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Protokół nr 29/2021                                                                                                                          

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 18 maja 2021 r. 

 

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

wideokonferencji i trwało od godz. 1400 do godz. 1442. 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 6 członków Komisji 

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

Pytlik oraz Alicja Wiśniewska). 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”. 

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

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 28/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.9.2021 na niewłaściwe wykonywanie 

zadań, naruszenie interesów obywateli i przewlekłe załatwianie spraw przez 

Prezydenta Miasta Opola. 

3. Rozpatrzenie petycji nr OR-I.152.9.2021 w sprawie nadania nazwy przeprawie 

drogowo mostowej nad Odrą w ciągu ulicy Powstańców Warszawskich im. generał 

profesor Elżbiecie Zawackiej „Zo”. 

4. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 28/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 kwietnia 2021 r. w obecności  

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

Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław Pytlik oraz Alicja Wiśniewska.  
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Do punktu 2. porządku obrad: 

Alicja Wiśniewska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie skargi nr OR-

I.1510.9.2021 na niewłaściwe wykonywanie zadań, naruszenie interesów obywateli  

i przewlekłe załatwianie spraw przez Prezydenta Miasta Opola. 

Pytania do rozpatrywanej skargi zadali radni Waldemar Matuszek i Edward Odelga,  

a odpowiedzi udzieliła badająca skargę radna Alicja Wiśniewska. 

W dyskusji głos zabrał radny Michał Nowak oraz radne Alicja Wiśniewska i Jolanta 

Kawecka. 

Stanowisko radnej uznającej skargę za uzasadnioną w części dotyczącej naruszenia 

słusznych interesów obywateli oraz nieuzasadnioną w części nienależytego wykonania zadań 

przez właściwe organy oraz przewlekłość w załatwianiu sprawy zostało poddane pod 

głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu 4 głosami za (Jolanta Kawecka, Waldemar 

Matuszek, Michał Nowak i Alicja Wiśniewska), przy 1 głosie przeciwnym (Edward Odelga) 

oraz przy 1 głosie wstrzymującym się (Przemysław Pytlik). 

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: 

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka poinformowała, że z uwagi na to, iż opinia 

Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy 

przeprawie drogowo mostowej nad Odrą w ciągu ulicy Powstańców Warszawskich  

im. generał profesor Elżbiecie Zawackiej „Zo” wpłynęła przed rozpoczęciem posiedzenia 

Komisji oraz z uwagi na krótki czas zapoznania się jej treścią i ustosunkowania do niej 

proponuje, aby jej rozpatrzenie przełożyć na kolejne posiedzenie w dniu 27 maja 2021 r. na 

godzinę 900 przed obradami Rady Miasta Opola. Radny Michał Nowak rozpatrujący petycję 

przychylił się do propozycji przewodniczącej Komisji Jolanty Kaweckiej.  

W dyskusji głos zabrali przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka, Grzegorz Marcjasz 

Sekretarz Miasta Opola oraz radni Przemysław Pytlik, Michał Nowak, Waldemar Matuszek 

oraz Alicja Wiśniewska. 
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W trakcie dyskusji radny Przemysław Pytlik zgłosił wniosek formalny o treści:  

„o zarządzenie przerwy w obradach Komisji do piątku do godziny 15:00 (tj. 21 maja 

2021 r.)”. 

W wyniku jawnego głosowania wniosek radnego Przemysława Pytlika został 

odrzucony, gdyż za jego przyjęciem głosował 1 radny (Przemysław Pytlik), 3 radnych 

głosowało przeciw (Jolanta Kawecka, Michał Nowak, Edward Odelga), a 2 wstrzymało się od 

głosowania (Waldemar Matuszek, Alicja Wiśniewska). 

W związku z powyższym przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka zarządziła 

kolejne posiedzenie Komisji na godzinę 900  w dniu 27 maja 2021 r.  

 

Do punktu 4. 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 


