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Protokół nr 12/2019                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 18 listopada 2019 r.  

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1603 do godz. 2014.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 6 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław Pospieszyński, 

Elżbieta Bień i Arkadiusz Szymański).                

Listę obecności członków Komisji oraz listę obecnych osób załącza się do protokołu.           

Komisja dokonała zmiany w porządku obrad (p. 22 przesunięty do p. 2,  p. 21 przesunięty do 

p. 3).  

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 14 października 2019 r. 

2. Temat z planu pracy Komisji: Stopień zaangażowania i zaawansowania działań 

podejmowanych przez miasto Opole dla realizacji stadionu miejskiego dla klubu piłkarskiego 

"Odra" Opole. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 

przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 440). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 438). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok 

(druk nr 439). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta 

Opola (druk nr 417). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk 

nr 419). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie 

miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 420). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe (druk nr 421). 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 422). 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
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z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 423). 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 426). 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 – 

2034 (druk nr 424). 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych (druk nr 427). 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: 

Opalowa, Topazowa, Agatowa, Koralowa, Malachitowa (druk nr 428). 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 429). 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk 

nr 430). 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu (druk nr 431). 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu (druk nr 432). 

20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla 

Opola” (druk nr 436). 

21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej 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 437). 

22. Zaopiniowanie Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 433). 

23. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok. 

24. Propozycje tematów do ramowego planu sesji na 2020 rok. 

25. Sprawy różne. 

a) Pismo przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie pracowników 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:   

  

Protokół nr 11/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

14 października 2019 r. został zatwierdzony bez uwag 5 głosami za (radni: Edward Odelga, 

Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz 

Szymański).   
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Do punktu 2. porządku obrad:   

 

Temat z planu pracy Komisji: Stopień zaangażowania i zaawansowania działań 

podejmowanych przez miasto Opole dla realizacji stadionu miejskiego dla klubu piłkarskiego 

"Odra" Opole zreferował  Piotr Czarnecki z firmy Architekci 90. 

Pytania zgłaszali radni: Edward Odelga i Przemysław Pospieszyński, a odpowiedzi udzielił 

Piotr Czarnecki z firmy Architekci 90.                              

Dyskusji nie było. 

 

Do punktu 3. porządku obrad:   

 

Omówienia projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 

przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 440) dokonała naczelnik 

Wydziału Lokalowego Izabela Baryłowicz. 

Pytań i dyskusji  nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 440) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek.                                   

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

  

 

Do punktu 4. i 5. porządku obrad:   

  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola (druk nr 438) oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 

2020 rok (druk nr 439) łącznie omówiła i w formie prezentacji przedstawiła Skarbnik Miasta 

Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska. 

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Elżbieta Bień i Waldemar 

Matuszek, a odpowiedzi udzielali: Skarbnik Miasta Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska, 

Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka, naczelnik Wydziału Transportu 

Tomasz Zawadzki, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Teresa Sobel-Wiej 

oraz Zastępca Prezydenta Miasta Opola Przemysław Zych.  

Dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola (druk nr 438) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata 

Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta 

Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk 

nr 439) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata 

Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta 

Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad:   

 

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk 

nr 417) omówił naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Filipkowski. 

Na pytania radnych: Przemysława Pospieszyńskiego, Małgorzaty Wilkos, Edwarda 

Odelgi odpowiedzi udzielał naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz 

Filipkowski. 

Radni poprosili o przekazanie im zestawienia nt. spraw poruszonych w pytaniach. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola 

(druk nr 417) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata 

Wilkos), przy 2 głosach przeciwnych (radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński) 

i 1 głosie  wstrzymującym się (radny Arkadiusz Szymański). 
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Do punktu 7. porządku obrad:   

 

Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk nr 419) 

zreferował z upoważnienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury radny Edward Odelga. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2020 r. (druk nr 419) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

Do punktu 8. porządku obrad:   

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk 

zreferowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta 

Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 420). 

Na pytania radnych: Waldemara Matuszka i Przemysława Pospieszyńskiego 

odpowiedzi udzieliła naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona 

Kowalczuk. 

Radni poprosili o przekazanie im zestawienia nt. spraw poruszonych w pytaniach. 

W dyskusji wzięli udział: radna Elżbieta Bień, Zastępca Prezydenta Miasta Opola 

Przemysław Zych oraz naczelnik Biura Nadzoru Obsługi Odpadów Komunalnych Marek 

Leśko. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie 

miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 420) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata 

Wilkos), przy 2 głosach przeciwnych (radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński) 

i 1 głosie  wstrzymującym się (radny Arkadiusz Szymański). 
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Do punktu 9. porządku obrad:   

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk 

nr 421) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona 

Kowalczuk. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe (druk nr 421) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 

i Arkadiusz Szymański), przy 2 głosach przeciwnych (radni: Elżbieta Bień i Przemysław 

Pospieszyński) i braku głosów wstrzymujących się. 

 

Do punktu 10. porządku obrad:  

  

 Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk 

omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 422).  

Pytań i dyskusji nie było. 

