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Protokół nr 20/2020                                                                                                                           

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

 

          Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w Centrum Wystawienniczo 

- Kongresowym i trwało od godz. 900 do godz. 917.   

Posiedzeniu  przewodniczyła radna Alicja Wiśniewska - wiceprzewodnicząca Komisji.     

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik oraz Alicja Wiśniewska).   

Listę obecności członków Komisji na posiedzeniu załącza się do protokołu.     

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 19/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.6.2020 na działanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.13.2020 na działania Prezydenta Miasta 

Opola. 

4. Sprawy różne: 

- rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.9.2020 na działania Prezydenta Miasta 

Opola oraz na działania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 19/2020 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 sierpnia 2020 r. w obecności  

4 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Waldemar Matuszek, Edward Odelga, 

Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

Radny Edward Odelga przedstawił stanowisko do badanej skargi  

nr OR-I.1510.6.2020 na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu  

w sprawie nieracjonalnego, nieprofesjonalnego zachowania i wskazującą że Powiatowy 
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Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu stosuje względem Skarżącego szantaż  

i pomówienia, a także że „szczuje” na Skarżącego. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska). 

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 3.  porządku obrad:  

Radny Przemysław Pytlik przedstawił stanowisko do badanej skargi  

nr OR-I.1510.13.2020 na działania Prezydenta Miasta Opola, która była przekazana przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu celem rozpatrzenia według właściwości. 

Skarga dotyczyła nienależytego rozpatrywania wniosku o dokonanie zmian danych  

w ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miasta Opola.  

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Stanowisko radnego uznającego, iż skargę należy przekazać do Prezydenta Miasta 

Opola w związku z toczącym się postępowaniem zostało poddane pod głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska). 

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 4. porządku obrad: 

W punkcie Sprawy różne radny Waldemar Matuszek badający skargę  

nr OR-I.1510.9.2020 w związku z powstałymi wątpliwościami oraz po dokonaniu wizji 
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lokalnej już po odbytym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 sierpnia 

br. przedstawił zweryfikowane stanowisko do rozpatrywanej skargi na działania Prezydenta 

Miasta Opola oraz na działania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Stanowisko radnego uznającego skargę w części dotyczącej działania Prezydenta 

Miasta Opola za nieuzasadnioną, a w części dotyczącej działania Miejskiego Zarządu Dróg  

w Opolu w zakresie wadliwego wykonania odwodnienia za uzasadnioną, a w pozostałym 

zakresie działań Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska). 

Tym samym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłoży Radzie Miasta Opola  

stosowną autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia zasadności skargi na 

działania Prezydenta Miasta Opola oraz na działania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu 

(stanowisko Komisji i autopoprawkę załącza się do protokołu). 

Porządek obrad został wyczerpany, wiceprzewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

             Radna Alicja Wiśniewska 

 

 

Protokołowała: 

Joanna Panas 


