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PROTOKÓŁ Nr 4/2020 

z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji  

w dniu 25 sierpnia 2020r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

 

Ad. pkt. 1.  

Otwarcie posiedzenia 

 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał 

wszystkich obecnych. Następnie poinformował o nagrywaniu i transmisji komisji w 

Internecie.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie są 

transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz 

wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID – 19, obrady 

komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

 Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie 

odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że obrady są prawomocne.  

Ad. pkt. 2.  

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 

/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.  

4. Zapoznanie się ze skargą Pani J. K. na działanie Burmistrza w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazaną przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze – c.d.  

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek posiedzenia. 
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Ad. pkt. 3.  

 Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.  

 Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Rady Miejskiej w Opocznie nr 3/2020 z dnia 26 maja 2020r. był wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony w Informatorze programu e-sesja.  

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 26 maja 2020r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 

Nr 3/2020  z dnia 26 maja 2020r. 

 

Ad. pkt. 4. 

Zapoznanie się ze skargą Pani J. K. na działanie Burmistrza w sprawie 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazaną przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze – c.d.  

Pisma w sprawie stanowią załącznik do protokołu nr 3/2020.  

 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – przypomniał, że 29 kwietnia 2020r. 

wpłynęła skarga mieszkanki Opoczna Pani J.K. na działanie Burmistrza, która twierdzi 

że Burmistrz bezprawnie pobiera opłaty za wywóz śmieci z jej nieruchomości i została 

bezprawnie przeprowadzona egzekucja opłat. Następnie Przewodniczy odczytał pismo 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego przekazujące skargę do rozpatrzenia 

Radzie Miejskiej w Opocznie /załącznik nr 4 do protokołu/. Nadmienił, iż wyjaśnienia 

w sprawie zostały złożone przez Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Podatków i 

Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Opocznie. Przewodniczący na dzisiejsze 

posiedzenie zaprosił Panią Skarżąca celem umożliwienia jej wypowiedzenia się w 

sprawie, jednakże strona nie skorzystała z tej możliwości poprzez osobiste 

stawiennictwo na posiedzeniu komisji. Poprosił o wypowiedź Panią Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska.  

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – nadmieniła, iż 

wszelkich informacji udzieliła już na posiedzeniu w dniu 26 maja br. Przypomniała, iż 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek utrzymania 

czystości i porządku na właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy, którzy zamieszkują 

nieruchomość składają do Gminy deklarację, a Gmina wyposaża nieruchomość w 

pojemniki i worki służące do zbierania odpadów. Pani J. K. deklarację złożyła, zostały 

jej dostarczone pojemniki i naliczona opłata.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – dopytał, czy Skarżąca twierdzi, że nie 

zamieszkuje nieruchomości czy nie wytwarza odpadów?  

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że 

Skarżąca twierdzi, że nie wytwarza odpadów. Pani zamieszkuje na nieruchomości od 

60 lat.  

Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – nadmieniła, że opłata 

została naliczona, ale ponieważ nie została uiszczona w ustawowych terminach bo 

osoba nie wpłaciła, zostały jej wystawione upomnienia. Dalej jednak nie było wpłat i 

kolejnym etapem było wystawienie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy był 
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przygotowany do Urzędu Skarbowego dwa razy. Należności zostały ściągnięte przez 

Komornika Skarbowego. W tej chwili w dalszym ciągu opłaty nie wpływają.  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że Pani Skarżąca była u niego na 

rozmowie. Burmistrz chciał jej pomóc. Skarżąca podtrzymuje, że nie powinna płacić. 

Wycofała się ze wszystkich ustaleń i tkwi przy swoim zdaniu. Gmina jest bezradna w 

takich sytuacjach, gdyż każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą, ma obowiązek 

uiszczania opłat.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, co dzieje się ze śmieciami? 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że w przypadku tej Pani są 

produkowane śmieci. W umowie ze Spółką PGK jest zapis, który zobowiązuje spółkę 

do kontroli segregacji i informowania Gminy na ten temat, co daje Gminie możliwość 

obciążania dodatkowymi opłatami z tytułu nie segregowania śmieci.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – mecenas – powiedziała, że podobne sprawy podlegały 

już pod orzecznictwo sądów administracyjnych. Ustawodawca ustanowił 

domniemanie, że na zamieszkałych nieruchomościach powstają odpady, co jest 

zgodne z logiką i doświadczeniem życiowym.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zgłosił wniosek o uznanie skargi za 

bezzasadną z następującym uzasadnieniem:  „Przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.)  nakładają na 

właścicieli nieruchomości obowiązki m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie swojej nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy właściciele  

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „wyposażenie 

nieruchomości w worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych”. 

Nie ma możliwości zwolnienia Pani J.K. z obowiązku ponoszenia opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych, ponieważ zamieszkuje daną nieruchomość, a zgodnie z art. 6i 

ust 1 w/w ustawy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości zamieszkałych, za każdy miesiąc, 

w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.”  

 

Radny Kopera za  

Radny Rożenek za 

Radna Belica za 

Radny Brola za 

 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 WNIOSEK PRZESZEDŁ.  

 

Ad. pkt. 5. 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Toczyła się dyskusja na temat procedury dotyczącej wycinki drzew. Wyjaśnień 

udzieliła Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Dominika Chybowska. W 

dyskusji brali udział: radny Kopera i Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska.  

 

Przyszła Pani Skarżąca Pani J. K. 

Przewodniczący komisji udzielił głosu. 
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Skarżąca J. K. – przedstawiła swoje stanowisko zawarte w pismach. Uważa, że 

Burmistrz źle postąpił, ona nie chce pojemników, nie produkuje śmieci i oczekuje 

zwrotu pobranych od niej przez Urząd Skarbowy należności.  

 

Ad. pkt. 6. 
Zamknięcie posiedzenia. 

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie 

komisji.  

 

Godzina rozpoczęcia komisji 15.00, godzina zakończenia 16.30 

 

 

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji w składzie:  

 

1. Kopera Tomasz – Przewodniczący                                        ………………………... 

 

2. Łuczka – Nita Jolanta – Zastępca Przewodniczącego          …….…………………… 

 

3. Belica Magdalena – członek                                                …………………………. 

 

4. Biernacki Jakub – członek                                                    …….…………………… 

 

5. Brola Tadeusz – członek                                                       ...……….……………… 

 

6. Rożenek Andrzej – członek                                                 .…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora 

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej  
 
 


