UCHWAŁA NR XIX/298/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprawdzenia procedury działalności Rady Sołeckiej
w Pawłowicach
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 18b
ust. 1 i 3
ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. `10 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
Zanonimizowano

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję wniesioną przez
w dniu
5 marca 2020 r. w sprawie sprawdzenia całej procedury działalności Rady Sołeckiej w Pawłowicach z przyczyn
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
W dniu 5 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła petycja w sprawie sprawdzenia całej
procedury działalności Rady Sołeckiej w Pawłowicach.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) petycja
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zgodnie z postanowieniami § 43b Statutu
Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) podczas
posiedzenia w dniu 19 maja 2020 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
Z rozpatrzenia przedmiotowej petycji Komisja sporządziła stosowne sprawozdanie, które zostało przedstawione
Radzie.
Wnoszący petycję podniósł, że wybrany sołtys, jak i członek Rady Sołeckiej w sołectwie Pawłowice
wyrażając zgodę na kandydowanie poświadczyli nieprawdę, że zamieszkują na terenie niniejszego sołectwa.
Zgodnie z udzielonymi przez Burmistrza Toszka wyjaśnieniami oraz przedłożoną dokumentacją z zebrania
wyborczego wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
tj. postanowieniami § 24 i 27 Statutu Sołectwa Pawłowice stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r.
Nr 327 poz. 5748 z póżn. zm.).
W kwestii złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
osoby wykazane w niniejszej petycji wnoszacy petycję w jej treści podał błędne nazwisko członka Rady Sołeckiej,
który w ewidencji prowadzonej przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Toszku figuruje.
W zakresie wykorzystywania środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Pawłowice
stwierdzono, że są one wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi procedurami, a niewykorzystanie
ich w całości w danym roku świadczy o dokonywaniu zakupów z rabatami i racjonalnym gospodarowaniu
środkami w danej jednostce.
Wskazana w niniejszej petycji „droga gminna”, która częściowo została zaorana stanowi własność Skarbu
Państwa, natomiast droga do posesji przy ul. Wiejskiej 8 stanowi teren prywatny. Dokonana
wycinka drzew przy cieku wodnym została dokonana na podstawie zgłoszenia od którego Burmistrza Toszka
nie wniósł sprzeciwu.
Zebrania wiejskie w sołectwie Pawłowice z uwagi na to, że w niniejszej miejscowości
nie ma świetlicy wiejskiej, a także żadne przepisy prawa nie zabraniają ich organizowania w pomieszczeniu
prywatnym od lat odbywają się w pomieszczeniu gospodarstwa agroturystycznego, z właścicielem
którego zawierana jest umowa najmu. Wydatki związane z wynajmem przedmiotowej sali są uchwalane przez
zebranie wiejskie corocznie w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego.
Protokół z ostatniego zebrania został przedłożony Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Toszku do zapoznania się, natomiast informacja o braku odpowiedzi przez sołtysa na złożone
zapytania wynika z tego, że nie pamiętał sprawy i nie był w stanie udzielić odpowiedzi.
W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożona petycja jest bezzasadna.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.
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