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UCHWALA NR 94.XIII.2O2O
, RADY GMINY STARCZA

z dnia29 stycmia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykle Organizacjg Ekologicznq
"Ekologiczna Sttrcza,, z dnia l7 paLdziernika 2019r.

Na podstawie art. 18ust.2pk1 15ustawy zdnia 8marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22079r.,
poz .506zp6 in .zm. )oraz  ar t .9us t .2 ia r t .13us t .  lus tawy zdn ia l l l i pca20 l4r .  opetyc jach(Dz.U.22018r . ,
poz.870)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Stowarryszenie ZwyYJe OrganizacjE Ekologiczn4 ,,Ekologiczna
Starcza" w dniu 17 pu2dziernika 2019r. dotycz4cej przypomnienia W6jtowi i Radnym roli i obowi4zk6w jakie
sprawuj4, petycji nie uwzglgdnia sig.

$2.Zobowiryuje sig Przewodnicz4c4 Rady Gminy Starcza do poinformowania skladaj4cego petycjg osposobie jej
rozpatrzenia.

$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4ca Rady Gminy
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Uzasadnienie

W dniu I7.I0.2019r. Stowarzyszenie Zwrykle Organizacja Ekologiczna ,,Ekolog1czna

Starcza" z siedzlb4 w Rudniku Malym wnioslo do Przewodnicz4cej Rady Gminy petycjg o

przypomnienie Panu W6jtowi oraz radnym roli i obowi4zk6w jakie sprawuj4.

Petycja byla przedmiotem postgpowania wyjaSniaj4cego Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

w dniu 23 .I0.2019r., i 25 .11 .2019r. oraz 03.01 .2020r. podczas kt6rego wypracowano wsp6lne

stanowisko czlonk6w Komi sj i opiniuj 4c przedmiot petycj i jako b ezzasadny.

W toku postgpowania wyjaSniaj4cego, Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdzila,

2e z dniem objgcia funkcji radnego, kuzdy radny otrzymal kopig Statutu Gminy, kt6ry

szczego\owo wskazuje obowi4zki radnych oraz ustawg o samorz4dzie gminnl'rn okreSlaj4c4

przepisy prawa, kt6re radni winni przestrzegai. Mimo to na proSbg Wiceprzewodnicz4cej Rady

Gminy wyloZono kopig Statutu Gminy na posiedzeniach wszystkich komisji celem

przeanalizowania go. Dodatkowo Przewodnicz4ca Rady Gminy podczas sesji Rady Gminy

ponownie przypomniala W6jtowi i Radnym, aby postgpowali zgodnie ze Statutem Gminy i

ustaw4 o samorz4dzie gminnym.

Bior4c pod uwagg pov,ryZsze, Komisja wnosi o uznanie petycji zabezzasadn4.

Przewodnicz4ca RadY GminY
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