
Protok6l nr 11 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

25.09.2019r.

PROPONOWANY PORTADEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno3ci, przyjgcie porz4dku obrad.

2. Przyjgcie protokolu z poprzedtiego posiedzenia.

3. Analiza skargi na W6jta Gminy wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykle

Or ganizacja Eko lo gi czna,, EKOLO G I C ZNA S TARC ZA".

Om6wienie material6w przygotowanych na najblilsz4 sesjg Rady Gminy.

Sprawy R62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodniczqca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitaNazebranych czlonk6w

komisji oraz go$ci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka, Skarbnika Gminy

Haling Gryl oraz pracownicg Urzgdu Gminy Agnieszkg ZiorE. W dalszej czgSci

przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4

glosami za przyjgla proponowany porz4dek.

4d.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznie$li Zadnych uwag do protokolu i 4 glosami za przyjEli Protok6l nr 1012019

z dn. 16.09.2019 r.

Ad.3.

Komisja przystqpila do analizy skargi na W6jta Gminy dotycz4cej

nieztealizowania obowi4zku prawidlowe go zarzqdzania gospodark4 komunaln4

w gminie Starcza (zalegajqce odpady na terenie PSZOK przy oczyszczabi

Sciek6w w miejscowoSci Rudnik Maly). W skardze zarzvca sig W6jtowi

opieszaloS6 w czynnoSciach, kt6re mialyby doprowadzi(, do uporz4dkowania

4.

5 .



terenu wok6l oczyszczalni. O wyj#nienie poproszono W6jta Gminy, kt6ry

przekazal komisji do wgl4du dokumentacje dotycz4c4 poruszonego problemu, w

kt6rych sukcesywnie wzywa wykonawcg do uporz4dkowania dw terenu. Pisma

wyslane do wykonawcy, tj. Prezesa Ochrony Srodowiska Sp. z.o.o. datuje sig na

05.06.2019r, 26.06.2019r. Odpowiedz uzyskano dnia 05.07.2019r. W dniu

10.07.2019r wyslano drog4 mailow4 pismo do CZPK. Odpowied2 otrzymano

12.07.2019r. 19.07.2019r przeslano kolejne pismo do Prezesa Firmy Ochrona

Srodowiska z Wznaczeniem terminu usunigcia odpad6w. 21.08.2019r drog4

mailow4 wyslano zapytarie do CZPK, czy wysypisko przyjmuje odpady

wielkogabarytowe - odpowiedz otrzymano dnia 27.08.2019 r. 09.09.2019r

kolejne pismo do Prezesa Firmy Ochrona Srodowiskawryvajqce do opr6?:nienia

i uporz4dkowania terenu PSZPK w Rudniku Malym do dnia 21.49.2019r (w tym

dniu czgSd odpad6w zostala wywieziona). W dniu 25.09.2019 zostaty wyslane

takhe zapytaria do kilu firm zajmuj4cych sig odpadami komunalnymi o

ewentualn4 mo2liwoSi odbioru odpad6w komunalnych oraz ewentualny koszt

wykonania uslugi. Firmy do kt6rych wyslano zapytaniato:

Z wyja3niefi W6jta wynika takze, ze w sytuacji braku odbioru odpad6w

komunalnych przez firmg ,,OCHRONA SRODOWISKA", dwie z firm do

kt6rych wyslano zapytania bylyby zainteresowane wykonaniem takiej uslugi

(na koszt w/w firmy). Po wyjaSnieniach W6jta onz analizie przedlohonych

dokument6w wynika, 2e caly czas d42y on do usunigcia zalegaj1cych

odpad6w. Komisja wnosi aby skargg uznae, zabezzasadn4.

Ad.4 .

W dalszej czgSci posiedzenia przystqpiono

przygotowanych na najbliZsz4 Sesjg Rady Gminy.

Poszczeg6lne punkty proponowanego porz4dku

Wieslaw Szymczyk, Skarbnik Gminy Halina

Asnieszka Ziora.

do omawiania material6w

obrad om6wili: W6jt Gminy

Gryl oruz pracownik Urzgdu



Ad.5

W sprawach r6znych czlonkowie Komisji zapornali sig z pisami, kt6re wptyngly

do Urzgdu Gminy Starcza. Na tym zakoftczono posiedzenie.
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M. Dukat D. Szyja 
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