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Protokół nr 30/2021                                                                                                                          

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 27 maja 2021 r. 

 

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

wideokonferencji i trwało od godz. 900 do godz. 938. 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 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 gości załącza się do protokołu.    

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 29/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 18 maja 2021 r. 

2. 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”. 

3. Prace nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

nr OR-I.1510.9.2021 na Prezydenta Miasta Opola w związku ze złożoną poprawką do 

swojego stanowiska radnej Alicji Wiśniewskiej. 

4. Sprawy różne 

- pismo mieszkańca Opola. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 29/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 maja 2021 r. w obecności  

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

Michał Nowak, Edward Odelga oraz Alicja Wiśniewska.  
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Z uwagi na problemy techniczne radny Michał Nowak zgłosił do protokołu, iż głosuje 

za przyjęciem protokołu bez uwag. 

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

Michał Nowak przedstawił swoje stanowisko w sprawie rozpatrzenia petycji  

nr OR-I.152.9.2021 dotyczącej nadania nazwy przeprawie drogowo mostowej nad Odrą  

w ciągu ulicy Powstańców Warszawskich imienia generał profesor Elżbiety Zawackiej 

pseudonim ,,Zo”. 

Pytania do rozpatrywanej petycji zadał radny Waldemar Matuszek oraz 

przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka, a odpowiedzi udzielił badający petycję radny 

Michał Nowak. 

W dyskusji głos zabrali radni Michał Nowak, Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek 

oraz Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta Opola. 

Stanowisko radnego rekomendującego, aby uwzględnić przedmiotową petycję zostało 

poddane pod głosowanie. 

Komisja nie uwzględniła stanowiska radnego, gdyż w wyniku jawnego głosowania  

1 radny głosował za (Michał Nowak), 2 radnych było przeciw (Waldemar Matuszek i Alicja 

Wiśniewska) i 2 wstrzymało się od głosowania (Jolanta Kawecka i Edward Odelga). 

Uzasadnienie nieuwzględnienia stanowiska przedstawionego przez radnego: 

„Wątpliwości wzbudza umiejscowienie tej nazwy na moście. W dyskusji zaproponowano 

place i inne ulice. W odczuciu Komisji wielkie zasługi generał profesor Elżbiety Zawackiej 

powinny być uhonorowane placem lub ulicą wybraną przez radnych na odrębnym spotkaniu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróci się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą  

o wskazanie miejsc, którymi można by upamiętnić profesor Zawacką.” 

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: 

W związku z powstałymi wątpliwościami radnej badającej skargę po otrzymaniu 

dodatkowych wyjaśnień, już po odbytym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 18 maja br., radna Alicja Wiśniewska przedstawiła zweryfikowane stanowisko  

w sprawie rozpatrzenia skargi nr OR-I.1510.9.2021 na niewłaściwe wykonywanie zadań, 
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naruszenie interesów obywateli i przewlekłe załatwianie spraw przez Prezydenta Miasta 

Opola. 

Pytań nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnej uznającej skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

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

Matuszek, Edward Odelga, i Alicja Wiśniewska), przy braku głosów przeciwnych  

i przy braku głosów wstrzymujących się. 

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: 

W punkcie Sprawy różne przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka poinformowała, 

że w dniu 21 maja br. wpłynęło pismo mieszkańca Opola w sprawie skargi na działania 

Prezydenta Miasta Opola rozpatrzonej na posiedzeniu Rady Miasta Opola w dniu 29 kwietnia 

2021 r. W związku z tym, że pismo nie wnosiło nowych okoliczności do przedmiotu 

rozpatrzonej skargi przewodnicząca Jolanta Kawecka zaproponowała, aby podtrzymać 

poprzednie stanowisko Rady Miasta Opola wyrażone w uchwale nr XXXIX/791/21 Rady 

Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania 

Prezydenta Miasta Opola. 

Pytania zadała radna Alicja Wiśniewska, a odpowiedzi udzieliła radna Jolanta 

Kawecka. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnej podtrzymujące poprzednie stanowisko Rady Miasta Opola 

wyrażone w uchwale nr XXXIX/791/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta Miasta Opola zostało 

poddane pod głosowanie. 

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

Matuszek, Edward Odelga i Alicja Wiśniewska), przy braku głosów przeciwnych 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). 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

     

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   

                                                                                                                

Radna Jolanta Kawecka 

 

 

Protokołowała: 

Joanna Panas 


