
1 

 

Protokół nr 27/2021                                                                                                                          

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 16 marca 2021 r. 

 

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

wideokonferencji i trwało od godz. 1400 do godz. 1426. 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 5 członków Komisji 

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

W trakcie realizacji porządku obrad na posiedzenie dołączyła radna Alicja Wiśniewska. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła radną o potwierdzenie swojej obecności poprzez 

wypowiedzenie słowa „obecna/y”.  

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 26/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 16 lutego 2021 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności ponownej skargi nr OR-I.1510.25.2020 na działania 

Prezydenta Miasta Opola. 

3. Rozpatrzenie petycji nr OR-I.152.5.2021 w sprawie przeprowadzenia Referendum 

Ludowego. 

4. Rozpatrzenie petycji nr OR-I.152.7.2021 w sprawie poparcia przez Radę Miasta Opola 

Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 

5. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 26/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 lutego 2021 r. w obecności  
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5 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, 

Michał Nowak, Edward Odelga i Przemysław Pytlik.  

Z uwagi na problemy techniczne radny Michał Nowak zgłosił prośbę  

o zaprotokołowanie, że jest za przyjęciem powyższego. 

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

Przewodnicząca Jolanta Kawecka poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu 

Komisji miała przedstawić swoje stanowisko w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na 

działania Prezydenta Miasta Opola. Jednakże w związku z tym, że Skarżący pismami z dnia  

9 marca i 11 marca 2021 r. wniósł nowe okoliczności do przedmiotu skargi przewodnicząca 

powiadomiła, iż musi je ponownie zbadać. Z uwagi na fakt, że przedmiot skargi wymaga 

rzetelnego, sumiennego i szczegółowego przeanalizowania nowych zarzutów oraz, że 

oczekuje się na wyjaśnienia Prezydenta Miasta Opola w powyższej sprawie proponuje 

przesunąć termin rozpatrzenia skargi na kolejne posiedzenie Komisji w kwietniu.  

Pytania zadała radna Alicja Wiśniewska, a odpowiedzi udzieliła przewodnicząca 

Jolanta Kawecka. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Nikt nie zgłosił uwag. Powyższe przyjęto przez aklamację.  

 

Do punktu 3. porządku obrad: 

Radny Michał Nowak przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej petycji  

nr OR-I.152.5.2021 dot. wyrażenia przez radę gminy opinii w sprawie przeprowadzenia 

bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich 

akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju 

Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego rekomendującego, aby przedmiotową petycję zgodnie z art. 6 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazać do 

Marszałka Sejmu zgodnie z właściwością zostało poddane pod głosowanie. 
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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 Przemysław Pytlik przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej petycji  

nr OR-I.152.7.2021 w sprawie poparcia przez Radę Miasta Opola Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Pytań nie zadano. 

W dyskusji głos zabrali radni: Michał Nowak, Przemysław Pytlik, Jolanta Kawecka 

oraz Alicja Wiśniewska. W powyższej dyskusji radni zgłosili wątpliwość udostępniania 

danych osobowych bez naruszenia prawa o ochronie danych osobowych w trakcie 

posiedzenia Komisji oraz posiedzenia Rady Gminy w przypadku, jeśli osoba wyraża zgodę na 

publiczną publikację swoich danych osobowych koniecznych do realizacji 

petycji/skargi/wniosku. 

Stanowisko radnego rekomendującego, aby nie uwzględnić przedmiotowej petycji 

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 5. porządku obrad: 

W punkcie Sprawy różne przewodnicząca Komisji powróciła do dyskusji z punktu  

4. porządku obrad dotyczącej anonimizacji danych osobowych w trakcie realizacji procedury 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.  
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Odpowiedzi na zadane pytania przez przewodniczącą Komisji udzielił Grzegorz 

Marcjasz, Sekretarz Miasta Opola. 

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 


