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Protokół nr 24/2020                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 21 grudnia 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. 16.03 do godz. 17.14.                                                                     

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                         

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Arkadiusz Szymański. 

i Przemysław Pospieszyński). Obecność członków Komisji została potwierdzona poprzez 

odczytanie listy obecności przez przewodniczącego Komisji. Każdy radny, którego wizerunek 

był widoczny podczas wideokonferencji, potwierdzał osobiście swoją obecność 

wypowiadając słowo „obecny/a”. 

Komisja w tym składzie obradowała do końca posiedzenia. 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola w dniu 17 listopada 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji w Opolu (druk nr 810). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (druk nr 811). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu 

(druk nr 812). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 813). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu (druk nr 814). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/422/19 Rady Miasta Opola 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 

w Opolu (druk nr 815). 

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

Protokół nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola w dniu 

17 listopada 2020 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 5 członków 

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

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Opolu (druk nr 810) omówiła główny specjalista Biura Urbanistycznego 

Magdalena Śliwa.  

Na pytania radnych: Małgorzaty Wilkos i Waldemara Matuszka odpowiedzi udzielała 

główny specjalista Biura Urbanistycznego Magdalena Śliwa. Odpowiedź uzupełniła naczelnik 

Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk wyjaśniając jednocześnie, iż bardziej 

szczegółowe informacje, które trzeba pozyskać z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

zostaną przekazane na sesji. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Opolu (druk nr 810) 

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

poprawek. 

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

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

Przemysław Pospieszyński i Małgorzata Wilkos). 

 

 

Do punktu 3. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (druk nr 811) zreferował 

podinspektor Biura Urbanistycznego Krzysztof Bucher. 

Na pytania radnego Waldemara Matuszka odpowiedzi udzielał podinspektor Biura 

Urbanistycznego Krzysztof Bucher. Odpowiedź uzupełniła naczelnik Biura Urbanistycznego 

Aneta Werner-Wilk. 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiedział. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (druk nr 811) 

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

poprawek. 

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

Szymański i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 

się (radny Przemysław Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 4. porządku obrad: 

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu (druk nr 812) omówił 

główny specjalista Biura Urbanistycznego Grzegorz Biernacki. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu (druk nr 812) 

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

poprawek. 

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

Szymański i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 

się (radny Przemysław Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 5. porządku obrad: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 813) omówiła główny specjalista Biura 

Urbanistycznego Magdalena Śliwa.  

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Ia” w Opolu (druk nr 813) 

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 Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu (druk nr 814) zreferowała naczelnik Biura 

Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

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

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu (druk nr 814) 

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

poprawek. 

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

Szymański i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 

się (radny Przemysław Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 7. porządku obrad: 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/422/19 Rady Miasta Opola z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu 

(druk nr 815) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka 

Maślak. 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/422/19 Rady Miasta Opola z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 

w Opolu (druk nr 815) 

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 Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 8. porządku obrad: 

 W punkcie sprawy różne głos zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata 

Stelnicka. Podziękowała za ten rok pracy i za współpracę z Komisją Infrastruktury. 

Jednocześnie złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. 

Do podziękowań za współpracę oraz do życzeń dołączył się przewodniczący Komisji.  

 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

 

        Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                      Radny Edward Odelga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                        

Teresa Muc 


