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Protokół nr 28/2021                                                                                                                          

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

 

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

wideokonferencji i trwało od godz. 1400 do godz. 1416. 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.    

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad posiedzenia przewodnicząca Komisji 

wyraziła wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca radnego Edwarda Odelgi oraz radnej 

Danuty Sokołowskiej. 

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 27/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 16 marca 2021 r. 

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

Prezydenta Miasta Opola. 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.5.2021 na działalność dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

4. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.7.2021 na działania Prezydenta Miasta 

Opola. 

5. Sprawy różne: 

- skarga nr OR-I.1510.9.2021 na niewłaściwie wykonywanie zadań, naruszenie 

słusznych interesów obywateli i przewlekłe załatwianie spraw przez Prezydenta 

Miasta Opola. 
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Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 27/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 marca 2021 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: 

Przewodnicząca Jolanta Kawecka przedstawiła swoje stanowisko w sprawie  

ponownej skargi nr OR-I.1510.25.2020 na działania Prezydenta Miasta Opola w zakresie 

dzierżawy pasa drogowego. 

Pytań nie było. 

W dyskusji głos zabrała przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka. 

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 3. porządku obrad: 

Radny Przemysław Pytlik przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej skargi 

nr OR-I.1510.5.2021 na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Opolu w związku z działalnością boiska przy ul. Ks. Jana Dobrego. 

Pytań nie zadano. 

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). 
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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 4. porządku obrad: 

Radny Waldemar Matuszek przedstawił swoje stanowisko do rozpatrywanej skargi 

nr OR-I.1510.7.2021 na działania Prezydenta Miasta Opola. Skarga firmy  

z Antoniowa dotyczy przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na budowie instalacji do wytwarzania organicznego środka poprawiającego 

jakość gleby przez Prezydenta Miasta Opola. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną 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) oraz przy braku głosów przeciwnych. 

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 poinformowała członków Komisji 

o wpływie nowej skargi na niewłaściwie wykonywanie zadań, naruszenie słusznych interesów 

obywateli i przewlekłe załatwianie spraw przez Prezydenta Miasta Opola. Do jej rozpatrzenia 

została wyznaczona radna Alicja Wiśniewska. 

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

przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

     

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                                                                                 

Radna Jolanta Kawecka 


