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PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

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

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posied zenia.

3. Analiza przedmiotu petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zv,rykle

Organizacja Ekologiczna,,Ekologiczna Starcza" w sprawie funkcjonowania

systemu powiadamiania SMS.

4. Analiza przedmiotu skargi wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykle Organizacja

Ekologiczna ,,Ekologi czna Starczd' na zaniechani e przez w6jta rcalizacji uchwal

i wniosk6w formalnych z Sesji Rady Gminy.

5. Sprao*.y r62ne.

KOMISJA W SKI,ADZIE:

l. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodniczqoa Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonkow

komisji oraz go3ci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka" Ilong Ciurg, Zbigniewa

Sirka, Pawla lwiriskiego oraz Ewg Urbaniak. W dalszej czgSci przedstawiono

porz1dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4 glosami za

pr zyjgla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu zpoprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie wnie6li

Zadnych uwag do protokolu i 4 glosami za przyjEli Protok6l nr l1l20l9 z dn.

25.09.2019 r.

Ad.3.

Czlonkowie komisji przyst4pili do analizy przedmiotu petycji wniesionej przez

Stowarzyszenie Zvtyl<te Organizacjg ,,Ekologiczna Starcza" w sprawie



funkcjonowania systemu powiadamiania SMS. W pierwszej kolejnoSci glos

zabral obecny na posiedzeniu radny Zbigniew Sirek, kt6ry zasugercwil,, 2e

system ten nie jest wykorzystywany tak jak powinien. Kontynuuj4c stwierdzil, 2e

do tej pory przez uslugg SMS przekazywane s4 tylko informacje pogodowe, a

powinny byt przekazywane tak2e wiadomoSci dotycz1ce r62nych uroczysto3ci,

imprez okolicznoSciowych, spotkari z mieszkaricami oraz wu2ne sprawy

dotycz4ce gminy. Radny zasugerowal, aby zachEcat mieszkaric6w do

rejestrowania sig do systemu powiadamiania SMS. Nastgpnie glos zabral

inspektor ds. zarz4dzania kryzysowego i obrony cywilnej Pawel lwiriski. Na

sugestie radnego odpowiada, 2e ka2dy mieszkaniec na stronie Urzgdu Gminy

moze zarejestrowad sig do systemu. Potwierdza, 2e na dziefi posiedzenia w

systemie zarejestrowanych jest 170 os6b. Nadmienia takZe, 2e wszystkie wazne

informacje dotycz4ce Urzgdu Gminy oraz mieszkaric6w s4 dostgpne na stronie

internetowej Urzgdu Gminy, kahdy mohe tg strong odwiedzii i zapoznac sig z

zatrieszczonymi tam informacjami. Kontynuuj4c inspektor wyjaSnia, ze system

SMS stuzy do przekazywania mieszkaricom tylko najwazniejszych informacji, tj.

migdzy innymi: ostrzehenia meteorologiczne (zdarzenia zagraiaj1ce Zyciu i

zdrowiu przeslane przez IMiGW), informacje o awariach, informacje o waznych

wydarzeniach i uslugach organizowanych przez UrzEd Gminy i ewentualnie

przez podlegle jednostki organizacyjne, oSwiatowe, stowarzyszenia na ich

osobisty wniosek, Za uslugg SMS odpowiadaj4 luqtznaczerri pracownicy Urzgdu

Gminy. Informowanie mieszkaric6w odbywa sig tak2e przez strong internetow4,

BIP, obiegiem, poprzez umieszczanie na tablicach ogloszeri. Szczeg6lowe

informacje dotyczEce systemu informacyjnego SMS w zalqczniku do protokolu.

OdnoSnie zarzut6w, kt6re pojawily sig w treSci petycji nale?y nadmienii, 2e

zar6wno Klub Sportowy ,,Czarni Starcza" jak i Dyrekcja Szkoty Podstawowej

nie wyst4pily z wnioskiem do Urzgdu Gminy o rozeslanie wiadomoSci drog4

SMS, informacji na temat organizacji uroczystoSci. lnformacje takie byly

natomiast umieszczane na stronach internetolvych tych jednostek i organizacji,

stronach w serwisie Facebook. Na wrzeSniowej Sesji Rady Gminy p. Dyrektor

Szkoly Podstawowej osobiScie zaprosila wszystkich chgtnych na uroczystoSi

przekazania sztandaru. JeSli chodzi o zmiang terminu odpad6w

wielogabarytowych to informacja ta byla umieszczona na stronie internetowej

UrzEdu Gminy oraz obiegiem w poszczeg6lnych solectwach. Jednocze3nie w



zwi4zku z petycj4,w sprawie opracowania instrukcji obslugi systemu SMS

wyjaSnii nale?y, 2e wszystkie zasady funkcjonowania tego systemu sQ

uregulowane w umowie, kt6rej egzemplarz Stowarzyszenie,,Ekologicma

Starcza" otrzymata w zakresie dopuszczonymprzez firmg Swiadcz4c4 uslugg.

