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Protokół nr 19/2020                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2020 r.   

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.05 do godz. 17.35.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 3 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos). Po dotarciu radnych: 

Elżbiety Bień oraz Przemysława Pospieszyńskiego w posiedzeniu brało udział 5 członków 

Komisji. 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej (protokół 

nr 19/2020), Komisji Budżetowej (protokół nr 20/2020), Komisji Infrastruktury 

(protokół nr 18/2020), Komisji Edukacji i Kultury (protokół nr 17/2020, Komisji 

Społecznej i Zdrowia (protokół nr 18/2020 oraz Komisji Sportu i Turystyki (protokół 

nr 18/2020) w dniu 9 czerwca 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu 

użytkowego przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk 

nr 623). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 636). 

4. Zaopiniowanie 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 637). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Opola w 2020 roku (druk nr 638). 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi (druk nr 634). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi 

gminnej (druk nr 640). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu 

użytkowego przy ul. Koraszewskiego 23 w Opolu (druk nr 571). 

9. Temat z planu pracy: „Plany dotyczące budownictwa społecznego (TBS): 

pozyskiwanie nowych terenów, realizacja inwestycji, budowa mieszkań pod wynajem 

– możliwości i potrzeby w mieście Opolu”. 

10. Sprawy różne 
- odpowiedź na pismo w sprawie wykładni (interpretacji) dot. procedury wykupu 

gruntów pod drogi ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
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Do punktu 1. porządku obrad:   
   

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej (protokół nr 19/2020), 

Komisji Budżetowej (protokół nr 20/2020), Komisji Infrastruktury (protokół nr 18/2020), 

Komisji Edukacji i Kultury (protokół nr 17/2020, Komisji Społecznej i Zdrowia (protokół 

nr 18/2020 oraz Komisji Sportu i Turystyki (protokół nr 18/2020) w dniu 9 czerwca 2020 r. 

został przez Komisję Infrastruktury zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 

3 radnych.  Za głosowali radni:  Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos. 

 

Po zatwierdzeniu protokołu przewodniczący Komisji udzielił głosu Komendantowi 

Straży Miejskiej w Opolu Krzysztofowi Maślakowi w sprawie miejskiego monitoringu 

obrotowego, która to poruszona została na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 18 maja 

2020 r.                

Komendant Straży Miejskiej w Opolu wyjaśnił zasady działania systemu miejskiego 

monitoringu obrotowego. Poruszył również kwestię odtworzenia materiału z monitoringu. 

Wyjaśnił, iż dotąd nie było sytuacji braku odtworzenia monitoringu w miejscu, w którym 

monitoring istnieje. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż po otrzymaniu informacji o konkretnym zdarzeniu, 

zwróci się ponownie do Komendanta Straży Miejskiej w tej sprawie. Komendant wyjaśnił, iż 

odniesie się do konkretnej sytuacji. 

W dalszej kolejności  radny Waldemar Matuszek zadał pytanie czy zakończono juz montaż 

kamery w Grotowicach. Odpowiedzi udzielił  Komendant Straży Miejskiej, iż inwestycję 

realizuje  Wydział Inwestycji Miejskich. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 623) zreferowała naczelnik 

Wydziału Lokalowego Izabela Baryłowicz. 

Pytania zgłaszały radne: Małgorzata Wilkos oraz Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzieliła 

naczelnik Wydziału Lokalowego Izabela Baryłowicz.  

Dyskusji nie było. 

 Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 623) 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

Do punktu 3. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Opola (druk nr 636) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Iwona Kowalczuk, która również udzieliła odpowiedzi na pytania radnego 

Waldemara Matuszka. 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiedział. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Opola (druk nr 636) 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

Do punktu 4. porządku obrad:  

 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 637) omówiła 

naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

 Pytania zgłaszały radne: Elżbieta Bień oraz Małgorzata Wilkos, a odpowiedzi 

udzielała naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

W dyskusji nikt się nie wypowiedział.     

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 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 637) 



4 

 

 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 5. porządku obrad:  

 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola 

w 2020 roku (druk nr 638) omówił kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych 

i Edukacji Ekologicznej Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sebastian Smoliński, 

który również udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Waldemara Matuszka. 

Dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Opola w 2020 roku (druk nr 638) 

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 wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień i Przemysław 

Pospieszyński) i przy braku głosów przeciwnych. 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad:  

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi (druk nr 634) zreferowała 

w imieniu wnioskodawców projektu radna Małgorzata Wilkos. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi (druk nr 634) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 
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Za głosowali radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 7. porządku obrad:  

 

 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej (druk nr 640) 

omówiła główny specjalista Referatu Dróg Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej Urszula Widera, która również udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Edwarda 

Odelgi.  

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej (druk nr 640) 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 8. porządku obrad:  

 

 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Koraszewskiego 23 w Opolu (druk nr 571) omówiła naczelnik Wydziału Lokalowego 

Izabela Baryłowicz. 

 

Na pytanie radnego Waldemara Matuszka odpowiedzi udzieliła naczelnik Wydziału 

Lokalowego Izabela Baryłowicz. 

Dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Koraszewskiego 23 w Opolu (druk nr 571) 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 
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Do punktu 9. porządku obrad:  
 

 Temat z planu pracy: „Plany dotyczące budownictwa społecznego (TBS): 

pozyskiwanie nowych terenów, realizacja inwestycji, budowa mieszkań pod wynajem – 

możliwości i potrzeby w mieście Opolu” zreferował Prezes Zarządu Opolskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Tomasz Maciaś.  

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Elżbieta Bień i Edward Odelga. 

Odpowiedzi udzielali: Prezes Zarządu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o.  Tomasz Maciaś oraz naczelnik Wydziału Lokalowego Izabela Baryłowicz.  

 Radny Edward Odelga powołując się na przedstawiony dokument poprosił 

o odpowiedź na pytanie w sprawie inwestycji w Wójtowej Wsi, na jakiej podstawie 

Wojewoda odrzucił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy była 

zastosowana jakaś metoda odwoławcza ze strony Urzędu Miasta. Na jakim etapie i jakie 

zapisy przewiduje plan zagospodarowania dotyczący TBS. 

Przewodniczący wyraził nadzieję, iż garaże oraz miejsca parkingowe będą na zewnątrz, gdyż 

jest to warunek opłacalności. 

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o.  Tomasz Maciaś.                      

Zdanie dodała również Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka. 

 

Do punktu 10. porządku obrad:  
 

 Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż do Komisji została skierowana odpowiedź na 

pismo w sprawie wykładni (interpretacji) dot. procedury wykupu gruntów pod drogi ustalone 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, do zapoznania się przez Komisję. 
 

Pytanie do treści pisma zgłosił radny Waldemar Matuszek. Zastępca Prezydenta Miasta Opola  

Małgorzata Stelnicka zaproponowała omówienie kwestii na następnym posiedzeniu 

z udziałem pracownika wydziału merytorycznego celem podania konkretnych przepisów. 
Komisja pozostała zgodna.  
 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                    Radny Edward Odelga     

 

Protokołowała:                                        

Teresa Muc 


