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Protokół nr 7/2019                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2019 r. 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1604 do godz. 1806.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

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

Wilkos).  Po dotarciu radnych: Elżbiety Bień i Arkadiusza Szymańskiego w posiedzeniu 

uczestniczyło 6 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 6/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 20 maja 2019 r. 

2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Miasta Opola za 2018 rok (druk nr 230). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola wotum 

zaufania (druk nr 232). 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk 

nr 185). 

5. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216). 

6. Zaopiniowanie Informacji o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

miasta Opola za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 

2018 rok (druk nr 217). 

8. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 r. (druk 

nr 187). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2018 rok (druk 

nr 215). 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu (druk nr 233). 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 

w Opolu (druk nr 234). 

12. Sprawy rożne 

a) Odpowiedź na pytanie zgłoszone podczas omawiania tematu z planu pracy Komisji: 

"Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg". 
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Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad przewodniczący Komisji zgłosił uwagę, 

aby osoby referujące przedstawiały syntetycznie otrzymane przez radnych materiały, aby 

Komisja miała więcej czasu na dyskusję, również z uwagi na fakt, iż do Komisji wpłynęły 

nowe dokumenty.  

 

Do punktu 1. porządku obrad: 

 Protokół nr 6/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

20 maja 2019 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Przemysław Pospieszyński, 

Małgorzata Wilkos i Elżbieta Bień. 

Radna Elżbieta Bień głosowała wyłącznie poprzez podniesienie ręki (z przyczyn 

technicznych). Radna głosowała „za”.  

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

 Raport o stanie Miasta Opola za 2018 rok (druk nr 230) zreferowała i prezentacji 

dokonała naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Iwona Mąkolska-

Frankowska. 

Pytań nie zgłaszano, również w dyskusji nie było zgłoszeń. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

do Raportu o stanie Miasta Opola za 2018 rok (druk nr 230) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie raportu. 

 

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

Szymański i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

Do punktu 3. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola 

wotum zaufania (druk nr 232) dokonała Naczelnik Biura Rady Miasta Ewa Statkiewicz. 

Pytań nie było, nie było również dyskusji. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

                                                                                                                                                            

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola wotum zaufania 

(druk nr 232) 

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 3 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta 

Bień, Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański). 

 

Do punktu 4. porządku obrad: 

 Skarbnik Miasta Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska omówiła Sprawozdanie 

z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk nr 185). 

Pytania zgłaszał radny Przemysław Pospieszyński, a odpowiedzi udzielali: dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Teresa Sobel-Wiej oraz naczelnik Wydziału Promocji 

Łukasz Śmierciak, który wyjaśnił, iż na zadane przez radnego pytanie (dot. miesięcznika 

Moje Opole) zostanie przedstawiona informacja uzupełniająca.  

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r.                                                                      

do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (druk nr 185) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie sprawozdania. 

 

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

Wilkos), przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta 

Bień, Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański). 

 

Do punktu 5. porządku obrad: 

 Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216) omówił naczelnik 

Wydziału Finansowo-Księgowego Aleksander Sienkiewicz.  

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

do Sprawozdania finansowego miasta Opola za 2018 rok (druk nr 216) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie sprawozdania. 

 

Opinię podjęto 2 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek), przy braku głosów 

przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta Bień, Przemysław Pospieszyński 

i Arkadiusz Szymański). 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

 Informację o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186) zreferował naczelnik wydziału 

Budżetu Marcin Baraniewicz. 
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Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

 

do Informacji o stanie mienia miasta Opola (druk nr 186) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie informacji. 

 

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

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

Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

 

Do punktu 7. porządku obrad: 

Odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

miasta Opola za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 

2018 rok (druk nr 217) głos zabrała Skarbnik Miasta Opola Renata Ćwirzeń – Szymańska. 

Pytań i dyskusji nie było. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 217.              

Z uwagi na brak zgodności osób obecnych na sali z liczbą oddanych głosów, przewodniczący 

Komisji zarządził reasumpcję głosowania. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola 

za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok 

(druk nr 217) 

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 3 głosach wstrzymujących się (radni: Elżbieta 

Bień, Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański). 

 

Do punktu 8. i 9. porządku obrad: 

 Naczelnik Wydziału Budżetu Marcin Baraniewicz łącznie omówił: Sprawozdanie 

z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 r. (druk nr 187) oraz projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej miasta Opola za 2018 rok (druk nr 215). 
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Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

do Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2018 r. (druk 

nr 187) 

Komisja Infrastruktury wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie sprawozdania. 

 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 

i Arkadiusz Szymański), przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się 

(radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2018 rok (druk nr 215) 

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

poprawek. 

 

Opinię podjęto 4 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata Wilkos 

i Arkadiusz Szymański), przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się 

(radni: Elżbieta Bień i Przemysław Pospieszyński). 

 

Do punktu 10. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzezie” w Opolu (druk nr 233) omówiła naczelnik Biura Urbanistycznego 

Aneta Werner-Wilk. 

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Edward Odelga i Waldemar Matuszek, 

odpowiedzi udzielała naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzezie” w Opolu (druk nr 233) 

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

poprawek. 
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Opinię podjęto 5 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Małgorzata 

Wilkos, Arkadiusz Szymański i Przemysław Pospieszyński), przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się (radna: Elżbieta Bień). 

 

Do punktu 11. porządku obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu (druk nr 

234) omówiła Magdalena Śliwa Główny Specjalista Biura Urbanistycznego. 

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński, Elżbieta Bień i Waldemar Matuszek, 

odpowiedzi udzielały: naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk oraz Główny 

Specjalista Biura Urbanistycznego Magdalena Śliwa. Na pytanie radnej Elżbiety Bień 

odpowiedzi udzielił przewodniczący Komisji Edward Odelga. 

Dyskusji nie było. 

 Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu 

(druk nr 234) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto  5 głosami za (radni: Edward Odelga, Waldemar Matuszek, Elżbieta Bień, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański), przy braku głosów przeciwnych i braku 

głosów wstrzymujących się. 

 

Do punktu 12. porządku obrad:  

Przewodniczący Komisji poinformował o odpowiedzi na pytanie zgłoszone podczas 

omawiania tematu z planu pracy Komisji: "Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg" 

(załączona w programie e-sesja). 

W tym punkcie przewodniczący Komisji przypomniał o kolejnym posiedzeniu Komisji 

Infrastruktury w dniu 24.06 (godz. 16.00). 

 

Więcej spraw nie zgłoszono.                                                                                                     

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

  

                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                    Radny Edward Odelga  

Protokołowała:             

Teresa Muc 


