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 PROTOKÓŁ NR 2/19 
z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej 
z dnia 21 stycznia 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyli Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji 
i Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego. 
 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2018r. 
2. Kontrola działań podjętych przez Burmistrza w zakresie poprawy jakości 

powietrza w Gminie Opoczno (sytuacja bieżąca i dwa lata wstecz)  
3. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji - otworzył posiedzenie 
komisji  i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia /za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0/. 
 
Ad. pkt. 1. 

Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2018r. 
 
Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji – odczytał projekt 
sprawozdania z pracy Komisji za II półrocze 2018r. /załącznik nr 3 do protokołu/  
i zapytał, czy są jakieś uwagi lub propozycje? Wobec braku głosów podał pod 
głosowanie sprawozdanie. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2018r. 
głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. -1 .  

 
Ad. pkt. 2.  

Kontrola działań podjętych przez Burmistrza w zakresie poprawy 
jakości powietrza w Gminie Opoczno (sytuacja bieżąca i dwa lata 
wstecz). 

 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
przedstawiła informację o prowadzonych działaniach na rzecz poprawy jakości 
powietrza w gminie Opoczno /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy radni mają pomysły na rozwiązanie 
problemu dużego zanieczyszczenia powietrza? Podkreślił wielki problem i 
potrzebę potraktowania tematu jako priorytetowego. 
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Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
powiedziała, że podstawą jakichkolwiek działań jest inwentaryzacja kotłów i 
opracowanie gminnego programu. Prace nad inwentaryzacją kotłów ruszą już na 
początku 2019 roku, a następnie na podstawie inwentaryzacji zostanie 
opracowany gminny program niskoemisyjny.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – zapytał o pkt. 13 sprawozdania, gdzie jest 
mowa o tym, że Gmina Opoczno w roku 2017 przystąpiła do Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). W jego ramach złożonych zostało 180 
deklaracji, zakwalifikowano 123 osoby. W roku 2017 z dofinansowania 
skorzystały 22 osoby. Natomiast co do roku 2018 jest tylko napisane, że pozostałe 
osoby będą realizowały zadania w 2018 roku. Prosi o uzupełnienie informacji o 
odpowiedź, ile osób skorzystało z programu w 2018 roku. 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
odpowiedziała, że odpowiedź jest zawarta w pkt. 44 sprawozdania, a mianowicie 
z programu PONE I realizowanego w latach 2017-2018 skorzystały 103 osoby. 
Dotacja w roku 2017 wynosiła 127.737,87 zł, w roku 2018 wynosiła 536.998,77 
zł, co łącznie dało dotację 664.736,64 zł.  
Jakub Biernacki – radny – powiedział, że problem zanieczyszczenia powietrza 
wynika nie tylko ze spalania indywidualnego w piecach, ale duży udział w 
problemie ma od wielu lat odlewnia. Wspomniał sytuację, kiedy radny Robert 
Grzesiński przygotował projekt uchwały, którego celem była zmiana planu 
miejscowego w tym rejonie w taki sposób, aby docelowo był tam teren zielony. 
Projekt został odrzucony z powodu błędów prawnych. Radny zapytał, na jakim 
etapie jest ta sprawa? 
Tomasz Kopera – radny – zapytał, jakie działania podjął, czy zamierza podjąć 
Urząd Miejski, aby ograniczyć emisję z zakładu WIS? 
Robert Grzesiński – radny – nawiązał do sytuacji jaka miała miejsce w ostatnim 
czasie poprzedniej kadencji, kiedy Burmistrz Rafał Kądziela w obecności 
radnego, ówczesnej Zastępcy Burmistrza Anny Zięby oraz przedstawicieli 
Stowarzyszenia „Opoczno chcemy żyć” wydał polecenie służbowe Naczelnikowi 
Wydziału Rozwoju Miasta Jacentemu Lasocie, aby ten przygotował prawidłowy 
projekt uchwały złożonej przez radnego Grzesińskiego /projekt posiadał błędy/ w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dotyczącego terenu pomiędzy ulicami Biernackiego, Kopernika, 
Piotrkowską oraz Partyzantów w mieście Opoczno. Radny zapytał, czy obecny 
Burmistrz Dariusz Kosno ma zamiar kontynuować politykę poprzedniego 
Burmistrza Rafała Kądzieli w zakresie działań, aby zmienić plan 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz na jakim etapie jest 
realizacja polecenia służbowego przez Naczelnika Lasotę?  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
powiedziała, że działania Burmistrza w zakresie przedsiębiorców są ograniczone. 
Wszelkie kompetencje do przeprowadzenia kontroli i prowadzenia nadzoru 
posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i on takie kontrole 
