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Protokół nr 22/2020                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 19 października 2020 r.   

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.03 do godz. 18.36.                                                                           

 Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji 

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

i Małgorzata Wilkos). Po dotarciu radnego Arkadiusza Szymańskiego w posiedzeniu brało 

udział 6 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 21/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola w dniu 14 września 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały obywatelskiej w sprawie 

planu miejscowego dzielnicy Żerkowice (druk nr 717).                                                      

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 715). 

4. Zaopiniowanie informacji w sprawie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska 

dla miasta Opola na lata 2018-2021" za lata 2018-2019 (druk nr 745). 

5. Zaopiniowanie informacji w sprawie Sprawozdania z wykonania "Aktualizacji Planu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" za lata 2018-

2019 (druk nr 744). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby 

ochrony użytku ekologicznego "Grudzicki Grąd" w Opolu (druk nr 743). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki (druk nr 739). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu (druk nr 752). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

Rodzynkowa (druk nr 746). 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Magiczna 

(druk nr 747). 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

Grafitowa (druk nr 748). 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej „Kory” 

Olgi Sipowicz (druk nr 749). 
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13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu (druk nr 753). 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu (druk nr 754). 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu (druk nr 755). 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 756). 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 757). 

18. Temat z planu pracy: "Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania programu dotacji dla 

ogródków działkowych". 

19. Sprawy różne. 

a) Informacja o możliwości zgłaszania tematów własnych do planu pracy Komisji na rok 

2021 - przyjęcie planu pracy Komisji na posiedzeniu w listopadzie. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:     
   

Protokół nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola w dniu 

14 września 2020 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 5 członków 

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

Wilkos i Przemysław Pospieszyński. 

Radny Waldemar Matuszek zgłosił wniosek formalny o nieudzielanie głosu osobom 

obecnym na sali. Wniosek został przyjęty 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar 

Matuszek i Małgorzata Wilkos), przy 2 głosach przeciwnych (radni: Elżbieta Bień 

i Przemysław Pospieszyński). Głosów wstrzymujących się nie było. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:     
 

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały obywatelskiej w sprawie planu 

miejscowego dzielnicy Żerkowice (druk nr 717) omówiła pełnomocnik Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej „Planu miejscowego Żerkowice” Ewa Berthold-Majewska.                    

Opinię Prezydenta Miasta przedstawiła naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień oraz Przemysław Pospieszyński, 

a odpowiedzi udzielała naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk, a także 

pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Ewa Berthold-Majewska. 

W punkcie dyskusja wypowiedziała się pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej 

Ewa Berthold-Majewska oraz  naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały obywatelskiej w sprawie planu 

miejscowego dzielnicy Żerkowice (druk nr 717). 

Komisja Infrastruktury negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady 

Miasta Opola o jego odrzucenie. 

Opinię podjęto 4 głosami przeciw (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Arkadiusz 

Szymański i Małgorzata Wilkos), przy 2 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień 

i Przemysław Pospieszyński). Głosów za przyjęciem projektu uchwały nie było. 

 

Uzasadnienie 

Prezydent Miasta Opola rekomendował odrzucenie projektu uchwały ze względu na wady 

prawne. 
 

Do punktu 3. porządku obrad:    

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 715) zreferował naczelnik Wydziału 

Transportu Tomasz Zawadzki. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 715). 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 
 

 

Do punktu 4. porządku obrad: 
 

 Informację w sprawie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla miasta 

Opola na lata 2018-2021" za lata 2018-2019 (druk nr 745) omówiła i prezentacji dokonała 

przedstawiciel firmy Eko-Geo Glob Rafał Modrzejewski pani Agnieszka Skrabut. 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do Informacji w sprawie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla 

miasta Opola na lata 2018-2021" za lata 2018-2019 (druk nr 745). 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Informacji. 

Opinię podjęto 5głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się. 

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

Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 
 

Do punktu 5. porządku obrad: 

 

 Informację w sprawie Sprawozdania z wykonania "Aktualizacji Planu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" za lata 2018-2019 (druk 

nr 744) zreferowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata 

Rabiega. 
 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 
 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do Informacji w sprawie Sprawozdania z wykonania "Aktualizacji Planu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" za lata 2018-2019 

(druk nr 744). 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Informacji. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji.  

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

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

 

 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

użytku ekologicznego "Grudzicki Grąd" w Opolu (druk nr 743) omówiła naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Rabiega. 

