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Protokół nr 23/2020                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 17 listopada 2020 r.   

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w formie zdalnej, tzn. w formie 

wideokonferencji. Przewodniczący Komisji Infrastruktury oraz pozostali członkowie łączyli 

się za pomocą programów CISCO Webex oraz eSesji.  

Posiedzenie zdalne Komisji Infrastruktury trwało od godz. 13.01 do godz. 15.28.                                                                     

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                         

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński i Małgorzata Wilkos). Po  

dołączeniu na posiedzenie radnego Waldemara Matuszka w posiedzeniu brało udział 

5 członków Komisji. 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji potwierdzili swój udział poprzez wypowiedzenie słowa 

obecna/obecny. 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 22/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola w dniu 19 października 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Opola (druk nr 792). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok 

(druk nr 791). 

4. Zaopiniowanie Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 778). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania 

w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 772). 

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

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 777). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. (druk 

nr 775). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 782). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 783). 
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10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola 

nr XL/803/17 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory 

w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (druk 

nr 784).  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 787). 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta 

Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 785). 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe (druk nr 786). 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 

nr 780). 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 781). 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, 

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze Miasta Opola (druk nr 788). 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/664/16 Rady 

Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Opola do 2023 roku" (druk nr 789). 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do 

Porozumienia nr CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego 

inwestycji – przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 790). 

19. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2021 rok. 

20. Sprawy różne 

a) propozycje tematów do rocznego ramowego planu sesji na 2021 rok. 

Przed rozpoczęciem pkt. 1 przewodniczący Komisji zarządził 3 min przerwy z uwagi na fakt, 

iż był on przez pozostałych słabo słyszalny. 
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Do punktu 1. porządku obrad: 

Protokół nr 22/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola w dniu 

19 października 2020 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 4 członków 

Komisji. Za głosowali radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

Do punktu 2. i 3. porządku obrad: 

 Łącznej  prezentacji oraz omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 792) oraz projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk nr 791) dokonała Skarbnik 

Miasta Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska. 

Pytań i dyskusji do projektu uchwały na druku nr 792 nie było. 

Nie było również pytań i dyskusji do projektu uchwały na druku nr 791. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Opola (druk nr 792) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek 

i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (radny 

Przemysław Pospieszyński). 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok (druk 

nr 791) 

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 2 głosie wstrzymującym się (radni: Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień). 
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Do punktu 4. porządku obrad: 

 Informację o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 778) omówiła 

oraz prezentacji dokonała naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Iwona 

Mąkolska – Frankowska. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 778) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Informacji. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

 

 Do punktu 5. porządku obrad: 

 Omówienia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania 

w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 772) 

dokonała naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak, która 

również udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej Małgorzaty Wilkos. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania w formie 

darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 772) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 
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Do punktu 6. porządku obrad: 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 777) zreferowała zastępca naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Monika Czech-Tańczuk. 

Pytań nie zgłaszano, w dyskusji również nikt się nie wypowiedział. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 777) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

 

Do punktu 7. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. (druk nr 775) omówił 

przewodniczący Komisji rewizyjnej Marek Kawa. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 r. (druk nr 775) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

Do punktu 8. porządku obrad: 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 782) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 
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Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 782) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

 

Do punktu 9. porządku obrad: 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 783) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

Na pytania radnych Małgorzaty Wilkos i Elżbiety Bień odpowiedzi udzieliła naczelnik 

Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 783) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

 

Do punktu 10. porządku obrad:  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 

z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (druk 

nr 784) zreferowała naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona 

Kowalczuk, która również udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej Małgorzaty Wilkos. 

 Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 

z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (druk 

nr 784) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

 

Do punktu 11. porządku obrad: 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 787) omówiła naczelnik 

Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 787) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

 

Do punktu 12. porządku obrad: 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia 

stawki tej opłaty (druk nr 785) omówiła i prezentacji dokonała naczelnik Wydziału 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

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

udzielała naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk oraz 

Zastępca Prezydenta Miasta Opola Przemysław Zych. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz 

ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 785) 

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 1 głosie przeciwnym (radna Elżbieta Bień) i braku głosów wstrzymujących się.  
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Do punktu 13. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (druk 

nr 786) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona 

Kowalczuk. 

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

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe (druk nr 786) 

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 przeciwnych (radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński) 

i braku głosów wstrzymujących się.  

