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Protokół nr 8/2019                                                                                                                            

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2019 r. 

          Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1606 do godz. 1735.                                                                           

Posiedzeniu  przewodniczył radny Edward Odelga przewodniczący Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 3 członków Komisji 

(radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos i Arkadiusz Szymański).  Po dotarciu radnych: 

Przemysława Pospieszyńskiego, Waldemara Matuszka i Elżbiety Bień 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 7/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2019 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (druk nr 236) wraz z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Opola z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Opola za 2018 r. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 235). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu (druk nr 259). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 243). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 

przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 244). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej 

(druk nr 245). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) 

obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami (druk nr 252). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących 

przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola (druk nr 253). 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych 

z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 254). 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii 

drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 256). 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do 

kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 257). 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej 

w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258). 
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14. Temat z planu pracy Komisji: "Strategia rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście na 

lata 2019-2023". 

15. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad: 

 Protokół nr 7/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 

24 czerwca 2019 r. został zatwierdzony bez uwag jednogłośnie w obecności 3 członków 

Komisji. Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos i Arkadiusz Szymański.  

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (druk nr 236) wraz z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Opola z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Opola za 2018 r. dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir 

Batko. 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 

 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (druk nr 236) wraz z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Opola z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Opola za 2018 r. 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 2 głosami za (radni: Edward Odelga i Małgorzata Wilkos), przy braku głosów 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (radny Arkadiusz Szymański). 

 

  

Do punktu 3. porządku obrad: 

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 235) 

dokonała naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk. 

Pytań i dyskusji nie było. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Malinka II” w Opolu (druk nr 235) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos i Arkadiusz Szymański. 

 

 

Do punktu 4. porządku obrad: 

Naczelnik Biura Urbanistycznego Aneta Werner-Wilk dokonała wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu (druk nr 259). 

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu (druk nr 259) 

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, Małgorzata Wilkos, Arkadiusz Szymański, Waldemar 

Matuszek i Przemysław Pospieszyński. 

 

Do punktu 5. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 243) dokonał Geolog 

Miejski w Referacie Infrastruktury Komunalnej Wydziału Infrastruktury Technicznej 

i Gospodarki Komunalnej Piotr Makarowski.   

Pytania zgłaszali radni: Małgorzata Wilkos, Arkadiusz Szymański i Edward Odelga, 

a odpowiedzi udzielił Geolog Miejski w Referacie Infrastruktury Komunalnej Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Piotr Makarowski.   

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Komisji zarządził minutę przerwy, aby umożliwić radnej Elżbiecie Bień 

zalogowanie się do systemu e-Sesja. 
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Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola (druk nr 243) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 5 głosami za (radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Waldemar 

Matuszek, Przemysław Pospieszyński i Elżbieta Bień), przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się (radny Arkadiusz Szymański). 

 

 

Do punktu 6. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu 

użytkowego przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 244) 

dokonała naczelnik Wydziału Lokalowego Izabela Baryłowicz. 

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek i Arkadiusz Szymański, a odpowiedzi udzielała 

naczelnik Wydziału Lokalowego Izabela Baryłowicz. 

Przewodniczący Komisji radny Edward Odelga poprosił o informację na piśmie co będzie 

realizowane w ww. lokalu. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy 

ul. Krakowskiej 9 w Opolu w trybie bezprzetargowym (druk nr 244) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Elżbieta Bień i Arkadiusz Szymański. 

 

Do punktu 7. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości 

gruntowej (druk nr 245) dokonała naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Agnieszka Radlak. 

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

udzieliła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Radlak. 
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Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 

245) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Elżbieta Bień i Arkadiusz Szymański. 

 

Do punktu 8. porządku obrad: 

 Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) 

obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami (druk nr 252) dokonał naczelnik 

Wydziału Transportu Tomasz Zawadzki. 