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prowadzi. Od nowego roku zmieniła się ustawa i zgodnie z przepisami WIOS nie 
musi już na 7 dni przed terminem kontroli informować o niej. Dopowiedziała, że 
kontrole dotyczące WIS-u przeprowadzały również Państwowa Inspekcja Pracy 
oraz Sanepid i te kontrole zakończyły się zarządzeniami pokontrolnymi. Pani 
Kierownik podsumowała swoją wypowiedź stwierdzając, że w zakresie 
Burmistrza leży współpraca, ale wszelkie działania decyzyjne są kompetencją 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego w 
Opocznie.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący - złożył wniosek, który komisja poparła 
głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2, o zwrócenie się przez Komisję Rewizyjną 
Rady Miejskiej w Opocznie do Starosty Opoczyńskiego o informację na temat 
struktury własnościowej terenu na którym funkcjonuje zakład przemysłowy 
odlewnia żeliwa  WIS wraz ze wskazaniem terminu na przejęcie własności 
gruntów poprzez zasiedzenie przez obecnych użytkowników tj. zakład WIS.  
Tomasz Kopera – radny – zapytał, jak przebiegała kontrola spalania w piecach w 
sezonie 2018/2019 i ile nałożono mandatów w związku z nieprawidłowościami? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
odpowiedziała, że na podstawie informacji ze Straży Miejskiej w 2018 roku 
przeprowadzono 50 kontroli i w 4 przypadkach nałożone zostały mandaty karne 
za spalanie odpadów, a w 22 przypadkach stwierdzono inne nieprawidłowości. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący – zapytał, czy pracownicy Urzędu biorą udział 
w kontrolach? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
odpowiedziała, że tak. Odbywa się to na podstawie Zarządzenia Burmistrza z 
2016r. w sprawie określenia procedury i trybu przeprowadzania kontroli w 
zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego 
w Opocznie do sprawowania kontroli.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał, ile razy pobierane były próbki popiołu z pieca 
i jak to się technicznie odbywa? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
odpowiedziała, że kontrolujący oglądają piec i jego okolice. Mandaty były 
nakładane na osoby, które miały naszykowane odpady do spalenia. Natomiast 
pobór próbek popiołu do badania laboratoryjnego to ostateczność z uwagi na 
koszt takiego badania. Jeśli właściciel przyznaje się do spalania odpadów to 
zostaje nakładany mandat i na tym się kończy. Próbki do tej pory nie były 
pobierane. Pani Kierownik powiedziała, że kontrolujący odbyli szkolenie w 
zakresie techniki pobierania próbek.  
Jakub Biernacki – radny – poprosił o przygotowanie informacji na temat kosztu 
badania popiołu.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – zapytał, jakie ulice są planowane do 
zgazyfikowania? 
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
odpowiedziała, że taka informacja znajduje się w materiale przygotowanym przez 
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Zakład Energetyki Cieplnej. Są tam opisane inwestycje zrealizowane w roku 2018 
i plany na rok 2019.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy na podstawie uchwał Sejmiku, czy innych 
rządowych programów, Opoczno ma szanse na większe ułatwienia i większe 
możliwości finansowania działań w zakresie poprawy jakości powietrza?  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
powiedziała, że według listy WHO Opoczno znajduje się na 3-ciej pozycji pod 
względem zanieczyszczenia powietrza. Wcześniej padały deklaracje, że z uwagi 
na to Opoczno będzie traktowane priorytetowo, jednakże w tej chwili takich 
deklaracji nie ma, co oznacza że Opoczno będzie traktowane na równi z innymi 
miastami.  
Jakub Biernacki – radny – wyraził negatywną opinię na temat lokalizacji 
przystanku na ul. Biernackiego koło odlewni.  
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – 
powiedziała, że lokalizacja przystanku została zmieniona na prośbę 
mieszkańców.  
Marek Sijer – radny – dopowiedział, że nie wpłynął żaden wniosek o przeniesiecie 
przystanku z tego rejonu.   
 
 
Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
 

Dodatkowe materiały, jaki otrzymali radni stanowią załączniki nr 5, 6 i 7 do 
protokołu.  
 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 15.00, godzina zakończenia 16.30 
 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
  
1. Kopera Tomasz – przewodniczący                   .…….………………..… 
2. Grzesiński Robert – zastępca przewodniczącego    …….……………… 
3. Biernacki Jakub – członek                                ………………………… 
4. Sijer Marek – członek                                       ………………………… 
5. Rurarz Tomasz – członek                                  ..………………………. 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora  


