 
nr 1098). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 1098 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. 
 

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

Nie było pytań do omawianego projektu uchwały, nie było też dyskusji nad 
omawianym tematem. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 20 radnych,  przy 
1 głosie przeciwnym i przy 4 głosach wstrzymujących podjęła 
   

uchwałę nr XLIX/924/21 
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (druk nr 1099). 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 1100). 

R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola poprosiła o łączne omawianie  
projektów uchwał na drukach nr 1099 i 1100 ze względu na to, że są one ze sobą 
ściśle powiązane.  
 
 Projekty uchwał na drukach nr 1099 i 1100 przedłożone Radzie Miasta Opola 
przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania obu projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekty uchwał nie były 
opiniowane przez komisje stałe, gdyż zostały wprowadzone do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 

 
Pytania  do omawianych projektów uchwał zgłosili radni S. Batko 

i P. Pospieszyński.  
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta 

Opola. 
 
W dyskusji nad omawianymi tematami głos zabrali radni: S. Batko, Ł. Sowada, 

M. Kawa, J. Kawecka oraz R. Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola. 
 

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

uchwałę nr XLIX/925/21 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

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

uchwałę nr XLIX/926/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
10. Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2022 rok (druk 

nr 1079). 
 

Informacja na druku nr 1079   omawiana  była  w  trybie  uproszczonym, to jest 
bez wprowadzenia, bez pytań i dyskusji. 
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Informację na druku nr 1079 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Opola załącza się do protokołu.  
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
przyjęła na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola Roczne plany pracy komisji 
stałych Rady Miasta Opola. 

 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu (druk nr 1080) 
 

 Projekt uchwały na druku nr 1080 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał K. Śliwa - główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury 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 większością głosów 24 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XLIX/927/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"ulica Budowlanych I" w Opolu. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

12. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 
w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk 
nr 1084). 
 
Uchwała omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 

pytań i dyskusji. 

      Projekt uchwały na druku nr 1084 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej załącza się do protokołu. 

Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

uchwałę nr XLIX/928/21 
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach 
repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 
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13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Opolu na lata 2022 – 2024 Opola (druk nr 1085). 
 
Uchwała  omawiana  była  w  trybie  bez wprowadzenia, ale z pytaniami 

i dyskusją. 

      Projekt uchwały na druku nr 1085 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 XLIX/929/21 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Opolu na lata 2022 – 2024 Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto 
Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 1086). 

 
 Uchwała omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 1086 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 
podjęła 

 
uchwałę nr XLIX/930/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 
 
  Uchwałę załącza się do protokołu. 
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15. Informacja nt. polityki miasta Opola w zakresie systemu gospodarowania 
odpadami w latach 2020-2021 (druk nr 1087). 
  

Informację na druku nr 1087 przedłożoną Radzie Miasta Opola przez Prezydenta 
Miasta Opola załącza się do protokołu. 

 
 Wprowadzenia do omawiania informacji z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Opola dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. 
 
Pytania do omawianej informacji zgłosili radni M. Nowak, S. Batko i Ł. Sowada. 
 

 Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi, A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola 
i P. Zych  Zastępca Prezydenta Miasta Opola.  

 
Radny M. Nowak poprosił o przekazanie radnym informacji na temat 

prowadzonych  analiz w zakresie odbioru odpadów komunalnych realizowanych  
przez miasto Opole.  

 
P. Zych Zastępca Prezydenta Miasta Opola potwierdził, że takie analizy były 

prowadzone i przekazywane były radnym podczas wcześniejszych  zmian w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Miały one na celu to, aby mieszkańcy 
płacili jak najmniej. 

 
Radny S. Batko również poprosił o taką analizę. W związku z powyższym radny 

Ł. Sowada poprosił o przekazanie tych informacji wszystkim radnym.  
 

Nie było też dyskusji nad omawianym tematem. 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 21 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących, na  podstawie  §31 ust. 2 
Statutu Miasta Opola przyjęła Informację nt. polityki miasta Opola w zakresie 
systemu gospodarowania odpadami w latach 2020-2021. 
 
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 1088). 
 

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

      Projekt uchwały na druku nr 1088 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
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Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu do omawianego projektu uchwały. 

 
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 XLIX/931/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Opola. 
 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 
nr 1089). 

 Projekt uchwały na druku nr 1089 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonała I. Kowalczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. 
 

Opinię Komisji Infrastruktury do projektu uchwały załącza się do protokołu. 
 
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu do omawianego projektu uchwały. 

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

omawianym tematem. 
 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 22 radnych, przy 
3 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XLIX/932/21 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
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18. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
nauczycielom jednostek oświatowych Miasta Opola (druk nr 1090). 

 
 Uchwała omawiana była w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, bez 
pytań i dyskusji. 
 
      Projekt uchwały na druku nr 1090 przedłożony Radzie Miasta Opola przez 
Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 

Opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji i Kultury załącza się do 
protokołu. 

 
Przewodniczący sesji poinformował radnych, że  za pośrednictwem programu 

eSesja otrzymali pozytywną opinię Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Opolu oraz Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Opolu  do omawianego projektu 

uchwały. 

 
W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych 

podjęła 
 

uchwałę nr XLIX/933/21 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom 
jednostek oświatowych Miasta Opola. 
 
 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

Zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem projekty uchwał na drukach 
nr 1095, 1096, 1097 omawiane były łącznie w trybie pełnym. 
 
19. Uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1095). 
20. Uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1096). 
21. Uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry (druk nr 1097). 
 
 Projekty uchwał na drukach nr 1095, 1096, 1097 przedłożone Radzie Miasta 
Opola przez Prezydenta Miasta Opola załącza się do protokołu. 
 
 Wprowadzenia do omawiania projektów uchwał z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Opola dokonał G. Śliwiński – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekty uchwał nie były 
opiniowane przez komisje stałe, gdyż zostały wprowadzone do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 
 

Nie było pytań do omawianych projektów uchwał, nie było też dyskusji nad 
omawianymi tematami. 
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       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XLIX/934/21 

w sprawie lokalizacji kasyna gry. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

     W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 18 radnych, przy 
7 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XLIX/935/21 

w sprawie lokalizacji kasyna gry. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 17 radnych, przy 
8 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 
uchwałę nr XLIX/936/21 

w sprawie lokalizacji kasyna gry. 
 

 Uchwałę załącza się do protokołu. 
 
22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

(druk nr 1102). 
 
 Projekt uchwały na druku nr 1102 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. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 
opiniowany przez komisje stałe, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
głosowaniem Rady. 
 
 Pytania do omawianego projektu uchwały zdał radny Ł. Sowada Przewodniczący 
Rady Miasta, a odpowiedzi udzielili A. Radlak – naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami oraz M. Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 
 
 Ponadto A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola zadał pytanie radnemu 
M. Nowakowi jako pracownikowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Opolu. Radny M. Nowak odniósł się do wypowiedzi Prezydenta Miasta 
Opola. 
 
 Pytanie do omawianego projektu uchwały zadał także P. Pytlik, a odpowiedzi 
udzielił radny M. Nowak jako pracownik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Opolu. 
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 W dyskusji nad omawianym tematem głos zabrali radni Ł. Sowada i S. Batko 
oraz A. Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. 

 
       W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących podjęła 
 

uchwałę nr XLIX/937/21 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

23. Uchwała w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu 
(druk nr 1094). 

 
 Projekt uchwały na druku nr 1094 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. 
 

Przewodniczący sesji poinformował radnych, że projekt uchwały nie był 
opiniowany przez komisje stałe, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji 
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 
2 głosach wstrzymujących  i przy braku głosów przeciwnych podjęła 
 

uchwałę nr XLIX/938/21 
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu. 
 

  Uchwałę załącza się do protokołu. 
 

24. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

 

Radny Ł. Sowada, który przewodniczył sesji poinformował, że termin 
rozpatrzenia petycji wynikający  z ustawy wynosi 3 miesiące, w związku powyższym 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzy petycje należące do właściwości Rady 
Miasta Opola w styczniu 2022 r. 

 
25. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 

a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia zasadności skargi na działalność  
Prezydenta Miasta Opola (druk nr 1092). 

 
Projekt uchwały na druku nr 1092 w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR.I.1510.32.2021 na działalność Prezydenta Miasta Opola, przedłożony Radzie 

Miasta Opola przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji załącza się do protokołu. 
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Radny P. Pytlik, z upoważnienia przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, przedstawił sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

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

5 głosach wstrzymujących i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIX/939/21 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Opola. 

  

Uchwałę załącza się do protokołu. 

 

b) Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 
nr XLV/893/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu (druk nr 1093). 

 
Projekt uchwały na druku nr 1093 w sprawie ponownego 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 W. Matuszek, z upoważnienia przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, przedstawił sprawozdanie z badania skargi. 

 

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

omawianym tematem.  

 

W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 24 radnych, przy 

1 głosie wstrzymującym i przy braku głosów przeciwnych podjęła 

 

uchwałę nr XLIX/940/21 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XLV/893/21 
Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.  

 

Uchwałę załącza się do protokołu. 

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

25 listopada do 28 grudnia 2021 roku (druk nr 1101). 
 
Informację na druku nr 1101 przedłożoną Radzie Miasta przez A. Wiśniewskiego 

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

 
27. 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”. 

 
28. Komunikaty. 
 

Radny Ł. Sowada Przewodniczący Rady Miasta Opola w komunikatach XLIX 
sesji poinformował radnych o tym, że do Rady Miasta Opola wpłynęło od mieszkańca 
pytanie dotyczące pomysłu usunięcia 10 tysięcy miejsc parkingowych na ulicach 
Opola na wzór Paryża oraz wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych 
w tym zakresie.  
 

Przewodniczący sesji radny Ł. Sowada zainteresowanych radnych odesłał do 
pisma, które znajduje się w Biurze Rady Miasta. 

 
 Ponadto radny Ł. Sowda, który przewodniczył sesji kolejny raz przypomniał 

radnym o obowiązku zinwentaryzowania tabletów znajdujących się w ich  

użytkowaniu oraz o możliwości odbioru w Biurze Rady Miasta  kalendarzy ściennych 

na 2022 rok. 
 
 Przewodniczący sesji z okazji nadchodzącego Nowego Roku złożył wszystkim 

uczestnikom sesji życzenia. Do życzeń dołączyli się radni J. Kawecka i D. Chwist. 

 
29. Zamknięcie sesji. 

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

 
 Przewodniczący sesji zamknął XLIX sesję o godzinie 1241. 
 

 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                      Przewodniczący sesji:  
 
   

                    Aleksandra Lukosz               Urszula Zajączkowska                 Łukasz Sowada 
 
                                                                                                    
   