 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 422) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

 

 



7 

 

 

Do punktu 11. porządku obrad:  

  

 Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk 

zreferowała projekt uchwały 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 423). 

 

Na pytanie radnej Elżbiety Bień odpowiedzi udzieliła naczelnik Wydziału Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

Dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały 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 423) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 12. porządku obrad:   

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 426) zreferował naczelnik Wydziału 

Finansowo-Księgowego Aleksander Sienkiewicz. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 426) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 
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Do punktu 13. porządku obrad:   

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 – 2034 (druk 

nr 424) omówiła naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Agnieszka Maślak, która również udzielała odpowiedzi na pytania radnych: Elżbiety Bień 

i Małgorzaty Wilkos. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 – 2034 

(druk nr 424) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

Z przyczyn technicznych radny Arkadiusz Szymański głosował wyłącznie poprzez podniesienie 

ręki. Radny głosował „za”. Poprosił o zapis do protokołu. 

 

 

Do punktu 14. porządku obrad:   

  

 Projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych (druk nr 427) omówiła naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 

i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak, która również udzielała odpowiedzi na pytania 

radnego Przemysława Pospieszyńskiego. 

Dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych (druk nr 427) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 
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Do punktu 15. porządku obrad:   

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Opalowa, 

Topazowa, Agatowa, Koralowa, Malachitowa (druk nr 428) zreferowała naczelnik Wydziału 

Geodezji i Kartografii Grażyna Czapla. 

Na pytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego odpowiedzi udzieliła Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka.  

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Opalowa, 

Topazowa, Agatowa, Koralowa, Malachitowa (druk nr 428) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 16. porządku obrad:   

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 429) omówiła główny specjalista w Biurze 

Urbanistycznym Magdalena Śliwa, która również udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego 

Przemysława Pospieszyńskiego. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 429) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata 

Wilkos), przy 1 głosie przeciwnym (radny Przemysław Pospieszyński) i 1 głosie 

wstrzymującym się (radna Elżbieta Bień). 

 

Do punktu 17. porządku obrad:   

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk nr 430) omówiła 
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naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk, która również udzieliła odpowiedzi na 

pytanie radnego Edwarda Odelgi. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (druk nr 430) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos 

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 18. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu (druk nr 431) omówiła naczelnik 

Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

Pytań nie zgłaszano, w dyskusji głos zabrał radny Waldemar Matuszek. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu (druk nr 431) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos 

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 19. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu (druk nr 432) nie był omawiany. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu (druk nr 432) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 
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Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos 

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 20. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze 

- oddech dla Opola” (druk nr 436) dokonała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Małgorzata Rabiega. 

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Małgorzata Wilkos i Elżbieta Bień, 

a odpowiedzi udzielały: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata 

Rabiega oraz Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka.  

W punkcie dyskusja głos zabrała radna Elżbieta Bień. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla 

Opola” (druk nr 436) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos 

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 21. porządku obrad: 

 Projekt uchwały zmieniającej 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 437) zreferował naczelnik Wydziału Transportu Tomasz Zawadzki.  

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do projektu uchwały zmieniającej 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 437) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 
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Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos 

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 22. porządku obrad: 

Informację o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 433) omówiła 

i w formie prezentacji przedstawiła naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania 

Rozwoju Iwona Mąkolska-Frankowska. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

do Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 433) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Informacji. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos 

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 23. porządku obrad: 

W punkcie przewidzianym na przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 

rok, przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych o zgłaszanie swoich propozycji. 

Radni zgłaszali tematy, które ostatecznie zostały sformułowane następująco: 

1. Perspektywa rozwoju Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego pod katem kadrowym, 

infrastrukturalnym i rozbudowy sieci komunikacji (luty). 

Temat ten powstał w wyniku dyskusji w związku z pismem, które wpłynęło od 

przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej nt. pracowników Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.  

2. Plan przestrzennego zagospodarowania, a opłata planistyczna i jej regulacje 

(kwiecień). 

3. Systemy zagospodarowania wody opadowej na terenach posesji, korzystanie 

z instalacji kanalizacji deszczowej pod kątem pobierania opłat (czerwiec). 

4. Stopień zaawansowania prac budowy centrum przesiadkowego Opole Wschód 

(wrzesień). 

5. Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania programu dotacji dla ogródków 

działkowych (październik). 

Komisja przyjęła plan pracy na 2020 rok jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Elżbieta Bień. 

Plan pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok załącza się do protokołu. 
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Do punktu 24. porządku obrad: 

 Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych członków Komisji o zgłaszanie 

propozycji do ramowego planu sesji na 2020 rok. 

Nikt z radnych nie zgłosił tematu do ramowego planu sesji na 2020 rok. 

 

Do punktu 25. porządku obrad: 

W związku z pismem przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 

w sprawie pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu, przewodniczący 

Komisji Infrastruktury wyjaśnił, iż kwestię omówiono w trakcie realizacji punktu 23 

porządku obrad. Komisja sformułowała zagadnienie dotyczące Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego do planu pracy Komisji.  

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

 

                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                    Radny Edward Odelga     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 Teresa Muc 

 


