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Protokół nr 25/2021                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2021 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. 16.01 do godz. 16.31.                                                                     

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                         

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 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 24/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola w dniu 21 grudnia 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole (druk 

nr 827). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego 

pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 831). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na 

Start „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie 

kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji 

dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia 

z Funduszu Dopłat” (druk nr 832). 

5. Przyjęcie Sprawozdania z drugiego roku działalności Komisji Infrastruktury VIII kadencji 

Rady Miasta Opola. 

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

Protokół nr 24/2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola w dniu 

21 grudnia 2020 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 4 członków 

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

i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole (druk nr 827) 

zreferowała naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Agnieszka Maślak. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole 

(druk nr 827) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

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

Pospieszyński. 

 

Do punktu 3. porządku obrad: 

 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Grzegorz Śliwiński omówił projekt 

uchwały w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji 

do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 831). 

Na pytania radnej Małgorzaty Wilkos odpowiedzi udzielał Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich Grzegorz Śliwiński. 

Dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 831) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

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

Pospieszyński. 

 

 

Do punktu 4. porządku obrad: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start „Zasad 

przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów 

pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali 

mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu 

Dopłat” (druk nr 832) zreferowała naczelnik Wydziału lokalowego Izabela Baryłowicz. 

Na pytania radnych Waldemara Matuszka i Małgorzaty Wilkos odpowiedzi udzielał 

Tomasz Maciaś prezes Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start 

„Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie 

kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej 

kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego 

i wsparcia z Funduszu Dopłat” (druk nr 832) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

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

Pospieszyński. 
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Do punktu 5. porządku obrad: 

 Do Sprawozdania z drugiego roku działalności Komisji Infrastruktury VIII kadencji 

Rady Miasta Opola uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

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

Pospieszyński. 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

 W punkcie sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

 

        Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                      Radny Edward Odelga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                        

Teresa Muc 

 


