
Uchwała nr XIIJ .. ./2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia ... sierpnia 2015r. 
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w sprawie: rozpatrzenia skarg Pani Marii Surmy z 22.06.2015r. i 28.07.2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 239 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 
267 ze zm.), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skarg Pani Marii Surmy z 22.06.20 I Sr. na Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 3 w Opocznie przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w dniu 
30.06.2015r. oraz następnej skargi Pani Marii Surmy z 28 lipca 2015r. uznaje się obie 
skargi za bezzasadne. 

§2. Uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie, 
którego zobowiązuje się do zawiadomienia skarżącej oraz Wojewody Łódzkiego 
o sposobie załatwienia skargi zgodnie z art. 238 i art. 239 §I kpa. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Grzegorz Wołqkiewicz 



Załącznik do uchwały nr XIII .. .12015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia „ „ sierpnia 2015r. 

Uzasadnienie 

Gmina Opoczno wybudowała w 2005r. sieć cieplną o długości l 24m w ilości 8 szt. z rur 
preizolowanych od węzła cieplnego znajdującego się w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 
do kilku posesji położonych w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 100-114. Zadanie wykonano 

na prośbę mieszkańców. Węzeł został przekazany w użytkowanie ZSS nr 3, która podpisała 
umowy na dostawę ciepła z 7 właścicielami prywatnych posesji, w tym ze skarżącą Marią 
Surmą. Faktury naliczone zgodnie z podpisanymi umowami, kwestionuje jedynie Pani Maria 
Surma uzasadniając powyższe stratami ciepła. Straty te to różnica pomiędzy wskazaniem 
głównego licznika w ZSS nr 3, a sumą wskazań ciepłomierzy u poszczególnych odbiorców, 
straty te są zjawiskiem normalnym. Za zaległości w opłatach z tytułu zużytego ciepła ZSS 
nr 3 wniosła pozew do Sądu Rejonowego w Opocznie. Sprawę tę P. Surma przegrała. 

P. M. Surma składa każdego roku skargi na naliczane opłaty i rozliczenie strat. Rada Miejska 
w Opocznie w dniu 27.01. 2012r. podjęła uchwałę nr XV/134/2012,w której uznała skargę za 
niezasadną. W następstwie kolejnej skargi P. M. Surmy, która dotyczyła rozliczenia strat za 
2012/2013 Rada Miejska w Opocznie uchwałą nr XXXIII/ 342/ 2013 podtrzymała stanowisko 
rady zawarte w uchwale z 2012 roku. 

Rada Miejska w Opocznie podejmie kolejną uchwałę, gdyż P. Surma wniosła do Wojewody 
Łódzkiego skargę pismem z dnia 22.06.2015r. (data wpływu 24.06.2015r.), w której 
podniosła kwestie dotyczące zawyżonych opłat i niewłaściwego rozliczenia strat głównie za 

sezon 2012/2013 i 2014/2015. W związku z tym, że na podstawie art. 229 pkt. 3 kp.a. 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi na burmistrza oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych, w sprawach należących do zadań własnych gminy, jest rada 
gminy Wojewoda Łódzki działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt. 3 k. p. a. i 
art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze 
zm.) przekazał skargę z prośbą o jej rozpatrzenie. 

Następnie Maria Surma złożyła jeszcze jedną skargę w dniu 28 lipca 2015r. (data wpływu 
30.07.2015r.) w sprawie naliczenia strat 2014/2015. Kwestionuje rozliczenie w faktury 

nr 109/05/2015 z 29.05.2015r. Dyrektorka Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie 

twierdzi, że rozlicza opłaty za energię cieplną w tym straty zgodnie z łączącą szkołę 

z P. M. Sunna umową. 
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Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentację brak jest podstaw do uznania skargi za 
uzasadnioną. Stan techniczny przedmiotowego odcinka sieci cieplnej nie wymaga żadnych 
działań ze strony Gminy Opoczno jako właściciela. 

Jednocześnie należy poinformować, że Gmina Opoczno zbyła w dniu 13 lipca 2015r. na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowe „Nasz Dom" w Opocznie sieć cieplną 
wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Piotrkowskiej aktem 
notarialnym nr 4530/2015. W związku z tym należy uznać, że w następnym sezonie 
grzewczym po rozwiązaniu umowy przez ZSS nr 3 i zawarciu umowy ze spółdzielnią 

P. M. Surma będzie rozliczana przez spółdzielnię. 

Dlatego postanowiono, jak w sentencji niniejszej uchwały. 
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Straty faktura nr 109/05/2015 z dnia 29 maja 2015 r. a kwotę 858.66 zł. 

Na w/w fakturze brak jest podania wartośd strat, jak również podstaw ich ustalenia. Nie wiadomo, 

czy straty są liczone z licznika głównego, czy też z podlicznika. 

Pragnę również podkreślić, iż nie otrzymałam rozliczenia strat do licznika głównego, o które 

występowałam w piśmie z dnia 9 kwietnia 2015 r. Nie uchylam się od obowiązku płatności za straty 

jednak ureguluję je gdy otrzymam w/w rozliczenie. 

Podpisy o naliczenia strat za sezon 2014/2015 do licznika głów~ego złożyli: 

1. Lasota Jan (podpis w szpitalu, doręczył syn Lasoty, p. Bogd_an Lasota, zam. Opoczno 

2. Krzysztof Gajewski, 

3. Maria Surma, 

4. Telusiewicz T., · 

Przysłana faktura . do zapłaty przez Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w dniu 13.07.2015 r. 

nr 24/02/2015 za zużycie energii cieplnej9w wysokości 7.083 GJ była opłacona w terminie 

(dok. w załączeniu). Ponowne żądanie zapłaty przez ZSS nr 3 jest niewłaściwe. 

Wpłaty (sezon 2014/15) za przesyt i zużycie energii cieplnej w wysokości 34.927 GJ (dok. nr 1) 

dokonane są w całości zużycia i wynoszą 2465,01 (dok. nr 2). 

Dla informacji podaję, że powierzchnia ogrzewania u mnie wynosi 59m2
• 

Z poważaniem 

··········4J@t··· 

-4-

. ....... 


