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Protokół nr 4/2019                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 18 marca 2019 r. 

 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1611 do godz. 1738.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 3 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień i Małgorzata Wilkos).                    

Po dotarciu kolejnych radnych w posiedzeniu 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 3/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 18 lutego 2019 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku 

(druk nr 146). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do 

zmian klimatu do roku 2030” (druk nr 149). 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych 

nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach 

w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 152). 

5. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk 

nr 147). 

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

nr 148). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole (druk 

nr 156). 

8. Temat z planu pracy Komisji: "Inwestycje drogowe realizowane na wnioski Rad Dzielnic, 

analiza kosztorysów i wykonania w latach 2018 i 2019". 

9. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad: 

Protokół nr 3/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

18 lutego 2019 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośne w obecności 3 radnych.                

Za głosowali radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień i Małgorzata Wilkos. 



2 

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku (druk nr 146) 

zreferowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Rabiega. 

Odpowiedzi na pytania radnych: Edwarda Odelgi i Elżbiety Bień udzielali: naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Rabiega oraz zastępca dyrektora 

opolskiego ZOO Krzysztof Kazanowski. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 marca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 

roku (druk nr 146) 

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, Elżbieta Bień, Małgorzata Wilkos, Przemysław 

Pospieszyński i Arkadiusz Szymański. 

 

Do punktu 3. porządku obrad: 

 Krótkiego wstępu do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta 

Opola do zmian klimatu do roku 2030” (druk nr 149) dokonała naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Rabiega.                 

Omówienia oraz prezentacji materiału dokonała prof. dr inż. Tamara Tokarczyk z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. 

Na pytania radnych: Przemysława Pospieszyńskiego, Małgorzaty Wilkos i Elżbiety Bień 

odpowiedzi udzielały: prof. dr inż. Tamara Tokarczyk oraz dr inż. Wiwiana Szalińska 

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. 

W dyskusji głos zabrała radna Elżbieta Bień oraz Wiwiana Szalińska z Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 marca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian 

klimatu do roku 2030” (druk nr 149) 

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

poprawek.                        

Opinię podjęto 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się. 
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Za głosowali radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz 

Szymański. 

 

Do punktu 4. porządku obrad: 

Sprawozdanie w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz 

o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 lipca 2018 r. 

do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 152) omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 

W punkcie dyskusja nikt się nie wypowiedział. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 marca 2019 r. 

do Sprawozdania w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz 

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

2018r. do 31 grudnia 2018r. (druk nr 152) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie Sprawozdania. 

Opinię podjęto 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Elżbieta Bień i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 5. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 147) 

zreferowała naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grażyna Czapla.  

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 marca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 147) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Przemysław Pospieszyński 

i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grażyna Czapla omówiła projekt uchwały 

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk nr 148).   
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W punkcie pytania i dyskusja nie było zgłoszeń.  

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 marca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (druk nr 148) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Przemysław Pospieszyński 

i Arkadiusz Szymański. 

  

Do punktu 7. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole (druk nr 156) 

omówiła naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka 

Maślak. 

Na pytanie radnej Małgorzaty Wilkos odpowiedzi udzieliła naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Maślak. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 19 marca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole 

(druk nr 156) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących 

się. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Przemysław Pospieszyński 

i Arkadiusz Szymański. 

 

Do punktu 8. porządku obrad: 

 Temat z planu pracy Komisji: "Inwestycje drogowe realizowane na wnioski Rad 

Dzielnic, analiza kosztorysów i wykonania w latach 2018 i 2019" omówił zastępca dyrektora 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Piotr Rybczyński.  

W powyższej sprawie głos zabrała również Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata 

Stelnicka. 
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Pytania zgłaszali radni: Edward Odelga i Elżbieta Bień, a odpowiedzi udzielali: Zastępca 

Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka oraz zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu 

Dróg w Opolu Piotr Rybczyński.  

Dyskusji nie było. 

 

Do punktu 9. porządku obrad: 

W punkcie sprawy rożne nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.    

 

 

              Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                             Radny Edward Odelga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:             

Teresa Muc 


