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Protokół nr 10/2019                                                                                                                             

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2019 r. 

 

          Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w sali 312 im. Karola 

Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1400 do godz. 1435.   

Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jolanta Kawecka - przewodnicząca Komisji.        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Przemysław Pytlik i Edward Odelga).   

W trakcie obrad dotarł radny Michał Nowak. 

Listę obecności członków Komisji oraz listę obecnych na posiedzeniu załącza się do 

protokołu.     

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 2 lipca 2019 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Opola do 

2030 r." (druk nr 318). 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.16.2019 na działalność dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. 

4. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.17.2019 na bezczynność Prezydenta 

Miasta Opola. 

5. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.18.2019 na działania Prezydenta Miasta 

Opola. 

6. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.19.2019 na dyrektora Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu. 

7. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.20.2019 na działalność dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. 

8. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.21.2019 na działalność dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. 

9. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 9/2019  

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 2 lipca 2019 r. w obecności  

4 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, 

Przemysław Pytlik i Edward Odelga. 
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Do punktu 2. porządku obrad:  

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka zgłosiła wniosek formalny o treści:  

„Wnioskuję o wyznaczenie terminu i przeniesienie terminu rozpatrzenia skargi nr OR-

I.1510.16.2019 na działania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu na 27.08.2019 r. 

godz. 1500” 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Edward Odelga i Przemysław Pytlik). 

 

Wniosek przewodniczącej Jolanty Kaweckiej dołącza się do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka zgłosiła wniosek ustny, aby projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Opola do 2030 r."  na druku nr 318 omawiać 

w trybie uproszczonym, bez  wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Komisja pozostała 

zgodna.  

W związku z powyższym nie omawiano  ww. projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Opinia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 20 sierpnia 2019 r.  

 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Opola  do 2030 r.” (druk  

nr 318).  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie ww. 

projektu uchwały bez poprawek. 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu 4 głosami za (radni: Jolanta Kawecka, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik), przy braku głosów przeciwnych i przy  

1 wstrzymującym się (radny Michał Nowak). 

 

Do punktu 3. porządku obrad:  

W związku z przyjętym przez Komisję wnioskiem przewodniczącej Jolanty Kaweckiej 

rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.16.2019 na działania dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Opolu zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, które odbędzie się 27.08.2019 r. o godz. 1500. 

Do punktu 4. porządku obrad:  

Radny Waldemar Matuszek przedstawił wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.17.2019 mieszkańca miasta Opola na bezczynność Prezydenta Miasta Opola  

w sprawie remontu drogi na ul. Kwiatowej znajdującej się przy 6 posesjach oraz braku 
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efektywności w odzyskaniu przywłaszczonego sobie fragmentu wyżej wymienionej drogi 

przez mieszkańca jednej z posesji. 

Pytania zadał radny Michał Nowak, a odpowiedzi udzielił radny Waldemar Matuszek. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

 

Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław 

Pytlik). 

Tym samym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłoży stosowny projekt uchwały 

Radzie Miasta Opola (stanowisko Komisji i projekt uchwały z uzasadnieniem załącza się do 

protokołu). 

Do punktu 5.  porządku obrad:  

Radny Michał Nowak przedstawił wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.18.2019 mieszkańca miasta Opola na działania Prezydenta Miasta Opola  

przekazaną przez Wojewodę Opolskiego celem rozpatrzenia według właściwości dotyczącą 

bezczynności i braku odpowiedzi na dwa pisma. 

 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną w części dotyczącej 

bezczynności Prezydenta Miasta Opola, a za uzasadnioną w części dotyczącej braku 

odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia 2019 roku zostało poddane pod głosowanie. 

Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław 

Pytlik). 

Tym samym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłoży stosowny projekt uchwały 

Radzie Miasta Opola (stanowisko Komisji i projekt uchwały z uzasadnieniem załącza się do 

protokołu). 

Do punktu 6.  porządku obrad:  

Przewodnicząca Jolanta Kawecka przedstawiła wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.19.2019 mieszkańca miasta Opola na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń 

w Opolu przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu celem 

rozpatrzenia według właściwości. 

 

Pytania zadał radny Michał Nowak, a odpowiedzi udzieliła Anna Radlak – dyrektor 

Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. 
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Dyskusji nie podjęto. 

 

Stanowisko radnej uznającej skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

Komisja przyjęła stanowisko radnej w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za 

(Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław 

Pytlik). 

Tym samym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłoży stosowny projekt uchwały 

Radzie Miasta Opola (stanowisko Komisji i projekt uchwały z uzasadnieniem załącza się do 

protokołu). 

 

Do punktu 7.  porządku obrad:  

Radny Edward Odelga zgłosił wniosek formalny o treści: „Z uwagi na obszerną 

dokumentację sprawy wnioskuję o przesunięcie na kolejną Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

rozpatrzenie sprawy OR-I.1510.00020.2019”  

 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław Pytlik). 

Wniosek radnego Edwarda Odelgi dołącza się do protokołu. 

 

W związku z powyższym rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.20.2019 na 

działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zostało 

przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 

27.08.2019 r. o godz. 1500. 

Do punktu 8.  porządku obrad:  

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka zgłosiła wniosek formalny o treści:  

„Wnioskuję o przeniesienie terminu rozpatrzenia skargi nr OR-I.1510.21.2019 na działalność 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu na 27.08.2019 r. godz. 1500” 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław Pytlik). 

Wniosek przewodniczącej Jolanty Kaweckiej dołącza się do protokołu. 

 

W związku z powyższym rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.21.2019 na 

działalność dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zostało przeniesione na 

kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 27.08.2019 r.  

o godz. 1500. 
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Do punktu 9.  porządku obrad:  

W punkcie Sprawy różne przewodnicząca Komisji – Jolanta Kawecka poinformowała 

członków o wpłynięciu skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Radny Michał Nowak zgłosił się do rozpatrzenia zasadności ww. skargi. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.    

      

         

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

             Radna Jolanta Kawecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Joanna Panas 


