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Protokół nr 20/2020                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2020 r.   

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.06 do godz. 16.55.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Waldemar Matuszek wiceprzewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 3 członków Komisji 

(radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień i Małgorzata Wilkos). Po dotarciu radnego 

Przemysława Pospieszyńskiego w posiedzeniu brało udział 4 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 nr 19/2020 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2020 r. 

2. Zaopiniowanie Informacji - Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu w roku 2019 (druk nr 670). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie 

darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 666). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą 

własność Gminy Opole (druk nr 671). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Wodociągi i Kanalizacja w 

Opolu sp. z o.o. zadania własnego Gminy Opole w zakresie eksploatacji kanalizacji 

odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (druk nr 667). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonywania przez 

Miasto Opole działalności w zakresie telekomunikacji, polegającej na budowie i eksploatacji 

infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do 

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług (druk nr 669). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 672). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 673). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 674). 

10. Sprawy różne. 
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Do punktu 1. porządku obrad:     

   

Protokół nr 19/2020 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia 

w dniu 22 czerwca 2020 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 

3 członków Komisji (radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos). 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

 Informacja - Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Opolu w roku 2019 (druk nr 670) nie była omawiana. 

Radna Elżbieta Bień zgłosiła wniosek o odstąpienie od opiniowania ww. Informacji z uwagi 

na nieobecność osoby omawiającej. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do Informacji - Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu w roku 2019 (druk nr 670) 

Komisja Infrastruktury odstąpiła od opiniowania ww. Informacji z uwagi na nieobecność 

osoby omawiającej. 

Powyższe podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 3. porządku obrad:  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 666) 

zreferowała naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak, która 

również udzielała odpowiedzi na pytania radnego Waldemara Matuszka. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 666) 
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Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie projektu uchwały bez 

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.  

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

Do punktu 4. porządku obrad:  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą 

własność Gminy Opole (druk nr 671) zreferowała naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową 

stanowiącą własność Gminy Opole (druk nr 671) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 5. porządku obrad:  

 Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka 

Maślak omówiła projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Wodociągi i Kanalizacja 

w Opolu sp. z o. o. zadania własnego Gminy Opole w zakresie eksploatacji kanalizacji 

odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (druk nr 667). 

Pytania zgłaszali radni: Małgorzata Wilkos i Przemysław Pospieszyński, odpowiedzi 

udzielała Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Agnieszka Maślak. 

Dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu 

sp. z o.o. zadania własnego Gminy Opole w zakresie eksploatacji kanalizacji 

odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (druk nr 667) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 3 głosami za (radni Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos), 

przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (radny Przemysław 

Pospieszyński). 

 

Do punktu 6. porządku obrad:  

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonywania przez Miasto Opole 

działalności w zakresie telekomunikacji, polegającej na budowie i eksploatacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, 

nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług (druk nr 669) omówił i prezentacji dokonał 

Naczelnik Wydziału Informatyki Jarosław Starszak.  

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos, a odpowiedzi udzielał 

Naczelnik Wydziału Informatyki Jarosław Starszak. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonywania przez Miasto Opole 

działalności w zakresie telekomunikacji, polegającej na budowie i eksploatacji 

infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu 

dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług (druk nr 669) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 
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Do punktu 7. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 672) zreferował główny specjalista Biura 

Urbanistycznego Krzysztof Śliwa, który również udzielił odpowiedzi na pytanie radnego 

Waldemara Matuszka. 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiedział. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 672) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

  

Do punktu 8. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 673) zreferował główny specjalista 

Biura Urbanistycznego Krzysztof Śliwa. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (druk nr 673) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 
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Do punktu 9. porządku obrad:  

 Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka 

Maślak zreferowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu 

ogólnodostępnych stacji ładowania (druk nr 674). 

Na pytanie radnego Waldemara Matuszka odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu budowy w Opolu ogólnodostępnych 

stacji ładowania (druk nr 674) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

Do punktu 10. porządku obrad:  

W punkcie sprawy różne wiceprzewodniczący Komisji radny Waldemar Matuszek 

wyjaśnił, iż w programie esesja ponownie załączone zostało pismo dot. wykładni 

(interpretacji) dot. procedury wykupu gruntów pod drogi ustalone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wiceprzewodniczący poprosił o pytania do pisma. 

Pytań nie zadano. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

        Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                      Radny Waldemar Matuszek 

 

 

Protokołowała:                                        

Teresa Muc 


