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Radny Gminy Starcza

Zdzistaw Kamiriski

W6jt Gminy Starcza

I NTERPEIACJ/L/ ZAPYTAN I E *

Wykonujqc mandat radnego Gminy Starcza zgodnie z art. 24 ust.3 Ustawy o samorzqdzie
gminnym oraz par. 25 ust.l Statutu Gminy Starcza skladam in+erpetaeie/zapytanie* dotyczqcE sposobu
zafatwienia przez Urz4d Gminy Starcza problemu Pafstwa
(publikuiac moie zapWanie w BIP prosze o zaciemtrienie danvch osobowvch i adresowvch zslaszaiacvch
problem).

Zglosifa siq do mnie jako Radnego o pomr:c Pani 'skariqc siq na uciqiliwoici zwiqzane

z zadymianiem jej posesji przez sqsiad6w. Zadymienie powoduje praktycznie niemoinoSd korzystania

z posesji.

Pani . wielokrotnie prosila o pomoc w rozwiqzaniu tego probtemu Urzqd Gminy
w Starcry min. w lutym 2020 roku ustnie ( przedl epidemiq Covid 19 - patrz pismo GR.504.10.2201),
w kwietni 2020 roku pismo przeslane drog4 elektronicznq. Problem nie zostaf rozwiqzany.

Proszq o udzielenie szczeg6lowej odpowiedzi na poniisze pytania:

1. Jakie obowiqzki nakfada Pafistwo Polskie w takich sytuacjach na wladze samorzqdowe - prosze
o pelny wykaz obowiqzk6w wraz z wykladniq iwskazaniem ir6dla prawa?

2. Jakie konkretne dziafania przewidziane powyiszym prawem podjqli urzqdnicy Gminy Starcza po
otrzymaniu zgfoszeri - prosze o rozbicie na okres przed pandemiq i w trakcie bo jak rozumiem
pierwsze zgloszenia odbyty siq na poczqtku 2020?

3. W pi6mie ao SW|OS Pan W6jt stwierdza, ie jest to kolejna pro6ba - prosze o przekazanie
dokumentacji/korespondencji z poprzedn ir:h,

4. Jakie dziafania sq planowane w kolejnych dniach, tygodniach przez UrzEd Gminy w celu
wyczerpa nia obowiEzk6w wyni kajqcych z prrawa?

5. W pi5mie GR.504.10.2021 kierowanynt do SW|OS w Katowicach proszac o pomoc
w rozwiqrywaniu problemu nadmiernego zadymienia Pan W6jt stwierdza ,, Z uwagi na
zagroienie zdrowia i iycia mieszkafic6w.... ,, . Stwierdzenie to Swiadczy o rozumieniu wagi
problemu - dlatego rozumiejqc tq wagq zapytuje:

a. Jakie konkretne dziafania zostaty Srodjqte przez Pana W6jta w celu realizacji prryjqtego
na XXI Sesji Rady Gminy Starcza w dniu 29 grudnia 2020 roku wniosku ,,Przeprowadzid
akcjg edukacyjnq w5r6d mieszkafic6w Gminy Starcza dot. spalania Smieci?

b. Rozumiejlc sytuacje pandemiczng naleiy jednak stwierdzid, i2 wiqkzoSd Urzqd6w,

. Zaklad6w Prary i innych Dzial6w Gospodarki dziafa z zachowaniem reiimu sanitarnego -
proszq o wskazanie konkretnych pneszk6d, kt6re uniemoiliwiajq podjqcie interwencji
przez pracownik6w Urzqdu z zachowaniem reiimu sanitarnego i pobranie zgodnie



- zprawem pr6bek niezbqdnych do zbadania skladu i jako6ci paliwa uiywanego pod

wskazanymi adresami.

Proszq o udzielenie odpowied zi nal**-.i*,""*- / moje zapytanie* /zgodnie z wymogami

okre6lonymi w art. 24 ust. 5 i 7 Ustawy o samoaqdzie gminnym .

(* niepotrzebne skreSlii)
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