
1 

 

Protokół nr 33/2021                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 20 września 2021 r.  

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury składało się z dwóch części: z wizyty w Miejskim 

Zakładzie Komunikacyjnym w Opolu oraz z posiedzenia w ratuszu.    

 Wizyta Komisji w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Opolu rozpoczęła się 

o godz. 13.30 i odbyła się celem realizacji zagadnienia wynikającego z planu pracy Komisji: 

Perspektywa rozwoju Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego pod kątem kadrowym, 

infrastrukturalnym i rozbudowy sieci komunikacji.      

 Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu Tadeusz Stadnicki oprowadził  

radnych po terenie zakładu, zaprezentował rozwiązania infrastrukturalne oraz przedstawił 

prezentację dot. kwestii kadrowej.    

Po zakończonej prezentacji radne Jolanta Kawecka oraz Elżbieta Bień wypowiadały się 

w kwestii uruchomienia dodatkowej linii autobusowej do ZOO. Szczegółowych wyjaśnień 

udzielała Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka oraz naczelnik Wydziału 

Transportu i Zarządzania Ruchem.                           

Spotkanie w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym zakończyło się o godz. 15.22.  

 

Posiedzenie w Ratuszu odbyło się w sali im. Karola Musioła 

i trwało od godz. 16.01 do godz. 17.09.                                                                            

Posiedzeniu  przewodniczył radny Waldemar Matuszek wiceprzewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński i Małgorzata Wilkos). 

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 32/2021 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2021 r. 

2. Zaopiniowanie Informacji w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości 

oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 stycznia 

2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (druk nr 1002). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do 

kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 999). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg (druk nr 1001). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu (druk nr 1003). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIc – Piast” w Opolu (druk nr 1004). 

7. Sprawy różne. 
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Do punktu 1. porządku posiedzenia: 

    

Protokół nr 32/2021 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 16 sierpnia 

2021 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. Za 

głosowali radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński i Małgorzata 

Wilkos. 

 

Do punktu 2. porządku posiedzenia: 

  

 Informację w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz 

o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 stycznia 

2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (druk nr 1002) zreferowała naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 

Pytania zgłaszali radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński, a odpowiedzi udzielała 

Agnieszka Radlak naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

do Informacji w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz 

o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 stycznia 

2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (druk nr 1002) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Informacji. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 3. porządku posiedzenia: 

  

 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 999) omówił naczelnik Wydziału 

Transportu i Zarządzania Ruchem Tomasz Zawadzki. 

Na pytania radnych Elżbiety Bień  i Waldemara Matuszka odpowiedzi udzielała Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka. 

Dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Bolkowskiej w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 999) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 4. porządku posiedzenia: 

  

 Naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Tomasz Zawadzki omówił 

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia przebiegu dróg (druk nr 1001). 

Pytanie zgłosiła radna Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola Małgorzata Stelnicka. 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiedział. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w Opolu do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia przebiegu dróg (druk nr 1001) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 5. porządku posiedzenia: 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu (druk nr 1003) omówił podinspektor w Biurze 

Urbanistycznym Krzysztof Bucher. 
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Po omówieniu projektu głos w kwestii złożonej skargi zabrał wiceprzewodniczący Komisji 

radny Waldemar Matuszek, w dalszej kolejności w tej sprawie wypowiedziała się naczelnik 

Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

 

W punkcie pytania nie było zgłoszeń.  

W punkcie dyskusja również nikt się nie wypowiedział. 

 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żerkowice I” w Opolu (druk nr 1003) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 2 głosami za (radni: Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos), przy braku 

głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień i Przemysław 

Pospieszyński.  

 

 

Do punktu 6. porządku posiedzenia: 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście VIIc – Piast” w Opolu (druk nr 1004) zreferowała naczelnik 

Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

Pytań i dyskusji nie było. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście VIIc – Piast” w Opolu (druk nr 1004) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński 

i Małgorzata Wilkos. 
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Do punktu 7. porządku posiedzenia: 

 

W punkcie sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

 

 

 

       Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

                          Radny Waldemar Matuszek     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Teresa Muc 


