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Protokół nr 2/2019                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2019 r. 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1604 do godz. 1703.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos, Przemysław Pospieszyński, 

i Arkadiusz Szymański).                 

W posiedzeniu do końca obrad łącznie udział brało 5 radnych. 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2018 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2018 r. 

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

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 86). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 89). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego 

pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 91). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk 

nr 92). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 93). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

Miasta Opola (druk nr 94). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od 

opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów stanowiących własność Gminy Opole (druk nr 95). 

9. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2019 rok. 

10. Sprawy rożne. 

 

Do punktu 1. porządku posiedzenia: 

Protokół nr 1/2018 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

10 grudnia 2018 r. został zatwierdzony bez uwag 4 głosami za, przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Za głosowali radni: Edward Odelga, 

Waldemar Matuszek, Małgorzata Wiolkos i Arkadiusz Szymański. 



2 

 

Do punktu 2. porządku posiedzenia: 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 86) zreferowała zastępca naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Monika Czech – Tańczuk.  

Na pytania radnej Małgorzaty Wilkos odpowiedzi udzielał naczelnik Wydziału 

Transportu Tomasz Zawadzki. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola” (druk nr 86). 

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 3. porządku posiedzenia:  

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sebastian Smoliński omówił projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 89). 

Pytań nie zgłaszano, również w dyskusji nie było zgłoszeń. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 89) 

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. 
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Do punktu 4. porządku posiedzenia:  

Projekt uchwały w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 91) omówiła 

naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Ewa Morawska-Jerye, która również udzielała 

odpowiedzi na pytania radnych: Małgorzaty Wilkos i Waldemara Matuszka. 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiadał. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia 

w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Miasta Opola (druk nr 91) 

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 5. porządku posiedzenia:  

Omówienia projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk 

nr 92) dokonała Iwona Adamowicz zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.  

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk nr 92) 

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. 
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Do punktu 6. porządku posiedzenia:  

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 93) omówiła Iwona Kowalczuk naczelnik 

Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Waldemar Matuszek i Arkadiusz 

Szymański, a odpowiedzi udzielała Iwona Kowalczuk naczelnik Wydziału Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi.  

W punkcie dyskusja głos zabrał radny Arkadiusz Szymański. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 93) 

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 głosach wstrzymujących się (radni: Arkadiusz 

Szymański i Przemysław Pospieszyński).                                                

 

 

Do punktu 7. porządku posiedzenia:  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak dokonała 

omówienia projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta 

Opola (druk nr 94) oraz udzielała odpowiedzi na pytania radnych: Arkadiusza Szymańskiego, 

Przemysława Pospieszyńskiego i Waldemara Matuszka. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Opola 

(druk nr 94) 

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

poprawek. 
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Opinię podjęto 3 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek i Małgorzata 

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

Szymański i Przemysław Pospieszyński).                                                

 

 

Do punktu 8. porządku posiedzenia:  

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów stanowiących własność Gminy Opole (druk nr 95) zrefowała Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak.  

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Małgorzata Wilkos, a odpowiedzi 

udzielała Agnieszka Radlak. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów stanowiących własność Gminy Opole (druk nr 95). 

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 9. porządku posiedzenia:  

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Edward Odelga odczytał zgłoszone 

przez radnych propozycje tematów do planu pracy Komisji na 2019 rok.         

W trakcie posiedzenia radny Arkadiusz Szymański ustnie zgłosił swoją propozycję, której 

brzmienie ostatecznie ustalił przewodniczący Komisji: „Stopień zaangażowania 

i zaawansowania działań podejmowanych przez miasto Opole dla realizacji stadionu 

miejskiego dla klubu piłkarskiego „Odra” Opole.                                         

Podczas posiedzenia określono również terminy omawiania tematów. 

Plan pracy Komisji Infrastruktury na 2019 rok został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 

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

Wilkos, Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

 



6 

 

Do punktu 10. porządku obrad:  

W punkcie sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw. 

           

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.    

 

 

              Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                             Radny Edward Odelga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:             

Teresa Muc 

 


