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Szanowna Pani Przewodniczqca,

JesteSmy glqboko zatroskani o losy Naszej Gminy, a tak2e jej wizerunek, ktory jest budowany przez
mieszkafcow, a szczegolnie przez jej reprezentantow, w tym osoby sprawujqce w naszym imieniu
wfadzq w Gminie. Od czasu obejrzenia relacj i  z wrze6niowej sesj i  Rady Gminy bi l ismy siq z my$lami
i dyskutowali(my w gronie Cz{onkow Stowarzyszenia jaka powinna byi wla3ciwa reakcja ze strony nas
jako mieszkadc6w, szanujqcych prawo i demokracjq, na zaistniale w czasie tejie sesji sytuacje
i  zachowania Pana W6jta. Dla przypomnienia:

L/ nagranie z ostatniej sesji Rady Gminy - moment nagrania ok. 3:29:00 - Wojt opuszcza sesjq
bez udzielenia Radnej odpowiedzi -  twierdzqc,2e jui  nie wytrzyma - takie zachowanie nie l icuje
ze sprawowanym Urzqdem,

2/ nagranie z ostatniej sesji Rady Gminy - moment nagrania ok. 3:57:00 - W6jt jako wfadza
wykonawcza instruuje Radnych i wywiera nacisk na demokratyczne i suwerenne g{osowanie
Radnych - ,,wiecie, ie nie moiecie siq wstrzymywaf, bo wtedy wniosek przechodzi dwoma
gfosami".

To niektore przyklady z ostatnich dni, kt6re mo2na dotqczyi do dlugiej listy, poprzednich zachowan, min:

3l Przypominamy tryb i okoliczno6ci zawarcia ugody przedsqdowej z dostawcq ustugi utylizacji
fmieci, gdzie Wojt - wtadza wykonawcza - zobowiqzai siq do uzyskania zgody Rady na swojq
decyzjq. Na jakiej podstawie Wojt mdgl byi pewny pozytywnego glosowania w sytuacji, gdy :

o wczefniej  nie informowal Rady o wielomiesiqcznych problemach dot.  real izacj i
umowy o wywoz Smieci z terenu gminy?

r nie przedstawit 2adnych szczegStow ugody, np. ustalefi odno6nie rozwiqzania
niedziatajqcych czqici umowy jak - utylizacja odpaddw zgromadzonych wok6l
PSZOK itd.

Takie podejfcie jest jak mniemamy zaprzeczeniem podziafu rol miqdzy Radq a Wojtem , miqdzy wtadzq
wykonawczq a wtadzq uchwafodawczo - nadzorczq.

Uwazamy, ze przywolane powy2ej, wybrane przykfady zachowan i dziaiari nie powinny byc dluiej
tolerowane. Transmisjq z obrad Rady Gminy oglEdajq r6wniei osoby nie bqdqce jej mieszkaicami,
budujqc sobie wizerunek Gminy i je j  mieszkaric6w.

W rezultacie tych wszystkich dyskusji zdecydowali4my siq na ztoienie niniejszej Petycji do Pani
PrzewodniczEcej. Petycji o przypomnienie przez Paniq Przewodnicz4ca lub innq wyznaczonq przez ni4
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osobq, na kolejnej sesji Rady Gminy, zardwno Panu W6jtowi jak i Radnym - rolq i obowiqzki, kt6re
sprawujq. Uleglo5i Rady w stosunku do zachowan i zaniechafi W6jta jest dalece szkodliwe dla Gminy.

Jeszcze raz podkreSlamy, 2e jedynym motywem zlo2enia tej petycjijest troska o dobro Naszej Wsp6lnoty
Samorzqdowej i troska o dobro naszej Gminy i pozytywny j wizerunek Gminy Starcza i jej mieszkanc6w.

Z wyrazani szacunku

Marek Szota

Prezes Stowarzyszenia

Tel. 792233099

e-mail :  marek.szota@interia. pl
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