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Protokół nr 17/2020                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 18 maja 2020 r.  

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.26.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 6 członków Komisji 

(radni: Elzbieta Bień, Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński, 

Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos).  

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

            

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 16/2020 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola  

z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2020 r. 

2. Zaopiniowanie Raportu z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 

2023 roku” (druk nr 565). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chocimskiej w Opolu do 

kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 558). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia placu przy ul. Złotej w Opolu 

do kategorii drogi gminnej (druk nr 559). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. płk. Witolda Pileckiego  

i drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi 

gminnej (druk nr 570). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 602). 

7. Omówienie tematów z planu pracy Komisji: 

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

b) Systemy zagospodarowania wody opadowej na terenach posesji, korzystanie  

z instalacji kanalizacji deszczowej pod kątem pobierania opłat. 

8. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:   

   

Protokół nr 16/2020 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

20  kwietnia 2020 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 6 członków 

Komisji. Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Edward Odelga, Waldemar Matuszek, 

Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 

Do punktu 2. porządku obrad:   

 Raportu z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku” (druk nr 

565) zreferowała naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta 

Opola Iwona Frankowska-Mąkolska. 
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Pytania do omawianego raportu zgłosiła radna Małgorzata Wilkos, a odpowiedzi 

udzieliła Iwona Frankowska-Mąkolska naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania 

Rozwoju. 

Nie było dyskusji nad omawianym tematem. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2020 r. 

do Raportu z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku” (druk 

nr 565). 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Raportu z realizacji 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”. 

 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 6 radnych (radni: Elżbieta Bień, 

Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, 

Małgorzata Wilkos). 

 

 

Do punktu 3. porządku obrad:   

 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chocimskiej w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 558) wraz z autopoprawką na druku 

nr 558-A omówiła Agnieszka Maślak naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej  

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 

Nie było pytań, jak również nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chocimskiej w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej  (druk nr 558). 

Komisja Infrastruktury w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie w obecności  

6 radnych przyjęła autopoprawkę na druku nr 558-A (radni: Elżbieta Bień, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, Małgorzata 

Wilkos). 

 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały  

w sprawie zaliczenia ul Chocimskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia 

przebiegu drogi gminnej (druk nr 558) wraz z autopoprawką (druk nr 558-A). 

 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie w obecności 6 radnych (radni: Elżbieta 

Bień, Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz 

Szymański, Małgorzata Wilkos). 
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Do punktu 4. porządku obrad:   

  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia placu przy ul. Złotej w Opolu do kategorii 

drogi gminnej (druk nr 559) wraz z autopoprawką (druk nr 559-A) omówiła naczelnik 

Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie zaliczenia placu przy ul. Złotej w Opolu do kategorii 

drogi gminnej  (druk nr 559). 

Komisja Infrastruktury w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie w obecności  

6 radnych przyjęła autopoprawkę na druku nr 559-A (radni: Elżbieta Bień, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, Małgorzata 

Wilkos). 

 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały  

w sprawie zaliczenia placu przy ul. Złotej w Opolu do kategorii drogi gminnej  (druk nr 559) 

wraz z autopoprawką na druku nr 559-A. 

 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 6 radnych (radni: Elżbieta Bień, 

Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, 

Małgorzata Wilkos). 

 

Do punktu 5. porządku obrad:   

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka 

Maślak omówiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. płk. Witolda Pileckiego i drogi bez 

nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk  

nr 570) wraz z autopoprawką (druk nr 570-A). 

 

 Pytania do omawianego tematu zgłosiła radna Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzieliła 

naczelnik WITGK Agnieszka Maślak. 

 

W dyskusji wypowiedział się radny Waldemar Matuszek. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. płk. Witolda Pileckiego i drogi bez nazwy  

w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej  (druk  

nr 570). 



4 

 

 

Komisja Infrastruktury w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie w obecności  

6 radnych przyjęła autopoprawkę na druku nr 570-A (radni: Elżbieta Bień, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, Małgorzata 

Wilkos). 