Ad.4 .

W dalszej czgSci posiedzenia przyst4piono do analiry przedmiotu skargi

wniesionej przez Stowarzyszenie Zwyk\e Organizacjg ,,Ekologiczna Starczd' na

zaniechanie przez W6jta realizacji uchwal i wniosk6w formalnych z Sesji Rady

Gminy. Po konsultacjach z Radc4 Prawnym p. Ew4 Recha komisja stwierdza, 2e

Uchwala Nr I I2.XVIII 2017 z dn. 20 marca2ll7 r. w sprawie przyst4pienia do

sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

dzialki oznaczonej nr ewidencyjnym 51114 zostala podjgta przez Radg Gminy w

warunkach rozpatrzenia wniosku inwestora planuj4cego budowg w rejonie

objgtym uchwal4 zakladu do produkcji polepszaczy gleby lub nawoz6w

mineralno-organicznych MaxCals ST w wyniku przetwarzania zagEszczonych

osad6w Sciekowych i innych odpad6w organicznych. Poniewa2 inwestor wycofal

sig z planowanej inwestycji to uchwale nie nadano dalszego biegu. Sporz4dzenie

planu dla jednej dzialki w gminie z cal4 pewnoSci4 nie mogloby byi oceniane

jako uzasadnione. Na nastgpnej Sesji Rady Gminy przedstawiony zostanie

projekt uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr l l2.XVlII 2017 z dn. 20

marca 2017 r. JeSli chodzi o zarzut nienaleZytego zapewnienia obslugi Rady

Gminy jako organu komisja zauwah42e wszystkie sesje, posiedzenia komisji s4

przygotowywane przez pracownik6w ds. obslugi Rady Gminy, Sekretarza

Gminy, Skarbnika Gminy oraz innych merytorycznych pracownik6w Urzgdu

Gminy. Wszystkie projekty uchwal przygotowywane na poszczeg6lne

posiedzenia Rady Gminy analizowane s4 tak2e przez niezaleZnego Radcg

Prawnego, kt6ry r6wnie2 uczestniczy w posiedzeniach Komisji Rady Gminy na

wniosek Przewodnicz1cych. JeSli chodzi o niezrealizowanie wniosku formalnego

zlohonego przez radnego Zdzislawa Kamiriskiego dotyczQcego uczestnictwa

Radcy Prawnego na Komisjach i Sesjach Rady Gminy, kt6ry w dn. 15.03.19 r.

dwoma glosami ,,2a" przy dwunastu wstrzymuj4cych sig zostal przyjgty do

realizacji komisja sugeruje, aby w zwi4zku z tak4 sytuacj4 wniosek ten podai

pod ponowne glosowanie analizuj4c wszystkie aspekty tej sprawy. Nadmienid

tak2e trzeba, 2e niezalezny radca prawny zatrudniony jest w Urzgdzie Gminy na



umowg cywilno-prawn4, a nie na etat. Wykonuje swoje obowi4zki zawodowe

takZe w innych instytucjach i nie zawsze moze byd obecny na Posiedzeniach

Komisji czy Sesjach Rady Gminy. W Urzgdzie Gminy Starcza w godzinach

swojej pracy dostgpny jest zar6wno dla radnych jak i pracownik6w Urzgdu.

Ponadto Sekretarz Gminy jest tak2e radc4 prawnym wpisanym do rejestru

radc6w prawnych. W zwiqzku z tym Komisja sugeruje, aby skargg w obu

punktach uznac za niezasadnq.

Ad .5 .

Glos ponownie zabral obecny na posiedzeniu radny Zbigniew Sirek. Zglasza on

zasttze2enia co do jakoSci naglo6nienia obrad Sesji Rady Gminy. Sugeruje, aby

poprosii firmg o sprawdzenie sprzgtu naglaSniaj4cego w ramach gwarancji i

ewentualnie zwigkszyi parametry nagloSnienia. Wni6sl tak2e uwagg, aby

wymienid na terenie calej gminy dotychczasowe oSwietlenie na ledowe. Komisja

zapoznala sig tak2e z pismami, kt6re wplywaly do Urzgdu Rady Gminy. Z uwagi

na wyczerpanie punkt6w komisja zakohczyla swoje posiedzenie.
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