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Protokół nr 35/2021                                                                                                                           

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 15 listopada 2021 r.  

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.05 do godz. 17.57.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek, Krystyna Duda i Małgorzata 

Wilkos). 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 34/2021 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 18 października 2021 r. 

2. Zaopiniowanie Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 1062). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2022 r. (druk 

nr 1051). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta 

Opola (druk nr 1053). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny 

nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Opolskiego (druk nr 1052). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości 

albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (druk 

nr 1060). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 1061). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola 

z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1064). 

9. Temat z planu pracy Komisji: "Realizacja inwestycji drogowych w 2021 r. na terenie 

Gminy Opole". 

10. Odpowiedź na wniosek Komisji Infrastruktury w sprawie przejścia dla pieszych w rejonie 

ul. Chmielowickiej i ul. Gospodarczej. 

11. Wniosek Komisji Edukacji i Kultury w sprawie uwzględnienia w planie pracy Komisji 

Infrastruktury na 2022 rok tematu: „Szklane pułapki czyli o problemie kolizji ptaków 

z szybami. Architektura przyjazna ptakom”. 

12. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2022 rok. 

13. Propozycje tematów do ramowego planu sesji na 2022 rok. 
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14. Sprawy różne 

a) Pismo do wiadomości Komisji w sprawie wykupu lokalu 

b) Informacja o wspólnym zdalnym posiedzeniu komisji celem zaopiniowania projektu 

uchwały budżetowej miasta Opola na 2022 r. (23 listopada godz.16.00) 

 

 

 

Do punktu 1. porządku posiedzenia: 

    

Protokół nr 34/2021 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

18 października 2021 został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 5 członków 

Komisji. Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Krystyna 

Duda i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 2. porządku posiedzenia: 

  

 Informację o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 1062) omówiła 

i prezentacji dokonała naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Iwona 

Makolska – Frankowska. 

Pytań nie zgłaszano, w dyskusji wypowiedziała się radna Elżbieta Bień. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

do Informacji o wykorzystaniu środków europejskich w Opolu (druk nr 1062). 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Informacji. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, Krystyna Duda 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

 

Do punktu 3. porządku posiedzenia: 

 

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2022 r. 

(druk nr 1051) dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marek Kawa. 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

do projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2022 r. (druk nr 1051) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Krystyna Duda 

i Małgorzata Wilkos), przy 1 głosie przeciwnym (radny Waldemar Matuszek) i braku głosów 

wstrzymujących się. 

 

 

 

Do punktu 4. porządku posiedzenia: 

 

 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola (druk 

nr 1053) omówił naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Filipkowski.  

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek i Małgorzata Wilkos, a odpowiedzi udzielał 

naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Filipkowski. 

Ustalono, iż naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Filipkowski dostarczy 

do Biura Rady materiał będący odpowiedzią na jedno z pytań radnego Waldemara Matuszka 

oraz, że materiał zostanie dołączony do esesji. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola 

(druk nr 1053) 

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 (radne: Elżbieta 

Bień i Krystyna Duda). 

 

 

Do punktu 5. porządku posiedzenia: 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak omówiła 

projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej na 

rzecz Województwa Opolskiego (druk nr 1052).                                              

Na pytanie radnej Małgorzaty Wilkos odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 

Dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości 

gruntowej na rzecz Województwa Opolskiego (druk nr 1052) 

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, Krystyna Duda 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

Do punktu 6. porządku posiedzenia: 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 1060) omówiła 

naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

 

Pytanie zgłosiła radna Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzieliła naczelnik Wydziału Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk. 

Dyskusji nie podjęto. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 1060) 

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 (radne: Elżbieta 

Bień i Krystyna Duda). 

 

 

Do punktu 7. porządku posiedzenia: 

 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Iwona Kowalczuk 

zreferowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 1061). 

 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (druk nr 1061) 

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, Krystyna Duda 

i Małgorzata Wilkos. 

 

 

 

Do punktu 8. porządku posiedzenia: 

 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 

4 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1064) omówiła naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Komunalnej Kamila Wnuk-Skóbel. 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 

4 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 1064) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Krystyna Duda 

i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (radna 

Elżbieta Bień). 

 

 

 

Do punktu 9. porządku posiedzenia: 

 

 Temat z planu pracy Komisji: "Realizacja inwestycji drogowych w 2021 r. na terenie 

Gminy Opole" omówiła i prezentacji dokonała dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu 

Teresa Sobel-Wiej. 

Pytania zgłaszały radne: Małgorzata Wilkos oraz Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzielała 

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Teresa Sobel-Wiej. 
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Do punktu 10. porządku posiedzenia:  

 

 W związku z przekazaną odpowiedzią na wniosek Komisji Infrastruktury dotyczący 

możliwości utworzenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Chmielowickiej 

i ul. Gospodarczej, kwestię omówiła dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Teresa 

Sobel-Wiej. 

W niniejszej sprawie wypowiadali się radni: Elżbieta Bień, Waldemar Matuszek i Edward 

Odelga, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Teresa Sobel-Wiej, a także Zastępca 

Prezydenta miasta Opola Małgorzata Stelnicka. 

 

 

 

Do punktu 11. porządku posiedzenia:  

 

Komisja Infrastruktury nie przychyliła się do wniosku Komisji Edukacji i Kultury 

w sprawie uwzględnienia w planie pracy Komisji Infrastruktury na 2022 rok tematu: „Szklane 

pułapki czyli o problemie kolizji ptaków z szybami. Architektura przyjazna ptakom”, gdyż za 

jego przyjęciem nie głosował nikt z radnych, przeciw głosowało 4  radnych (radni: Edward 

Odelga, Waldemar Matuszek, Krystyna Duda i Małgorzata Wilkos), a 1 radna wstrzymała się 

od głosu (Elżbieta Bień). 

 

 

 

Do punktu 12. porządku posiedzenia:  

 

 Propozycje tematów do plany pracy Komisji na 2022 rok zgłaszali radni: 

Małgorzata Wilkos: Analiza systemu wypożyczalni rowerów i hulajnóg – popularność i koszty 

(luty); 

Edward Odelga: Analiza infrastruktury sportowej w szkołach w mieście Opolu (kwiecień); 

Elżbieta Bień: Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom w 2021 r. (sierpień); 

Waldemar Matuszek: Plan rozwoju infrastruktury rowerowej na kolejne lata. Możliwość 

stworzenia wspólnej sieci ścieżek rowerowych (październik). 

 

Plan pracy na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Krystyna Duda i Elżbieta Bień. 

 

 

 

Do punktu 13. porządku posiedzenia:  

 

Członkowie Komisji nie zgłosili propozycji do ramowego planu sesji na 2022 rok. 

 

 

Do punktu 14. porządku posiedzenia:  

 

 W punkcie sprawy różne przewodniczący Komisji poinformował o  piśmie mieszkanki 

Opola w sprawie wykupu lokalu, które zostało skierowane do wiadomości Komisji. 

Treść pisma z załącznikami była udostępniona radnym w programie esesja. 

Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła powyższe do wiadomości. 
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Również  w tym punkcie obrad przewodniczący zakomunikował o wspólnym 

posiedzeniu komisji celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej miasta Opola na 

2022 r. (23 listopada godz.16.00), które odbędzie się w formie zdalnej. 
 

Więcej spraw nie zgłoszono.  

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.  

 

 

 

                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                    Radny Edward Odelga    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                            

Teresa Muc 


