Protokół Nr 8/19/KS
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 30 sierpnia 2019 roku
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Damian Milewski, udział wzięli członkowie
komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
oraz zaproszeni goście (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do
protokołu):
 Pani Janina Michalska – radca prawny Urzędu Gminy,
 Pani Urszula Antoniak – pracownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Tomasz Bucki – pracownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy.
Ad.1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący o godz. 8:00 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza bieżących skarg, wniosków i petycji.
3. Wnioski i opinie komisji.
4. Zamknięcie obrad komisji.
(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji – 3 głosy „za”.
Ad. 2
Analiza wniosku Mieszkańca Kowali
Po analizie wniosku Mieszkańca Kowali z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie
przeprojektowania przyłącza wody na działce nr 731/1, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
stwierdza, iż Rada Gminy nie jest organem władnym do rozpatrzenia przedmiotowego
wniosku. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) jedynie Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do
zgłaszania m.in. zmian w budżecie gminy. Realizacja zadania wymaga zabezpieczenia
odpowiednich środków i w tym zakresie dokonania zmian w budżecie, zakładając, że zadanie
to nie było ujęte w planie inwestycji na dany rok budżetowy.
Komisja wypracowała opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 3).
Na posiedzenie komisji został zaproszony Pan Tomasz Bucki, który omówił szczegółowo
techniczne możliwości realizacji takiej inwestycji. W obecnej chwili podstawowym
problemem realizacji rzeczonego zadania jest fakt, iż głównym inwestorem i wykonawcą
realizacji są Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. a przyłącze wody do sieci głównej znajduje się na
terenie działki, której właścicielem jest Mieszkaniec Kowali zobowiązany do wykonania
przyłącza we własnym zakresie i własnymi nakładami finansowymi.

Analiza wniosku Mieszkanki Trzcianek
Po analizie wniosku mieszkanki Trzcianek z dnia 20 sierpnia 2019 r. (data wpływu 26
sierpnia 2019 r.), w sprawie podłączenia posesji do przepompowni, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji stwierdza, iż Rada Gminy nie jest organem władnym do rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) jedynie Wójtowi przysługuje
wyłączne prawo do zgłaszania m.in. zmian w budżecie gminy. Realizacja zadania wymaga
zabezpieczenia odpowiednich środków i w tym zakresie dokonania zmian w budżecie,
zakładając, że zadanie to nie było ujęte w planie inwestycji na dany rok budżetowy.
Komisja wypracowała opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 3).
Na posiedzenie komisji został zaproszony Pan Tomasz Bucki, który omówił szczegółowo
techniczne możliwości realizacji takiej inwestycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
rekomenduje zasięgnięcie również opinii Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w ww. sprawie.
Analiza pisma Mieszkanki Trzcianek
W dniu 6 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo określone jako „protest”
i „weto” do uchwały Nr RG - IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 sierpnia 2019 r. z uwagi na
trudności w jednoznacznym zakwalifikowaniu pisma jako skargi, wniosku czy petycji,
Komisja stosownie do brzmienia § 106b ust. 7 pkt 2 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny,
zaproponowała wydłużenie terminu załatwienia pisma.
Na dzisiejsze posiedzenie Komisji została zaproszona radca prawy Urzędu Gminy Pani Janina
Michalska i pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami gospodarki odpadami Pani
Urszula Antoniak. Po dogłębnej analizie treści pisma ustalono, że jego przedmiotem jest
wniosek o indywidualne ustalenie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz
indywidualnego harmonogramu odbioru odpadów.
Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy są zobowiązane do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG/IX/84/19 Rada Gminy
Sitkówka-Nowiny określiła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc
przede wszystkim pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, rosnącą ilość
wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, które obejmują:
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów;
2. utrzymywanie PSZOK;
3. obsługę administracyjną systemu;
4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy musi odznaczać się
transparentnością, dbałością o interes ekonomiczny oraz odnosić się jednolicie do wszystkich

mieszkańców gminy jako lokalnej społeczności. Z tego powodu opłaty za zagospodarowanie
odpadów komunalnych nie mogą być ustalane indywidualnie, jak również modyfikacja
harmonogramu odbioru odpadów nie może być dokonywana na życzenie tylko jednego
mieszkańca gminy.
Argument Mieszkanki, że określonych rodzajów odpadów produkuje bardzo mało, nie
stanowi podstawy do obniżenia stawki lub zwolnienia z opłat w całości. Dodatkowo fakt, iż
pozostałe odpady są spalane w piecu, jest nie tylko nieetyczny wobec sąsiadów, ale
w obliczu prowadzonej na bieżąco edukacji ekologicznej, znacznego zanieczyszczenia
atmosfery, oraz aktualnej sytuacji prawej niedozwolony i może skutkować konsekwencjami
prawnymi wobec osoby dokonującej takiego czynu. Poza tym częstotliwość odbioru odpadów
daje mieszkańcom możliwość pozbycia się praktycznie na bieżąco odpadów wytwarzanych w
gospodarstwie domowym, a odpady, które nie mogą być odebrane przez usługobiorcę,
powinny być dostarczone do PSZOK, który od dnia 01.07.2019 r. wydłużył pracę do pięciu
dni tygodniowo.
Wobec powyższego wniosek należy uznać za bezzasadny.
Propozycję załatwienia wniosku jako „bezzasadnego” przyjęto w głosowaniu.
W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych.
Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Zgodnie z §106b ust. 6 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, Komisja przekaże
Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny propozycję załatwieniu przedmiotowego
wniosku – tj. projekt uchwały w sprawie załatwienia wniosku.
Ad. 3
Wnioski i opinie komisji
Wypracowano n/w opinię dot. wniosku mieszkańca Kowali i mieszkanki Trzcianek:
 Po szczegółowej analizie dostępnego materiału dot. wniosku mieszkańca Kowali z
dnia 26 sierpnia 2019 r., dot. przeprojektowania przyłącza wody na działce nr 731/1,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż Rada Gminy nie jest organem
władnym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z
późn.zm.) jedynie Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania m.in. zmian w
budżecie gminy.
Realizacja przedmiotowego zadania wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków
i w tym zakresie dokonania zmian w budżecie, zakładając, że zadanie to nie było ujęte
w planie inwestycji na dany rok budżetowy.
W związku z powyższym wniosek wraz z niniejszą opinią zostanie przekazany na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny celem dalszego załatwienia.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
„za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów


Po szczegółowej analizie dostępnego materiału dot. wniosku mieszkanki Trzcianek z
dnia 20 sierpnia 2019 r. (data wpływu 26 sierpnia 2019 r.), dot. podłączenia posesji do

przepompowni, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż Rada Gminy nie jest
organem władnym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 60 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.
506 z późn.zm.) jedynie Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania m.in.
zmian w budżecie gminy.
Realizacja przedmiotowego zadania wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków
i w tym zakresie dokonania zmian w budżecie, zakładając, że zadanie to nie było ujęte
w planie inwestycji na dany rok budżetowy.
W związku z powyższym wniosek wraz z niniejszą opinią zostanie przekazany na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny celem dalszego załatwienia.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
„za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów
Ad. 4
Zamknięcie obrad komisji
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie
komisji o godz. 9:00.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji

Data i podpis członków komisji:
1. Damian Milewski

……………………………………..

2. Renata Krzysiek-Nowakowska

……………………………………..

3. Agnieszka Stępień

……………………………………..

