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Protokół nr 5/2019                                                                                                                             

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 19 marca 2019 r. 

 

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

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1430 do godz. 1517.                                                                  

Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jolanta Kawecka - przewodnicząca Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 3 członków Komisji 

(radni: Jolanta Kawecka, Alicja Wiśniewska i Przemysław Pytlik). W trakcie trwania 

posiedzenia doszli radni: Edward Odelga, Michał Nowak i Waldemar Matuszek. 

Listę obecności członków Komisji załącza się do protokołu.     

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola 

z posiedzenia w dniu 19 lutego 2019 r. 

2. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.3.2019 na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola. 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.4.2019 na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola. 

4. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.5.2019 na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu. 

5. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.6.2019 na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu. 

6. Rozpatrzenie zasadności skargi nr OR-I.1510.7.2019 na Prezydenta Miasta Opola. 

7. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag zatwierdziła protokół nr 4/2019  

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 lutego 2019 r. 4 głosami za 

(Jolanta Kawecka, Przemysław Pytlik, Edward Odelga i Alicja Wiśniewska). 

Radny Edward Odelga z przyczyn technicznych zagłosował ręcznie za przyjęciem protokołu. 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

Radna Alicja Wiśniewska przedstawiła wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.3.2019 złożonej przez mieszkańców Opola na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola w zakresie braku odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

Pytanie zadał Grzegorz Marcjasz – Sekretarz Miasta Opola.  

W związku ze złożonym zapytaniem przez Grzegorza Marcjasza - Sekretarza Miasta 

odnośnie niezgodności dat zawartych w stanowisku radnej Alicji Wiśniewskiej 
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przewodnicząca Komisji – Jolanta Kawecka dając czas na wyjaśnienie niezgodności za zgodą 

członków Komisji przeszła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.  

Do punktu 3. porządku obrad:  

Radny Michał Nowak przedstawił wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.4.2019 złożonej przez mieszkańca Opola na bezczynność Prezydenta Miasta 

Opola w zakresie przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi. 

W punkcie pytania i dyskusja głos zabrali: Agnieszka Maślak – naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, radny Michał 

Nowak, Jolanta Kawecka przewodnicząca Komisji oraz Grzegorz Marcjasz – Sekretarz 

Miasta Opola. 

Stanowisko radnego uznającego skargę za uzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

 

Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu 4 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Michał Nowak, Przemysław Pytlik i Alicja Wiśniewska), przy braku głosów 

przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się (Edward Odelga). 

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). 

Po zrealizowaniu punktu 3. porządku obrad przewodnicząca Komisji – Jolanta 

Kawecka powróciła do obradowania nad punktem 2. porządku obrad. 

Do punktu 2. porządku obrad:  

Radna Alicja Wiśniewska wyjaśniła skąd wynikł błąd w przedstawianym stanowisku. 

Głos zabrała Agnieszka Zalewska–Orzechowska – zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola. W związku z dalszymi wątpliwościami Jolanta 

Kawecka – przewodnicząca Komisji za zgodą członków Komisji przeszła do obradowania 

nad kolejnym punktem porządku obrad. 

Do punktu 4.  porządku obrad:  

Radny Przemysław Pytlik przedstawił wyniki badania zasadności zarzutów skargi  

nr OR-I.1510.5.2019 złożonej przez mieszkańca Opola na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu dotyczącej odmowy prawa do zasiłku oraz dodatku do zasiłku 

rodzinnego. 

Pytanie zadała Jolanta Kawecka – przewodnicząca Komisji.  

Odpowiedzi udzielili Grzegorz Marcjasz – Sekretarz Miasta Opola oraz Anna Radlak 

– dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. 

Dyskusji nie podjęto. 
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 Stanowisko radnego o odstąpieniu od rozpatrywania skargi nr OR-I.1510.5.2019 oraz 

przekazaniu jej do organu prowadzącego postepowanie w tej sprawie tj. do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego zostało poddane pod głosowanie. 

Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu jednogłośnie 6 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław 

Pytlik, 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:  

Radny Edward Odelga przedstawił wyniki badania zasadności zarzutów skargi  

nr OR-I.1510.6.2019 złożonej przez mieszkankę Opola na dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu dotyczącej zwrócenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Pytań do skargi nie zadano. 

Dyskusji nie podjęto. 

 Stanowisko radnego o odstąpieniu od rozpatrywania skargi nr OR-I.1510.6.2019 oraz 

przekazaniu jej do organu prowadzącego postepowanie w tej sprawie tj. do Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu zostało poddane pod głosowanie. 

Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu jednogłośnie 6 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław 

Pytlik, 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 6.  porządku obrad:  

Radny Waldemar Matuszek przedstawił wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.7.2019 złożonej przez przedstawicieli Porozumienia Rowerowego – 

Towarzystwa dla Natury i Człowieka z Lublina na Prezydenta Miasta Opola dotyczącej 

nieprawidłowości w zastosowaniu detektorów ręcznych (przycisków) na przejściach 

rowerowych w mieście Opolu. 

Pytanie zadał radny Michał Nowak, a odpowiedzi udzielili radny Waldemar Matuszek 

oraz Agnieszka Maślak – naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 

W dyskusji głos zabrał radny Michał Nowak. 
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Stanowisko radnego uznającego skargę za nieuzasadnioną zostało poddane pod 

głosowanie. 

 

Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu jednogłośnie 6 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław 

Pytlik, 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). 

Po zrealizowaniu punktu 6. porządku obrad przewodnicząca Komisji – Jolanta 

Kawecka powróciła do obradowania nad punktem 2. porządku obrad. 

Do punktu 2.  porządku obrad:  

Radna Alicja Wiśniewska w pierwszej kolejności odczytała treść ze swojego 

stanowiska zawierającą błędne daty: „Kolejnym działaniem tut. wydziału było wystąpienie 

27.09.2018 r. pismem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem czy mur 

znajdujący się na działce wpisany jest do rejestru zabytków. Odpowiedź od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, która wpłynęła 06.07.2018 r. dostarczyła informacji o tym, iż 

przedmiotowy mur nie jest wpisany do rejestru zabytków, lecz jest ujęty w ewidencji”, 

następnie odczytała treść stanowiska uwzględniającą prawidłowe daty: „Kolejnym działaniem 

tut. wydziału było wystąpienie z pismem, które wpłynęło do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków dnia 03.07.2018 r. z zapytaniem czy mur znajdujący się na działce wpisany jest do 

rejestru zabytków. Odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która wpłynęła 

10.07.2018 r. dostarczyła informacji o tym, iż przedmiotowy mur nie jest wpisany do rejestru 

zabytków, lecz jest ujęty w ewidencji”.  

 

Pytanie zadała radna Alicja Wiśniewska. 

Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Zalewska–Orzechowska – zastępca naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola. 

Dyskusji nie podjęto. 

Stanowisko radnej uznającej skargę za uzasadnioną zostało poddane pod głosowanie. 

 

Komisja przyjęła stanowisko radnej w jawnym głosowaniu jednogłośnie 6 głosami za 

(Jolanta Kawecka, Waldemar Matuszek, Michał Nowak, Edward Odelga, Przemysław Pytlik, 

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). 
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Do punktu 8.  porządku obrad:  

W punkcie Sprawy różne Jolanta Kawecka - przewodnicząca Komisji wyznaczyła 

radnego Michała Nowaka do zbadania skargi na działania dyrektora Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.    

         

 

        Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

                        

  Radna Jolanta Kawecka 

 

 

 

Protokołowała:             

Joanna Panas 