Pytania zadawali radni: Przemysław Pospieszyński, Elżbieta Bień, Arkadiusz Szymański, 

Waldemar Matuszek i Edward Odelga, a odpowiedzi udzielał  naczelnik Wydziału Transportu 

Tomasz Zawadzki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka. 

Z odpowiedzi na pytania wywiązała się dyskusja, w której udział wzięły: Zastępca Prezydenta 

Miasta Opola Małgorzata Stelnicka oraz radna Elżbieta Bień. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej 

przy przewozie osób i ładunków taksówkami (druk nr 252) 

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

poprawek. 

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

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

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański). 

Z przyczyn technicznych radny Przemysław Pospieszyński głosował wyłącznie poprzez 

podniesienie ręki. Radny wstrzymał się od głosu. 

 

Do punktu 9. porządku obrad:  

Przewodniczący Komisji zaproponował realizowanie punktów 9 i 10 bez 

wprowadzenia (członkowie Komisji pozostali zgodni).     
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Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących 

przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola (druk nr 253) nie dokonano. 

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek oraz Przemysław Pospieszyński, a odpowiedzi 

udzielał naczelnik Wydziału Transportu Tomasz Zawadzki.  

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy 

przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola (druk nr 253) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Waldemar Matuszek, Przemysław 

Pospieszyński, Elżbieta Bień i Arkadiusz Szymański. 

 

Do punktu 10. porządku obrad: 

W punkcie 9 porządku obrad przewodniczący Komisji zaproponował realizowanie 

punktów 9 i 10 bez wprowadzenia (członkowie Komisji pozostali zgodni). 

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych 

z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 254) 

nie dokonano. 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób 

i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola (druk nr 254) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto 5 głosami za (radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, 

Przemysław Pospieszyński i Arkadiusz Szymański), przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się (radny Waldemar Matuszek). 

 

Do punktu 11. porządku obrad: 

Kierownik Referatu Dróg Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej Beata Sprawka dokonała wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie 
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zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi 

gminnej (druk nr 256). 

Pytania zgłaszali radni: Waldemar Matuszek oraz Edward Odelga,  a odpowiedzi 

udzieliła kierownik Referatu Dróg Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej Beata Sprawka. 

Dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

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

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 256) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Waldemar Matuszek. 

 

 

Do punktu 12. porządku obrad: 

Kierownik Referatu Dróg Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej Beata Sprawka dokonała wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie 

zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu 

drogi gminnej (druk nr 257).  

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi 

gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej (druk nr 257) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Waldemar Matuszek. 

Z powodu rozładowania tabletu radny Waldemar Matuszek zgłosił, iż głosuje wyłącznie 

poprzez podniesienie ręki. Radny głosował „za”. 
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Do punktu 13. porządku obrad: 

Kierownik Referatu Dróg Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej Beata Sprawka dokonała wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie 

pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia 

przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258).  

Pytań i dyskusji nie było. 

Opinia 

Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

do projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii 

drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Nr 103522O (druk nr 258) 

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

poprawek. 

Opinię podjęto jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Za głosowali radni: Edward Odelga, Małgorzata Wilkos, Elżbieta Bień, Przemysław 

Pospieszyński, Arkadiusz Szymański i Waldemar Matuszek. 

Z powodu rozładowania tabletu radny Waldemar Matuszek zgłosił, iż głosuje wyłącznie 

poprzez podniesienie ręki. Radny głosował „za”. 

 

Do punktu 14. porządku obrad: 

 Temat z planu pracy Komisji: "Strategia rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście 

na lata 2019-2023" omówiła Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka. 

Pytania zgłaszali radni: Przemysław Pospieszyński i Waldemar Matuszek, a odpowiedzi 

udzielała  Zastępca Prezydenta Miasta Opola Małgorzata Stelnicka. 

Dyskusji nie było. 

 

Do punktu 15. porządku obrad: 

W punkcie sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw.               

Porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.   

  

 

                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

                                    Radny Edward Odelga  

 

Protokołowała:             

Teresa Muc 


