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UCHWALA NR 93.XIII.2O2O
, RADY GMINY STARCZA

zdnia29 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykle Organizacjg Ekologicznq
"Ekologiczna Starcza" z dnia 8 paZdziernika 2019r.

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22079r.,
poz.506zp6Ln. zm.) oraz art.9ust.2iart.13ust. I ustawy zdnia ll l ipca 2014r. opetycjach (Dz.U. 22018r.,
poz. 870)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

$ l. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Stowarzyszenie ZwyVJe OrganizacjE Ekologiczn4 ,,Ekologiczna
Starcza" w dniu 8 paZdziernika 2019r. dotycz1cej zakresu uirywania systemu powiadamiania SISMS, petycji
nie uwzglgdnia sig.

$ 2. Zobowi4zuje sig Przewodnicz4c4 Rady Gminy Starcza do poinformowania skladaj4cego petycjg o sposobie jej
rozpatrzenia.

$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4ca Rady Gminy
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Uzasadnienie

W dniu 08.10.2019r. Stowarzyszenie Zwykle Oryanizacja Ekologiczna ,,EkologSczna

Starcza" z siedzlb1 w Rudniku Matym wnioslo do Przewodnicz4cej Rady Gminy petycjg

doty cz4c 4 funkcj onowania systemu powiadamiani a S I SM S .

Petycja byla przedmiotem postgpowania wyjaSniaj4cego Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

w dniu 14.10.2019r., podczas kt6rego nie wypracowano wsp6lnego stanowiska czlonk6w

Komisji oraz w dniu 03.01 .2020r., gdzie uzgodniono stafiowisko w przedmiotowej sprawie.

Komi sj a wyr azila opini g, aby tzna( petycj g za niezasadn4.

W toku postgpowania wyja6niaj4cego, Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdzila,

2e zarzuty przedstawione przez wnosz4cego petycjg odnoSnie braku powiadamiania

mieszkaric6w w sprawach waZnych nie znalazly potwierdzenia.

Systern powiadamiania SISMS sluzy do przekazywania najwa2niejszych informacji

m.in. dotycz4cych ostrzehen meteorologicznych, informacji o awariach, o waznych

wydarzeniach i uslugach organizowanych przez Urz4d Gminy i ewentualnie przez inne

jednostki organizacyjne czy stowarzyszenia na ich wniosek

Komisja uznila,2e wlw informacje sqprzekazywane drog4 SMS, natomiast brak powiadomieri

odnoSnie wydarzef organizowanych przez wskazane w tre5ci petycji jednostki nie zostal

przekazany w ten spos6b, poniewaz jednostki te nie zwroci\y sig do Urzgdu z wnioskiem o ich

przekazanie.

Zarzut braku powiadomienia o otwarciu boiska w Starczy nie znalazl potwierdzenia, poniewaZ

oficjalnego otwarcia nie bylo, a poza tym Urz4d w tej sprawie nie mial zadnej informacji.

Natomiast co do braku powiadomienia odnoSnie nadania sztandaru Szkole Podstawowej

w Starczy, to informacja ta zostala zamieszczona na stronie internetowej szkoly oraz stronach

FB, jak r6wnie2 Dyrektor Szkoly osobiScie zapraszala na t4 uroczysto6i obecnych na sesji

Rady Gminy orM rodzic6w podczas zebrafi w szkole. Nadmieni6 tunale?y, ze Dyrektor Szkoly

Podstawowej r6wnieZ nie zwr6cila sig z wnioskiem do Urzgdu o przekazanie informacji

zapomocq SISMS.

Kolejny zarzut wskazany w treSci petycji to brak informacji o zmianach terminu odbioru

odpad6w wielkogabarytowych oraz wyl1czeniu wody w zwi1zku z montuhem hydrant6w

w Rudniku Malym. JeSli chodzi o termin odbioru odpad6w wielkogabarytowych, to informacja

ta zostala zamieszczona na stronie Urzgdu Gminy, natomiast co do informacji o wyl4czeniu

wody i pracach instalacyjnych w Rudniku Malym, to przekazana zostala mieszkaricom przez

Sohysa Rudnika Malego.



Komisja zv'rocila uwagg, ze powszecturymi sposobami informowania mieszkaric6w gminy

jest oglaszanie na stronie internetowej Urzgdu Gminy, na tablicach informacyjnych

w poszczeg6lnych solectwach oraz przekazywanie informacji obiegiern. Nadmienii tu nale|y,

ze w systemie powiadamiania SISMS zarejestrowalo sig niewielu mieszkaric6w (aktualnie 177

os6b), wigc nie mozna uznat tego sposobu powiadamiania za powszechnie stosowany, gdyZ

dociera do niewielkiej iloSci os6b.

Komisja stoi na stanowisku, 2e wyhej wymienione sposoby powiadamiania mieszkaric6w

gminy Starcza s4 realizowane w spos6b prawidlowy, wobec tego wnosi jak na wstgpie.
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