
Protok6l nr SrPosiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego

w dn. 10.08.2020 r.

PROPONOWATYY PORZADEK POSTEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci, przyjgcie porz4dku obrad.

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posied zenia.

3. Zapoznanie sig z treSci4 wniosku grupy mieszkaric6w solectwa Rudnik Maly o

uniewaznienie zebrania soleckiego w Rudniku Matym z dn.31.07 .20r.

4. Om6wienie material6w na najbli2szq Sesjg Rady Gminy.

5. Sprawy rointe

KOMISJA W SKI,ADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. HenrykZak

Ad. 1.

Przewodnicz4ca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

Komisji, W6jta Gminy oraz Skarbnika. W dalszej czgSci przedstawiono

porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4 glosami ,,24"

przyj Ela proponowany porz4dek.

4d.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wzniesli zadnych uwag do protokolu i 4 glosami,,za" przyjgli Protok6l

nr 612020.

Ad.3.

Czlonkowie Komisji przeszli do analizy wniosku grupy mieszkaric6w Rudnika

Malego dotycz4cego uniewaZnienia zebrania soleckiego w Rudniku Malym z dn.

3I.07.20r. Zgodtne ze Statutem Solectwa Rudnik Maly, zebranie jest wazne gdy

mieszkafcy zostali o nim prawidlowo poinformowani, czyli zgodnre z przyjgtym



Statutem. W tym przypadku informacje o zebraniu zostalo podane do publicznej

wiadomo3ci jedynie poprzez ogloszenie na tablicy informacyjnej solectwa oraz

przez strong internetow4. Informacj a zostala przekazana w formie kurendy.

Ponadto naruszono takZe termin odbycia sig zebrania-odbylo sig ono dwa dni po

ogloszeniu informacji (w Statucie zapis-,,w ci4gu 7 dni od ogloszenia"). Wobec

powy2szego zebranie nale?y uzna( zaniewuhne. Istotnym jest, 2e na zebraniu nie

podj gto Zadny ch uchwal. Czlonkowie Komisj i uznajq w/w wnios ek za zasadny na

dzieh jego zlohenia. Z informacji Soltysa solectwa Rudnik Maly wynika, 2e

kolejne zebranie soleckie mialo sig odbyi 11.08.20r. zgodnie zzasadami Statutu

Solectwa Rudnik Maly (ogtoszenie o terminie zebrania podano do publicznej

wiadomo$ci poprzez ogloszenie na tablicy informacyjnej solectwa oraz poprzez

kurendy w dn. 04.08.20r.)

Ad.4 .

W dalszej czgSci posiedzenia przyst4piono do omawiania material6w

przygotowanych na najbliZsz4 Sesjg Rady Gminy. Poszczeg6lne projekty Uchwal

om6wili Skarbnik Gminy oraz W6jt Gminy Starcza. JeSli chodzi o projekt

Uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokoSci tej oplaty orazrwolnieniaz oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Czlonkowie podtrzymali swoje

stanowisko co do stawek, kt6re ustalono na wsp6lnym posiedzeniu wszystkich

komisji, tj. 18, 50 zt od osoby za zbi6rkg selektywn4, 16.50 zl od osoby za

zbi6rkg selektywn4 z kompostownikiem, 37 zlza zbi6rkg nieselektywn4.

Ad .5 .

W dalszej czgSci zapoznano sig z pismami, kt6re wptynEly do Urzgdu Gminy.

o Z Urzgdu Gminy Rgdziny-zapytanie o utworzenie zwi?zku

migdzygminnego maj4cego na celu realizacjg zadania polegaj4cego na

odbiorze i transporcie i zagospodarowaniu odpad6w komunalnych;

EKO-SYSTEM-wniosek o zawarcie aneksu do umowy z dn.09.12.19r.;

Sl4ski lJnqd Wojew6dzki-zawiadomienie o wszczgciu postgpowania

(dotycz4ce uchylenia Uchwaly w sprawie wysokoSci oplat za zajgcie pasa

drogowego);

a

o



r Slqski Urz}d Wojew6dzki-rozstrzygnigcie nadzorcze (dotyczqce

uchylenia Uchwaly w sprawie wysokoSci oplat za zajEcie pasa

drogowego).

Na tym zakofrczono posiedzenie Komisji.

I
M. Dukat D. Szyja S. Jaksik-Szyja \! Zak
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