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Protokół nr 29/2021                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 17 maja 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. 16.00 do godz. 16.08.                                                                     

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).  

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 takim 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 28/2021 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta 

Opola z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2021 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów (druk nr 934). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 935). 

4. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Protokół nr 28/2021 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2021 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie 

w obecności 5 członków Komisji. Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, 

Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

 Wprowadzenia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 
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udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów (druk nr 934) dokonał naczelnik Wydziału Transportu Tomasz Zawadzki. 

Pytanie zgłosiła radna Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzielił naczelnik Wydziału Transportu 

Tomasz Zawadzki. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2021 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów (druk nr 934) 

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, Elżbieta Bień, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

Do punktu 3. porządku obrad:  

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 935) zreferował naczelnik 

Wydziału Transportu Tomasz Zawadzki. 

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

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 18 maja 2021 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat 

i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 935) 

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, Elżbieta Bień, Przemysław 

Pospieszyński i Małgorzata Wilkos. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Do punktu 4. 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 

 