 

 

Do punktu 14. porządku obrad: 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 780) zreferowała 

zastępca naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Kornelia Greupner. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 780) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 

i Elżbieta Bień), przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
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Do punktu 15. porządku obrad: 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 781) zreferował 

naczelnik Biura Obsługi odpadów Komunalnych Marek Leśko. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 781) 

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 braku głosów wstrzymujących się. 

 

 

Do punktu 16. porządku obrad: 

 Z uwagi na nieobecność osoby mającej omówić projekt uchwały w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Miasta Opola (druk 

nr 788) radna Elżbieta Bień zgłosiła wniosek formalny o odstąpienie od opiniowania 

niniejszego projektu. 

Wniosek przyjęto 4 głosami za (radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos), przy 1 głosie przeciwnym (radny Edward Odelga) i przy 

braku głosów wstrzymujących się. 

W związku  z powyższym Komisja przeszła do omawiania kolejnych punktów porządku 

obrad.  

W punkcie sprawy różne Skarbnik Miasta Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska poprosiła 

o powrót do obradowania nad punktem 16. porządku obrad z uwagi na fakt, iż na posiedzenie 

dołączył naczelnik Biura Obsługi Inwestorów mający omawiać projekt uchwały na druku 

nr 788. 

Przewodniczący Komisji radny Edward Odelga zgłosił wniosek formalny o przywrócenie 

punktu 16. do obrad. Wniosek został przyjęty 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Elżbieta 
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Bień, Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym się (radny Przemysław Pospieszyński). 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

na obszarze Miasta Opola (druk nr 788) omówił naczelnik Biura Obsługi Inwestorów Michał 

Kramarz, który także udzielał odpowiedzi na pytania radnej Małgorzaty Wilkos. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze Miasta Opola (druk nr 788) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

 

Do punktu 17. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola 

z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 

2023 roku" (druk nr 789) zreferowała naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania 

Rozwoju Iwona Mąkolska – Frankowska, która również udzieliła odpowiedzi na pytanie 

radnego Waldemara Matuszka. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta 

Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Opola do 2023 roku" (druk nr 789) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 

i Elżbieta Bień), przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
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Do punktu 18. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia 

nr CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – 

przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 790) omówiła naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maslak, która także udzieliła odpowiedzi 

na pytanie radnego Waldemara Matuszka.  

W dyskusji nie było zgłoszeń. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia 

nr CRU 1662/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – 

przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 790) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 

i Elżbieta Bień), przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 

 

Do punktu 19. porządku obrad: 

 W punkcie przewidzianym na przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok radni 

składali swoje propozycje. 

Radna Elżbieta Bień zgłosiła następujące tematy: 

1. Informacja nt. planowanych w 2021r. inwestycji drogowych na terenie Gminy Opole 

(luty); 

2. Realizacja inwestycji drogowych w 2021r. na terenie Gminy Opole (listopad). 

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji radny Edward Odelga zgłosił przeniesienie 

niezrealizowanego zagadnienia z roku bieżącego: Perspektywa  rozwoju Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego pod kątem kadrowym, infrastrukturalnym i rozbudowy sieci komunikacji 

(posiedzenie wyjazdowe wrzesień). 

Następnie radny Waldemar Matuszek zaproponował temat dotyczący ścieżek rowerowych 

w mieście Opolu. Temat ostatecznie został sformułowany następująco: Budowa ścieżek 

rowerowych – plany i realizacja (październik). 

Plan pracy Komisji Infrastruktury na 2021 rok został przyjęty jednogłośnie w obecności 

5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Elżbieta Bień. 

Plan pracy załącza się do protokołu. 
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Do punktu 20. porządku obrad: 

 W punkcie sprawy różne Skarbnik Miasta Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska 

poprosiła o powrót do obradowania nad punktem 16. porządku obrad z uwagi na fakt, iż na 

posiedzenie dołączył naczelnik Biura Obsługi Inwestorów mający omawiać projekt uchwały 

na druku nr 788. 

Przewodniczący Komisji radny Edward Odelga zgłosił wniosek formalny o przywrócenie 

punktu 16. do obrad. Wniosek został przyjęty 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Elżbieta 

Bień, Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym się (radny Przemysław Pospieszyński). 

 W dalszej kolejności przewodniczący Komisji odczytał pismo przewodniczącego 

Rady dotyczące możliwości składania przez Komisję propozycji tematów do ramowego planu 

sesji na 2021 rok. 

Zgłoszeń nie było. 

 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

 

        Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                      Radny Edward Odelga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                        

Teresa Muc 