 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

użytku ekologicznego "Grudzicki Grąd" w Opolu (druk nr 743). 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 
Z uwagi na chwilowe problemy techniczne radny Przemysław Pospieszyński głosował 

wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Radny głosował „za”. 

 

 

Do punktu 7. porządku obrad: 

 

 Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka 

Maślak zreferowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki (druk nr 739). 

 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki (druk nr 739). 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos.  

 

 

Do punktu 8. porządku obrad: 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych w mieście Opolu (druk nr 752) omówiła  naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 
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Pytania zgłaszali radni: Arkadiusz Szymański, Waldemar Matuszek oraz Przemysław 

Pospieszyński, a odpowiedzi udzielała naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 

i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 
 

Dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych w mieście Opolu (druk nr 752). 

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 3 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta 

Bień,  Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański). 

 

 

Do punktu 9. 10. 11. porządku obrad: 

 

 Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grażyna Czapla łącznie zreferowała 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Rodzynkowa (druk nr 746), 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Magiczna (druk nr 747) oraz 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Grafitowa (druk nr 748). 
 

Pytań i dyskusji do projektów uchwał nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Rodzynkowa (druk 

nr 746). 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 

 

 

 

 



7 

 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Magiczna (druk nr 

747). 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 

 

 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Grafitowa (druk nr 

748). 

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, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 12. porządku obrad: 
 

 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej „Kory” Olgi Sipowicz 

(druk nr 749) omówiła naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grażyna Czapla. 

Pytania zgłaszali radni: Edward Odelga oraz Przemysław Pospieszyński, a odpowiedzi 

udzieliła  naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grażyna Czapla. 
 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiedział. 
 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej „Kory” Olgi 

Sipowicz (druk nr 749). 

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

poprawek. 
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Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji.  

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

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Małgorzata Wilkos. 
 

 

Do punktu 13. porządku obrad: 
  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu (druk nr 753) omówiła i prezentacji dokonała 

naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner – Wilk.  
 

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek, Arkadiusz Szymański oraz Edward Odelga, 

a  odpowiedzi udzielali  naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner – Wilk oraz na jedno 

z pytań Arkadiusza Szymańskiego odpowiedzi udzielił radny Edward Odelga. 
 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiadał. 
 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu (druk nr 753). 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 2 głosami za (radni: Waldemar Matuszek i Arkadiusz Szymański), przy braku 

głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień i Przemysław 

Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 14. porządku obrad:  
  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu (druk nr 754) omówiła i prezentacji dokonała 

naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner – Wilk.  

 

Pytań nie zgłaszano, nikt również nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu (druk nr 754). 

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

poprawek. 
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Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Arkadiusz 

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

Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 15. porządku obrad: 
 

            Naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner – Wilk zreferowała projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu (druk nr 755). 
 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 
 
 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu (druk nr 755) 

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 Arkadiusz Szymański.  

 

 

Do punktu 16. porządku obrad: 
 

             Naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner – Wilk zreferowała projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 756). 
 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 756) 

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 Arkadiusz Szymański. 
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Do punktu 17. porządku obrad: 

 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 

środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 757) omówił w imieniu Klubu Radnych 

Koalicji Obywatelskiej przewodniczący Klubu Przemysław Pospieszyński. 

 

Pytań nie było. 
W punkcie dyskusja głos zabrał naczelnik Wydziału Transportu Zbiorowego Tomasz 

Zawadzki, a także radni Przemysław Pospieszyński oraz  Waldemar Matuszek. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 757). 

Komisja Infrastruktury nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały. 

Komisja nie zajęła stanowiska, gdyż za przyjęciem projektu głosowało 2 radnych (Elżbieta 

Bień i Przemysław Pospieszyński), a 2 radnych głosowało przeciw (Edward Odelga,  

i Waldemar Matuszek). 

Od głosowania wstrzymał się radny Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 18. porządku obrad: 
 

 Temat z planu pracy Komisji: "Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania programu 

dotacji dla ogródków działkowych" omówiła naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej 

i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 

W pytaniach połączonych z dyskusją głos zabierali radni Elżbieta Bień oraz Edward Odelga. 

 

 

Do punktu 19. porządku obrad: 
 

 W punkcie sprawy różne przewodniczący Komisji poinformował o możliwości 

zgłaszania tematów własnych do planu pracy Komisji na rok 2021 oraz, że przyjęcie planu 

nastąpi na posiedzeniu w listopadzie. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 
Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

             Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                      Radny Edward Odelga 

 

Protokołowała:                                       

Teresa Muc 


