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Protokół nr 32/2021                                                                                                                          

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

 

 

 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w sali im. Karola Musioła 

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1506 do godz. 1600.                                                                  

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 i Alicja 

Wiśniewska).  

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka przywitała wszystkich obecnych 

na posiedzeniu Komisji.  

Listę obecności członków Komisji oraz gości załącza się do protokołu.    

Z uwagi na przyjazd pani adwokat reprezentującej właścicieli nieruchomości, na których 

stowarzyszenia ekologiczne chciałyby ustanowić użytek ekologiczny przewodnicząca 

Komisji zarządziła, aby pkt 4. porządku obrad procedować jako pkt. 2. 

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 31/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 22 czerwca 2021 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności wniosku nr OR-I.1510.19.2021 dotyczącego ustanowienia 

użytku ekologicznego. 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.16.2021 na nienależyte wykonywanie 

obowiązków przez Prezydenta Miasta Opola. 

4. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.17.2021 na nienależyte wykonywanie 

obowiązków przez Prezydenta Miasta Opola. 

5. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.21.2021 na dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej dla Kombatantów w Opolu. 

6. Sprawy różne. 
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Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag przyjęła protokół nr 31/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 czerwca 2021 r. jednogłośnie  

w obecności 5 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Jolanta Kawecka, 

Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga oraz Alicja Wiśniewska.  

 

Do punktu 2. porządku obrad: 

Edward Odelga przedstawił swoje stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosku  

nr OR-I.1510.19.2021 dotyczącego ustanowienia użytku ekologicznego na terenie 

zlokalizowanym na obrzeżach lewostronnej części Opola, na granicy obrębów Chmielowice  

i Żerkowice. Wniosek został złożony przez stowarzyszenia reprezentowane przez radcę 

prawnego.  

Pytania do rozpatrywanego wniosku zadał radny Waldemar Matuszek, 

przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka oraz radny Michał Nowak, a odpowiedzi udzielili 

badający wniosek radny Edward Odelga, pani adwokat reprezentująca właścicieli 

nieruchomości, a także Monika Czech-Tańczuk – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. 

W dyskusji głos zabrała adwokat reprezentująca właścicieli nieruchomości, radny 

Michał Nowak i przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka. 

Stanowisko radnego uznającego wniosek za nieuzasadniony zostało poddane pod 

głosowanie. 

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

Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga), przy braku głosów przeciwnych  

oraz przy 1 głosie wstrzymującym się (radna 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). 

 Radna Jolanta Kawecka podziękowała pani adwokat za osobisty udział w posiedzeniu 

Komisji. 
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Do punktu 3. porządku obrad: 

Waldemar Matuszek zreferował swoje stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi 

nr OR-I.1510.16.2021 na działania Prezydenta Miasta Opola w zakresie nienależytego 

wykonywania obowiązków. Przedmiot skargi dotyczy nie powiadamiania stron  

o prowadzonym postępowaniu przez Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej. 

Radny Waldemar Matuszek z uwagi na to, iż oba postępowania wyjaśniające mają 

tożsamy przedmiot przedstawił również swoje stanowisko do skargi nr OR-I.1510.17.2021 na 

działania Prezydenta Miasta Opola w zakresie nienależytego wykonywania obowiązków. 

Pytanie radnego Michała Nowaka wywiązało dyskusję, w której udział wzięli radni: 

Edward Odelga, Michał Nowak, Waldemar Matuszek, a także Marta Czoch naczelnik 

Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa oraz Kamila Wnuk-Skóbel naczelnik 

Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za (radni: Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga oraz 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 Waldemar Matuszek w pkt. 3 porządku obrad przedstawił swoje stanowisko do 

skargi nr OR-I.1510.17.2021 na działania Prezydenta Miasta Opola w zakresie nienależytego 

wykonywania obowiązków przy omawianiu skargi nr OR-I.1510.16.2021. 

 Pytania i dyskusja zostały wyczerpane w pkt. 3 porządku obrad. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 5 głosami za (radni: Jolanta 

Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga oraz 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). 

 



4 

 

Do punktu 5. porządku obrad: 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

Porządek obrad został zrealizowany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.       

     

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   

                                                                                                                

Radna Jolanta Kawecka 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Joanna Panas 


