
Protok6l nr 3 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

18.02.2021r.

PROPONOWANY PORZADEK POSTEDZENTA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno6ci, przyjgcie porz4dku obrad.

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posied zenia.

3. Zapoznanie sig z treilci4 wniosku Stowarzyszenia Zwyklego ,,Ekologiczna

Starcza" o ufworzenie zespotu celowego ukierunkowanego na realizacjg

obowi4zku paragraf 5 pkt 3 Regulaminu utrzymania czysto$ci i porz4dku na

terenie Gminy Starcza, dotycz4cego edukacji ekologicznej promuj4cej

prawidlowe gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zapoznarie sig z tre{ciq wniosku Stowarzyszenia Zwyktego ,,Ekologiczna

Starcza" o kontrolowanie stanu wody dostarczanej do sieci w celu roryoczgcia

promowania picia wody z kranu.

5. Sprawy r62ne

KOMISJA W SKtr-ADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. HenrykZak

Ad. 1.

PrzewodniczqcaKomisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji oraz go6ci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka. Sekretarz Gminy Anng

Kamiriskq oraz Skarbnika Gminy Haling Gryl. W dalszej czgSci przedstawiono

porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4 gtosami za

przy I Et a proponowany porz4dek.

Ad.2.

PrzyjEcie protokofu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wzniesli zadnych uwag do protokofu i 4 glosami za przyjgli Protok6l nr 212021.



Ad.3

Czlonkowie komisji przystqpili do analizy wniosku Stowarzyszenia Zwyklego

,,Ekologiczna Starcza" o utworzenie zespolu celowego, ukierunkowanego na

realizacjg obowi4zku paragraf 5 pkt. 3 Regulaminu utrzymania czystoSci i

porz4dku na terenie Gminy Starcza, dotycz4cego edukacji ekologicznej

promuj4cej prawidlowe gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stwierdzono, 2e edukacja ekologiczna i dzialalno66 promocyjna w tym

zakresie jest zadaniem m.in. zar6wno organizacji pozarz1dowych jak i jednostek

samorz4du terytorialnego. Gmina realizuje swoje zadania, przystgpuj4c do

r62nego rodzaju praktyk ekologicznych, wspiera podlegte jednostki

organizacyjne (szkola, przedszkole) w tym zakresie. Podkreilii nale\, i2

Stowarzyszenie ,,Ekologiczna Starcza", kt6re jest autorem w/w wniosku w

sposob widoczny uczestniczy w realizacji cel6w ekologicznych. Czlonkowie

komisji uwaiaj1, ze w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie wydaje sig byi

wla3ciwym tworzenie ciala kolegialnego, kt6rego funkcjonowanie w praktyce

moLe byi utrudnione.

Wsp6$raca Stowarzyszenia jak i Gminy oraz wszystkich os6b

zaanga2owanych we wspieranie idei ekologicznej, moze byt realizowane na

drodze wymiany korespondencji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wyst4pienie potrzeby dokonania wsp6lnych ustaleri czy przysztych plan6w dla

poprawy syruacji ekologicznej moze byi skutecznie dokonywane w takich

formach wsp6lpracy.

W zwi4zku z tym zaproponow ano uznat w/w wnios ek za niezasadny.

1td.4.

Kolejno przyst4piono do analizy wniosku Stowarzyszenia Zwyktego

,,Ekologiczna Starcza" o kontrolowaniu stanu wody dostarczanej do sieci w celu

rozpoczgcia promowania picia wody z kranu.

Stwierdzono, ze jakoSi wody dostarczanej do sieci wodociqgowej jest

systematycznie monitorowana. Badania odbywaj4 sig dwutorowo. Jako66 wody z

ujg6 zlokalizowanych na terenie gminy badana jest przez Powiatow4 Stacjg

Sanitarno-Epidemiologicznq w Czgstochowie oraz przez fitmg projektowo-

ustugowo-badawcz4,,EKOWIZJER" w ramach kontroli wewngtrznej. Badania

realizowan e s4 przez akredytowane laboratori a.



Badania w ramach kontroli wewngtrznej (monitoring kontroiny, monitonng

przegl4dowy) sE realizowane wg. harmonogramu poboru pr6bek, zatwierdzonegcr

przez Parlstwowy Inspektorat Sanitarny w Czgstochowie. Harmonogram zostal

opracowany zgodnie z Roryorz4dzeniem Ministra Zdrowia z dn.

7 grudnia 2017 r. w spralvie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przezluozi

(Dz. U. 22A17 r.. po2.2294). Pob6r pr6b wody nastgpuje z oSmiu punkt6w.

rV zwi4zku z tym w/w wniosek nie znajduje uzasadnienia.

W zal1czcniu

o Harmonogram poboru pr6bek wody

e Zatwierdzenie harmonogramu poboru pr6bek

o Orzeczenie i ocena okresowa o jako6ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi

Dodatkowo wyja6niamy,2e w marcu na stronie internetowej gminy w zakladce

,,dla mieszkafic6w" (Scieki i woda) bgdzie opublikowana obszarowa ocena jako6ci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, sporz4dzona przez Pafistwowy

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w CzEstochowie.

Ad .5 .

Przyst4piono do analizy material6w przygotowanych na najbli2szq SesjE

NadzwyczajnE, Poszczcg6lne projekty uchwal omowili Skarbnik Gminy Halina

Gryl oraz Sekretarz Gminy Anna Kamiriska.

Po wyczerpan iu wszystki ch punkt6w, pos i ed zenie zakohczono.

M. Dukat
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