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Protokół nr 24/2020                                                                                                                           

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 22 grudnia 2020 r. 

 

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

wideokonferencji i trwało od godz. 1400 do godz. 1424. 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, Waldemar Matuszek, Edward Odelga i Przemysław Pytlik). 

Obecność członków Komisji została potwierdzona poprzez odczytanie listy obecności przez 

przewodniczącą Komisji. Każdy radny potwierdzał osobiście swoją obecność wypowiadając 

słowo „obecny/a”. W trakcie realizacji porządku obrad na posiedzenie dołączyła radna Alicja 

Wiśniewska oraz radny Michał Nowak. Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych  

o potwierdzenie swojej obecności poprzez wypowiedzenie słowa „obecna/y”.  

W posiedzeniu Komisji on-line uczestniczyli również zaproszeni goście Aleksander 

Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 16 listopada 2020 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności wniosku nr OR-I.1510.21.2020 w sprawie zabezpieczenia 

środków w budżecie miasta Opola na oświetlenie ulic Piwarskiego, Taszyckiego  

i Tatarkiewicza oraz bezpiecznego dojazdu ulicą Kokota w Opolu. 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.22.2020 na dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz na dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Opolu. 

4. Sprawy różne: 

a) pismo Skarżącego dotyczące rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zarządu 

Dróg w Opolu, 

b) informacja o wpłynięciu petycji w sprawie upamiętnienia Dawida Altera 

Kurzmanna poprzez nadanie nazwy ulicy, skweru lub parku jego imieniem, 
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c) informacja o wpłynięciu skargi na przewlekłość i opieszałość w działaniu 

Prezydenta Miasta Opola, 

d) informacja o wpłynięciu petycji dot. podjęcia przez Radę Miasta Opola uchwały  

w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COv-2, 

e) informacja o wpłynięciu skargi na działania Prezydenta Miasta Opola. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 23/2020 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 listopada 2020 r. w obecności  

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

Edward Odelga i Przemysław Pytlik.  

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

Radny Edward Odelga przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanego wniosku 

nr OR-I.1510.21.2020 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Opola na 

oświetlenie ulic Taszyckiego, Tatarkiewicza i Piwarskiego oraz bezpiecznego dojazdu  

ul. Kokota. 

Pytania do rozpatrywanego wniosku zadały radne Jolanta Kawecka i Alicja 

Wiśniewska, a odpowiedzi na zadane pytania udzielił radny Edward Odelga. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego uznającego, iż należy odstąpić od rozpatrywania ww. wniosku  

i w części dotyczącej oświetlenia ulic Piwarskiego, Taszyckiego i Tatarkiewicza odesłać do 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, która jest we władaniu ww. ulic, a w części 

dotyczącej bezpiecznego dojazdu ulicą Kokota przekazać zgodnie z właściwością 

Prezydentowi Miasta Opola 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 

wstrzymującym się (Michał Nowak) i przy braku głosów przeciwnych. 

Z uwagi na problemy techniczne radna Alicja Wiśniewska zawnioskowała o zapisanie 

do protokołu, iż jest za przyjęciem przedstawionego stanowiska. 

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 3. porządku obrad: 

Radny Przemysław Pytlik przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej skargi 

nr OR-I.1510.22.2020 na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz na 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu. 

Pytania do omawianej sprawy zadał radny Waldemar Matuszek oraz przewodnicząca 

Komisji Jolanta Kawecka, a odpowiedzi na zadane pytania udzielił radny Przemysław Pytlik. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego rekomendującego, iż w związku z tym, że w toku postępowania 

wyjaśniającego ustalił, iż skarga jest anonimem i zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 

skarg i wniosków pozostawia się ją bez rozpatrzenia 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). 

Z uwagi na problemy techniczne radna Alicja Wiśniewska zawnioskowała o zapisanie 

do protokołu, iż jest za przyjęciem przedstawionego stanowiska. 

W związku z powyższym przewodnicząca Komisji zwróci się z prośbą  

do Przewodniczącego Rady Miasta Opola o poinformowanie radnych na najbliższym 

posiedzeniu Rady Miasta Opola w dniu 29 grudnia br., że ze względu na anonimowego 

nadawcę Komisja postanowiła pozostawić przedmiotową skargę bez rozpatrzenia. 

Do punktu 4a). porządku obrad: 

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka poinformowała członków Komisji  

o piśmie Skarżącego, które wpłynęło w dniu 30 listopada br. drogą elektroniczną, w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.  

Komisja zapoznała się z ww. pismem, a w dyskusji głos zabrał radny Waldemar 

Matuszek. 

Członkowie Komisji w jawnym głosowaniu przyjęli pismo do wiadomości 5 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Edward Odelga, Przemysław Pytlik i Alicja 

Wiśniewska), przy 1 głosie wstrzymującym się (Michał Nowak) oraz przy braku głosów 

przeciwnych. 

Z uwagi na problemy techniczne radna Alicja Wiśniewska zawnioskowała o zapisanie 

do protokołu, iż jest za przyjęciem powyższego. 
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W związku z tym przewodnicząca Komisji zwróci się z prośbą do Przewodniczącego 

Rady Miasta Opola o poinformowanie radnych o przedmiotowym piśmie na najbliższym 

posiedzeniu Rady Miasta Opola. 

 

Do punktu 4 b). c). d). e.) porządku obrad: 

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka poinformowała radnych o tym, że do 

rozpatrzenia przez Komisję wpłynęło zbadanie zasadności: 

- petycji w sprawie upamiętnienia Dawida Altera Kurzmanna poprzez nadanie nazwy ulicy, 

skweru lub parku jego imieniem. Do jej rozpatrzenia przewodnicząca wyznaczyła radną 

Alicję Wiśniewską. 

- skargi wniesionej przez mieszkańców Opola na przewlekłość i opieszałość w działaniu 

Prezydenta Miasta Opola w sprawie przejęcia przez Gminę ulic Piwarskiego, Taszyckiego  

i Tatarkiewicza. Skargę rozpatrzy radny Edward Odelga. 

- petycji dot. podjęcia przez Radę Miasta Opola uchwały w sprawie masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-COv-2. Petycję rozpatrzy radny Waldemar Matuszek. 

- skargi mieszkańca miasta Opola na działania Prezydenta Miasta Opola w sprawie  

ul. Cichej. Przedmiotową skargę miał rozpatrywać radny Przemysław Pytlik, jednakże  

w związku z jego prośbą o możliwość wyznaczenia innego radnego przewodnicząca Komisji 

do jej zbadania wyznaczyła siebie. 

Przewodnicząca Komisji złożyła życzenia świąteczne wszystkim członkom Komisji 

oraz zaproszonym gościom. 

Więcej spraw nie zgłoszono. Tym samym porządek obrad został wyczerpany, 

przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

 

 

    Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

             Radna Jolanta Kawecka 

 

 

 

 
Protokołowała: 

Joanna Panas 

 