 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały  

w sprawie zaliczenia ul. płk Witolda Pileckiego i drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 570) wraz z autopoprawką na druku 

570-A. 

 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 6 radnych (radni: Elżbieta Bień, 

Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, 

Małgorzata Wilkos). 

 

Do punktu 6. porządku obrad:   

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” przedłożony przez Prezydenta Miasta Opola na druku  

nr 602 zreferowała zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta Opola Monika Tańczuk-Czech. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2020 r. 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 602). 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały  

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Opola”  (druk nr 602). 

 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 6 radnych (radni: Elżbieta Bień, 

Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pospieszyński, Arkadiusz Szymański, 

Małgorzata Wilkos). 

 

Do punktu 7. porządku obrad:   

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

 

Omówienia tematu własnego wynikającego z planu pracy Komisji Infrastruktury dokonała 

Magdalena Śliwa główny specjalista w Biurze Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola.  

Pytania do omawianego tematu zgłosili radni: P. Pospieszyński, E. Odelga, E. Bień,  

W. Matuszek. 
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Odpowiedzi na pytania udzielili M. Śliwa główny specjalista w Biurze Urbanistycznym 

Urzędu Miasta Opola, Aneta Werner-Wilk naczelnik Biura Urbanistycznego, Sandra 

Jagielska kierownik referatu planowania przestrzennego w Wydziale Urbanistyki, 

Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola oraz Małgorzata Stelnicka zastępca 

prezydenta miasta Opola. 

 Radny Edward Odelga zawnioskował o udzielenie odpowiedzi na piśmie w zakresie 

wykładni (interpretacji) dotyczącej procedury wykupu gruntów pod drogi ustalone  

w miejscowych planach przestrzennych.  

b) Systemy zagospodarowania wody opadowej na terenach posesji, korzystanie  

z instalacji kanalizacji deszczowej pod kątem pobierania opłat. 

 

Omówienia tematu własnego wynikającego z planu pracy Komisji Infrastruktury pt. 

Systemy zagospodarowania wody opadowej na terenach posesji, korzystanie  

z instalacji kanalizacji deszczowej pod kątem pobierania opłat dokonała Agnieszka Maslak 

naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 

 

W punkcie pytania i dyskusja nad referowanym tematem wypowiedzieli się radni Przemysław 

Pospieszyński i Waldemar Matuszek oraz Agnieszka Maślak naczelnik WITGK i Sandra 

Jagielska kierownik referatu planowania przestrzennego w Wydziale Urbanistyki, 

Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola. 

 

Przewodniczący Komisji radny Edward Odelga zamknął punkt 7. Porządku obrad Komisji 

tj. Omówienie tematów z planu pracy Komisji. 

 

Do punktu 8. porządku obrad:   

 Radny Edward Odelga zgłosił sprawę związaną z miejskim monitoringiem 

obrotowym. Interwencję przewodniczącemu Komisji zgłosił funkcjonariusz policji, który 

argumentował, że obywatel popełniający przestępstwo wiedząc iż kamera miejskiego 

monitoringu jest obrotowa unika nagrania ewentualnych wykroczeń przemieszczając się 

odpowiednio. 

 Radny poddał zgłoszoną sprawę pod dyskusję argumentując powyższe tym, czy nie 

byłoby zasadne wyłączenie funkcji obrotowych kamer miejskiego monitoringu. 

 W dyskusji nad tematem wypowiedzieli się radni P. Pospieszyński, Edward Odelga 

oraz Małgorzata Stelnicka zastępca prezydenta miasta Opola i Agnieszka Maślak naczelnik 

Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

 W wyniku dyskusji radni poprzez aklamację przyjęli propozycję M. Stelnickiej 

zastępcy prezydenta miasta Opola, aby na kolejne posiedzenie Komisji tj. w miesiącu 

czerwcu zaprosić Komendanta Straży Miejskiej celem zapoznania się z  opinią merytoryczną 

w zakresie działania miejskiego monitoringu. 
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Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

 

                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                    Radny Edward Odelga     

 

Protokołowała:                                        

Ewa Statkiewicz 

 


