Protokół V sesji Rady Dzielnicy Chmielowice
z dnia 15 lutego 2018 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór sekretarza sesji.
Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady.
Przyjęcie porządku obrad V sesji.
Uchwała nr I/13/Chm/18 dotycząca uchylenia uchwały nr I/12/Chm/18.
Uchwała nr I/14/Chm/18 w sprawie przyjęcia planu fnansowego Dzielnicy
Chmielowice na 2018 rok .
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Otwarcia sesji dokonał radny Zbigniew Kasprzyk przewodniczący Rady Dzielnicy
Chmielowice, który przewodniczył sesji.
Ad. 2
Sesja była prawomocna. W chwili stwierdzenia prawomocności uczestniczyło w niej 11
radnych. Lista obecności dołączona do protokołu.
Ad. 3
Sekretarzem sesji została radna Monika Ożóg.
Ad. 4
W jawnym głosowaniu Rada Dzielnicy, jednogłośnie zatwierdziła protokół z IV sesji Rady
Dzielnicy.
Wynik głosowania: 11 głosów za.
Ad. 5
Na wniosek radnego Edwarda Odelgi do procedowania wpisano uchwałę o uchylenie
uchwały dotyczącej masztu wieży telekomunikacyjnej. W związku z tym temat wpisano to
jako 6. punkt obrad.
Ad. 6
W związku z wadliwą podstawą prawną uchwały nr I/12/Chm/18, spowodowaną błędem
prawnika CDO na sesję została zaproszona p. Mirela Ulrich (Kierownik Referatu ds. Dzielnic
CDO), która przedłożyła radnym na czym polegała zła podstawa prawna rzeczonej uchwały.
P. Mirela Ulrich, na prośbę radnych, zobowiązała się także do uzyskania informacji w jaki

sposób Rada Dzielnicy może wyrazić swą negatywną opinię na temat umiejscowienia
w obrębie granic administracyjnych dzielnicy Chmielowice, jakiejkolwiek wieży
telekomunikacyjnej. Wszyscy radni raz jeszcze podkreślili swój sprzeciw wobec tej inwestycji.
W jawnym głosowaniu Rada Dzielnicy, jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/13/Chm/18
w sprawie uchylenia uchwały nr I/12/Chm/18.
Wynik głosowania: 11 głosów za.
Ad. 7
W jawnym głosowaniu Rada Dzielnicy, jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/14/Chm/18
w sprawie przyjęcia planu fnansowego na 2018 r.
Wynik głosowania: 11 głosów za.
Paragraf/treść
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fzycznych
§ 4190
nagrody konkursowe

plan
3.600

0
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220
zakup środków żywności
§ 4300
Zakup usług pozostałych

6000
4400
6000

Ad. 8
 radny Edward Odelga przedłożył kosztorys dotyczący zakupu namiotów oraz stołów
(trzy namioty + 15 kompletów stołów z krzesłami15 tys. PLN)
 radny Krzysztof Radlak poinformował obecnych o zbliżającym się jubileuszu 90-lecia
powstania OSP w Chmielowicach (8-9 września 2018 r.)
 radna Monika Ożóg poinformowała o organizowanym przez Radę Rodziców PSP nr 30
w Opolu-Chmielowicach festynie rodzinnym (27 maja 2018 r.)
 ustalono, że obie imprezy (Jubileusz OSP oraz Festyn Rodzinny) otrzymają wsparcie
fnansowe Rady Dzielnicy, która będzie współorganizatorem powyższych uroczystości
 zaproszona p. Mirela Ulrich przypomniała radnym, że w sprawach zamówień mogą
oni korzystać z Platormy Zakupowej Urzędu Miasta Opole; poinformowała również
o potencjalnej akcji odkomarzania, wskazując iż na adres mailowy przewodniczącego
dzielnicy można wysyłać propozycje miejsc godnych tej akcji
 radny Edward Odelga poinformował o rozpoczęciu współpracy Urzędu Miasta
z miejscowością Nickenich (Dni Opola oraz Targi turystyczne)
 radna Monika Ożóg poprosiła władze dzielnicy o sprawozdanie ze spotkania
przedstawicieli wszystkich rad dzielnic Opola, które odbyło się w Grudzicach. Na tę






prośbę, ze względu na absencję radnych z Chmielowic odpowiedzi udzieliła p. Mirela
Ulrich
przewodniczący Zbigniew Kasprzyk poprosił radną Monikę Ożóg o zreferowanie
nadchodzącego zebrania z mieszkańcami Chmielowic, które miało być dedykowane
czystości powietrza w Chmielowicach i zostało zaplanowane na 21 lutego 2018 r.
(swój udział potwierdzili liderzy Opolskiego Alarmu Smogowego, przedstawiciele
Urzędu Miasta, Patrolu Ekologicznego oraz Miejskiej Spółki Wodnej)
radny Edward Odelga objaśnił pozostałym na czym polega działalność Miejskiej Spółki
Wodnej
radny Piotr Chyliński poruszył kwestę modernizacji linii kolejowej Opole-Nysa i
związanej z tym likwidacji drogi przy przejedzie kolejowym na ul. Chmielnej

Ad. 9
Przewodniczący sesji Zbigniew Kasprzyk stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany
oraz zamknął sesję. Datę kolejnego kolejnej sesji wyznaczono na 21 marca 2018 r.

