
1 

 

Protokół nr 18/2020                                                                                                                           

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2020 r. 

 

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

Musioła w opolskim Ratuszu i trwało od godz. 1500 do godz. 1549.   

Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jolanta Kawecka - przewodnicząca Komisji.        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji 

(radni: Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław 

Pytlik).   

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

protokołu.     

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 17/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 19 maja 2020 r. 

2. Rozpatrzenie petycji nr OR-I.152.3.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

3. Rozpatrzenie petycji nr OR-I.152.6.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

4. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 17/2020 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 maja 2020 r. w obecności  

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

Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław Pytlik. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

Radny Michał Nowak omówił wnioskowane kwestie w petycji nr OR-I.152.3.2020  

w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie: 

1. Umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich 

mieszkańców Gminy/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości 

za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto 

obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym; 

 2. Niepobrania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na 

jarmarkach, po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

3. Niepobrania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego 

miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat 

za te występy; 
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4. Umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 

o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5. Niepobierania opłat za parking przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie 

opłat za godzinę parkowania; 

6. Wydania uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce 

z Koronowirusem w tym zakresie. 

 

W pytaniach połączonych z dyskusją głos zabrali radni: Waldemar Matuszek, Michał 

Nowak, Jolanta Kawecka, Edward Odelga i Przemysław Pytlik, a także Grzegorz Marcjasz 

Sekretarz Miasta Opola oraz Ewa Statkiewicz naczelnik Biura Rady Miasta Urzędu Miasta 

Opola. 

W trakcie dyskusji radny Edward Odelga złożył wniosek formalny o nieuwzględnienie 

przedmiotowej petycji i tym samym o zmianę stanowiska radnego rozpatrującego petycję.  

W związku z formułowaniem wniosku przewodnicząca Komisji zarządziła realizację 

kolejnego punktu porządku obrad. Komisja pozostała zgodna. 

 

Do punktu 3.  porządku obrad:  

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Komisji radnej rozpatrującej petycję  

nr OR-I.152.6.2020 dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców mieszkających  

i wychowujących swoje dzieci w danej gminie oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń,  

w których można pozostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących 

stanowisko przedstawiła przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnej rozpatrującej petycję o nieuwzględnienie jej zostało poddane pod 

głosowanie. 

Komisja przyjęła stanowisko radnej w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za 

(radni: Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga, 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 2. porządku obrad:  

Sformułowany wniosek Edwarda Odelgi odczytała przewodnicząca Komisji. 

Przedłożony wniosek był następującej treści: „Tezy przedstawione w petycji są niezasadne i 

błędne w założeniu. Miasto Opole realizuje zapisy ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”, jak 
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również realizuje własne programy pomocowe kierowane do podmiotów wskazanych  

w petycji.” 

W związku z powyższym po wnikliwiej dyskusji Komisja wypracowała swoje 

stanowisko o poniższym brzmieniu: „W dniu 10 kwietnia 2020 r. do Rady Miasta Opola 

wpłynęła petycja przekazana przez Prezydenta Miasta Opola zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  

o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.870) celem podjęcia uchwały przez Radę Miasta Opola  

w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie: 

1. Umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich 

mieszkańców Gminy/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za 

II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie 

wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym. 

2. Niepobrania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na 

jarmarkach, po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum. 

3. Niepobrania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego 

miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za 

te występy. 

4. Umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie  

o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. 

5. Niepobierania opłat za parking przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie 

opłat za godzinę parkowania. 

6. Wydania uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce  

z Koronowirusem w tym zakresie. 

Po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Opola oraz w wyniku szczegółowej analizy  

i wnikliwiej dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miasta Opola  

o nieuwzględnienie przedmiotowej petycji. Tezy przedstawione w petycji są niezasadne  

i błędne w założeniu. Miasto Opole realizuje zapisy ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”, jak 

również realizuje własne programy pomocowe kierowane do podmiotów wskazanych  

w petycji”. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik), przy 1 głosie 

przeciwnym (Michał Nowak) i przy braku głosów wstrzymujących. 

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). 
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Do punktu 4. Porządku obrad: 

W punkcie Sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

             Radna Jolanta Kawecka 

Protokołowała: 

Joanna Panas 


