
1 

 

 

Protokół nr 1/2018                                                                                                                              

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2018 r. 

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1605 do godz. 1645.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji 

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

i Elżbieta Bień).          

 Po dotarciu kolejnych radnych w posiedzeniu łącznie brało udział 6 radnych. 

   

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Opola (druk nr 4). 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok 

(druk nr 5). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta 

Opola (druk nr 28). 

4. Propozycje tematów do planu pracy Komisji na 2019 rok. 

5. Sprawy różne. 

Na wstępie Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Edward Odelga powitał obecnych. 

 

Do punktu 1. i 2. porządku obrad:  

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zaproponowano łączne omówienie 

punktów 1 i 2: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Opola (druk nr 4) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola 

na 2019 rok (druk nr 5). Pytania i dyskusję przewodniczący zaproponował oddzielnie 

i zwrócił się do Komisji z pytaniem czy przyjmuje taką formę procedowania. Komisja 

pozostała zgodna.  

 Łącznego omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Opola (druk nr 4) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Opola na 2019 rok (druk nr 5) dokonał naczelnik Wydziału Budżetu Marcin 

Baraniewicz.           

 Pytania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Opola (druk nr 4) zgłaszali radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński, 

a odpowiedzi udzielali radni: naczelnik Wydziału Budżetu Marcin Baraniewicz, Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Opola (druk nr 4). 

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

poprawek. 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu 5 głosami za (radni: Elżbieta Bień, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Małgorzata Wilkos i Arkadiusz Szymański), przy braku głosów 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (radny Przemysław Pospieszyński). 

Z powodu braku sprzętu do elektronicznego głosowania radny A. Szymański głosował poprzez 

podniesienie ręki. Radny głosował „za”. 

Pytań do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok 

(druk nr 5) członkowie Komisji nie zgłaszali. Nikt również nie zabrał głosu w dyskusji. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk 

nr 5). 

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

poprawek. 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu 5 głosami za (radni: Elżbieta Bień, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Małgorzata Wilkos i Arkadiusz Szymański), przy braku głosów 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (radny Przemysław Pospieszyński). 

Z powodu braku sprzętu do elektronicznego głosowania radny A. Szymański głosował poprzez 

podniesienie ręki. Radny głosował „za”. 

Do punktu 3. porządku obrad:  

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady 

Miasta Opola (druk nr 28) dokonała Teresa Muc inspektor w Biurze Rady Miasta. 

Pytań nie zgłaszano, w dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

do projektu uchwały w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola 

(druk nr 28). 

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

poprawek. 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 

Z powodu braku sprzętu do elektronicznego głosowania radny A. Szymański głosował poprzez 

podniesienie ręki. Radny głosował „za”. 
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Do punktu 4. porządku obrad:  

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Komisji z pytaniem czy chciałaby 

przedyskutować kwestię planu pracy Komisji na 2019 rok. Członkowie Komisji nie zgłaszali 

tematów. Ustalono, iż radni członkowie Komisji będą zgłaszać swoje tematy mailem do Biura 

Rady Miasta, a plan pracy Komisji zostanie opracowany wspólnie na następnym posiedzeniu. 

 

Do punktu 5. porządku obrad:  

W punkcie sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

 

Więcej spraw nie zgłoszono.           

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.    

 

 

              Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                             Radny Edward Odelga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:             

Teresa Muc 

 


