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Protokół nr 28/2021                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 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. 16.48.                                                                     

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                         

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 6 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, 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”.

  

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 27/2021 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola z dnia 15 marca 2021 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania 

i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego 

w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego 

z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych 

z COVID-19” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 908). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gruntów (druk nr 909). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk nr 910). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu (druk nr 911). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu (druk 

nr 912). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 913). 

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

Protokół nr 27/2021 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 

15 marca 2021 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 6 członków 

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

Elżbieta Bień, Arkadiusz Szymański i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

 Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Iwona Mąkolska-

Frankowska omówiła projekt uchwały w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania 

i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego 

w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego 

z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych 

z COVID-19” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 908). 

Pytania zgłaszali radni: Małgorzata Wilkos oraz Arkadiusz Szymański, a odpowiedzi 

udzielali: naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Iwona Mąkolska-

Frankowska oraz zastępca Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dawid Ozimek. 

W punkcie dyskusja wypowiedziała się radna Elżbieta Bień. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej 

realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego 

w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego 

z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych 

z COVID-19” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 908). 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 
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Do punktu 3. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gruntów (druk nr 909) zreferowała 

naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 

Pytania składała radna Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzielała naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 

W dyskusji nikt się nie wypowiedział. 

Z uwagi na problemy techniczne radna Elżbieta Bień zgłosiła do protokołu, iż wstrzymuje się 

od głosu. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gruntów (druk nr 909) 

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

poprawek. 

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

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

Przemysław Pospieszyński  i Elżbieta Bień). 

 

 

Do punktu 4. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk nr 910) zreferował Krzysztof Śliwa 

Główny Specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Z uwagi na problemy techniczne radny Arkadiusz Szymański zgłosił do protokołu, iż głosuje 

„za”. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (druk nr 910) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 
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Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 5. porządku obrad:  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu (druk nr 911) omówił Krzysztof Śliwa Główny 

Specjalista w Biurze Urbanistycznym. 

Pytań nie zgłaszano, w punkcie dyskusja głos zabrał radny Waldemar Matuszek. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu (druk nr 911) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu (druk nr 912) omówił 

Główny Specjalista w Biurze Urbanistycznym Grzegorz Biernacki. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu (druk nr 912) 

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 2 głosach 

wstrzymujących się (radni: Przemysław Pospieszyński i Elżbieta Bień). 
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Do punktu 7. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 913) zreferował Główny Specjalista w Biurze 

Urbanistycznym Grzegorz Biernacki. 

Na pytania radnej Elżbiety Bień odpowiedzi udzielał Główny Specjalista w Biurze 

Urbanistycznym Grzegorz Biernacki. 

W dyskusji nikt się nie wypowiedział. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Okrąglak I” w Opolu (druk nr 913) 

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, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 8. 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 


