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Protokół nr 6/2019                                                                                                                             

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola                                                                                                                              

z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

 

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

w opolskim ratuszu i trwało od godz. 1500 do godz. 1534.                                                                  

Posiedzeniu  przewodniczyła radna Jolanta Kawecka - przewodnicząca Komisji.                        

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji 

(radni: Jolanta Kawecka, Michał Nowak, Edward Odelga i Alicja Wiśniewska).  

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kawecka przywitała wszystkich obecnych 

na posiedzeniu Komisji.  

Listę obecności członków Komisji załącza się do protokołu.     

Porządek obrad, nad którym obradowała Komisja, był następujący: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z dnia 19 marca 2019 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk  

nr 200). 

3. Rozpatrzenie zasadności skargi Nr OR-I.1510.37.2018 na działania Prezydenta Miasta 

Opola. 

4. Rozpatrzenie zasadności skargi Nr OR-I.1510.9.2019 na działania dyrektora 

Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. 

5. Sprawy różne. 

 

Do punktu 1. porządku obrad:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez uwag zatwierdziła protokół nr 5/2019  

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 marca 2019 r. 3 głosami za 

(Jolanta Kawecka, Edward Odelga i Alicja Wiśniewska). 

 

Do punktu 2. porządku obrad:  

Wprowadzenia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 200) 

dokonał Łukasz Sowada – przewodniczący Rady Miasta Opola. 

W punkcie pytania i dyskusja nikt się nie wypowiedział. 
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Opinia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 

za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 200). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miasta Opola o przyjęcie ww. 

projektu uchwały bez poprawek. 

Opinię podjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (radni: Jolanta Kawecka, 

Michał Nowak, Edward Odelga, Alicja Wiśniewska) 

 

Do punktu 3. porządku obrad:  

W związku z nieobecnością radnego Przemysława Pytlika przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Jolanta Kawecka – rozpoczęła przedstawiać wyniki badania 

zasadności skargi nr OR-I.1510.37.2018 złożonej przez mieszkańca Opola na działania 

Prezydenta Miasta Opola w zakresie wydania zgody na palenie palenisk na opolskim Rynku 

w okresie Jarmarku Bożonarodzeniowego. Dalszą część stanowiska radnego Przemysława 

Pytlika odczytała Alicja Wiśniewska – zastępca przewodniczącej Komisji. 

W punkcie pytania i dyskusja wypowiedzieli się Alicja Sajewicz – Główny Specjalista 

w Wydziale Promocji, Ewa Statkiewicz – naczelnik Biura Rady Miasta oraz radny Edward 

Odelga. 

W związku z formułowanym wnioskiem przez radną Alicję Wiśniewską 

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Jolanta Kawecka zarządziła, aby 

przejść do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. Wszyscy pozostali zgodni. 

Do punktu 4. porządku obrad:  

Radny Michał Nowak przedstawił wyniki badania zasadności skargi  

nr OR-I.1510.9.2019 złożonej przez mieszkankę Opola na działania dyrektora Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu w zakresie świadczeń rodzinnych, które realizowane są  

w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, równocześnie przekazaną przez 

Prezydenta Miasta Opola celem rozpatrzenia według właściwości. 

Pytań nie zadano. 

W dyskusji głos zabrali: Anna Radlak – dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń  

w Opolu, radny Michał Nowak oraz Grzegorz Marcjasz – Sekretarz Miasta Opola. 

Stanowisko radnego o odstąpieniu od rozpatrywania skargi nr OR-I.1510.9.2019 oraz 

przekazaniu jej do Wojewody Opolskiego celem rozpatrzenia według właściwości zostało 

poddane pod głosowanie. 
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Komisja przyjęła stanowisko radnego w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami 

za (Jolanta Kawecka, Michał Nowak, Edward Odelga i 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 4. porządku obrad przewodnicząca Komisji – Jolanta 

Kawecka powróciła do obradowania nad punktem 3. porządku obrad. 

Do punktu 3. porządku obrad:  

Radna Alicja Wiśniewska odczytała wniosek o treści: „Wnioskuję o zmianę słowa 

„ognisko” na „palenisko” oraz dodanie informacji, iż paleniska odbywały się w ramach 

Jarmarku Bożonarodzeniowego i strefy świątecznej  w terminie od dnia 24.11.2018 r. do 

08.01.2019 r. na Rynku w Opolu.”. 

Powyższe przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za (Jolanta 

Kawecka, Michał Nowak, Edward Odelga, Alicja Wiśniewska). 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola na 

posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. po zbadaniu skargi nr OR-I.1510.37.2018 przyjęła 

stanowisko radnego badającego skargę w jawnym głosowaniu jednogłośnie 4 głosami za 

(Jolanta Kawecka, Michał Nowak, Edward Odelga, Alicja Wiśniewska) o poniższym 

brzmieniu:  

„W dniu 11.03.2019 r. do Biura Rady Miasta ponownie wpłynęła skarga pana Piotra 

Iżyka na działalność Prezydenta Miasta Opola dotycząca wydania zgody na palenie palenisk, 

które odbywały się w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego i strefy świątecznej w terminie 

od dnia 24.12.2019 r. do 08.01.2019 r. 

Przedmiotowa skarga była już rozpatrywana przez Radę Miasta i była uznana za skargę 

nieuzasadnioną (Uchwała nr V/99/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola). 

Uzasadnienie 

Po rozpatrzeniu wskazanych przez Skarżącego nowych okoliczności wnoszę o uznanie 

skargi za nieuzasadnioną. 

Dodatkowo chcę podkreślić, iż: 

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w swym piśmie nie wskazał by palenie palenisk 

było niewłaściwe, a jedynie poinformował, iż działanie to stanowi zwykłe korzystanie ze 

środowiska i wskazał organy, które posiadają, kompetencje do przeprowadzania kontroli w 

tym zakresie, 

- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli KW Straży Pożarnej w Opolu dotyczyły 

jedynie lokalizacji jednego z kilku palenisk, w miejscu utrudniającym ewentualny dojazd dla 
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służb. Natomiast do pozostałych palenisk jak również ich odległości od budynków oraz miejsc 

składowania materiału opałowego Straż nie wniosła żadnych uwag, 

- w paleniskach paliwem było jedynie drewno opałowe, a nie pozostałości roślinne lub inne 

odpady zielone, tym samym nie można mówić o ewentualnym naruszeniu przepisów ustawy 

o odpadach. Drewno było suche zatem nie ma też mowy o naruszeniu zapisów tzw. ,,Uchwały 

antysmogowej" dla województwa opolskiego oraz Programu ochrony powietrza dla miasta 

Opola przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVII/403/2018 z dnia 

30.01.2018 r. 

- przedstawione zdjęcie z pomiarów Opolskiego Alarmu Antysmogowego są pomiarami 

z 2016 roku i nie stanowią żadnego dowodu w sprawie ponieważ nie wiadomo w jaki sposób 

i jakiego rodzaju urządzeniem pomiarowym zostało przeprowadzone badanie. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi jedynie pomiar dokonany z wykorzystaniem 

urządzenia pomiarowego posiadającego akredytacje oraz przeprowadzony w określony 

sposób może stanowić dowód w sprawie o wykroczenie. 

Mając na uwadze powyższe wnioskuję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o uznanie skargi 

za nieuzasadnioną.” 

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:  

W punkcie Sprawy różne Komisji nie zgłoszono żadnych spraw. 

Porządek obrad został wyczerpany, przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.    

         

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków  

        i Petycji 

 

                       Radna Jolanta Kawecka 

 

 

 

Protokołowała:             

Joanna Panas 


