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Protokół nr 22/2020                                                                                                                           

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 20 października 2020 r. 

 

 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się on-line w formie 

wideokonferencji i trwało od godz. 1502 do godz. 1529. Członkowie Komisji łączyli się za 

pomocą programów CISCO Webex oraz eSesji. 

Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jolanta Kawecka - przewodnicząca Komisji.     

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Jolanta Kawecka, Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław Pytlik). Obecność 

członków Komisji została potwierdzona poprzez odczytanie listy obecności przez 

przewodniczącą Komisji. Każdy radny, którego wizerunek był widoczny podczas 

wideokonferencji, potwierdzał osobiście swoją obecność wypowiadając słowo „obecny/a”. 

 Podczas głosowania nad zatwierdzeniem protokołu nr 21 z dnia 15 września br. na 

posiedzenie dołączyła radna Alicja Wiśniewska i uczestniczyła w posiedzeniu do końca. 

Natomiast podczas referowania przez radnego Michała Nowaka stanowiska do skargi na 

działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na posiedzenie Komisji 

dołączył radny Waldemar Matuszek i uczestniczył w posiedzeniu do końca. 

W posiedzeniu Komisji on-line uczestniczyli również zaproszeni goście Teresa Sobel-

Wiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz Zdzisław Markiewicz, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Listę obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości załącza się do protokołu.     

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 15 września 2020 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.16.2020 na działania dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.17.2020 na bezczynność Miejskiego 

Zarządu Dróg w Opolu. 

4. Rozpatrzenie petycji nr OR-I.152.12.2020 w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

uczniów PSP nr 30 w Opolu. 

5. Sprawy różne. 
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Do punktu 1. porządku obrad:  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 21/2020 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 września 2020 r. w obecności  

5 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Jolanta Kawecka, Michał Nowak, 

Edward Odelga, Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska.  

Przed przystąpieniem do głosowania przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka 

poprosiła radną Alicję Wiśniewską o potwierdzenie swojej obecności poprzez wypowiedzenie 

słów „obecna”. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

 

Radny Michał Nowak przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej skargi 

nr OR-I.1510.16.2020 na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu celem rozpatrzenia według 

właściwości. Skarżąca w piśmie podnosi zarzut utrudniania jej życia przez dyrektora oraz 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

W trakcie omawiania sprawozdania z badania zasadności skargi dołączył radny 

Waldemar Matuszek. Po zreferowaniu stanowiska przewodnicząca Komisji poprosiła radnego 

Waldemara Matuszka o potwierdzenie swojej obecności poprzez wypowiedzenie słów 

„obecny”. 

Pytania do rozpatrywanej skargi zadała radna Alicja Wiśniewska, a odpowiedzi na 

zadane pytania udzielił radny badający skargę Michał Nowak. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 6 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, 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). 

 

 



3 

 

Do punktu 3.  porządku obrad:  

 

Przewodnicząca Komisji  Jolanta Kawecka przedstawiła swoje stanowisko do 

rozpatrywanej skargi nr OR-I.1510.17.2020 na bezczynność Miejskiego Zarządu Dróg  

w Opolu w zakresie prowadzonej inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. 

W. Witosa – lewa strona”. 

Pytania do rozpatrywanej skargi zadała radna Alicja Wiśniewska, a odpowiedzi 

udzieliła przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka oraz Teresa Sobel-Wiej, dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

W dyskusji głos zabrała przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka oraz radny 

Waldemar Matuszek. 

Stanowisko radnej uznającej skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 6 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, 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: 

 

Radny Edward Odelga przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej petycji 

nr OR-I.152.12.2020 w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów PSP nr 30 w Opolu. 

Pytania do rozpatrywane petycji zadał radny Michał Nowak, a odpowiedzi udzielił 

radny Edward Odelga. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego rozpatrującego petycję wnioskującego do Komisji o odstąpienie 

od rozpatrzenia petycji ze względu na brak kompetencji organu stanowiącego gminy  

w przedmiotowym zakresie i przekazanie jej do Prezydenta Miasta Opola celem rozpatrzenia 

według właściwości zostało poddane pod głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu 5 głosami za (Jolanta Kawecka, Waldemar 

Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska), przy 1 głosie 

przeciwnym (Michał Nowak) oraz przy braku głosów wstrzymujących się. 
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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: 

 

W punkcie Sprawy różne nie zgłoszono żadnych spraw. Tym samym porządek obrad 

został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

 

 

 

    Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

             Radna Jolanta Kawecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Joanna Panas 

 


