
Uchwala Nr XXXVI/404/05
Rady Miejskiei w Gzechowicach - Dziedzicach

z dnia 04 lipca 2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana l (u'o'd'o)* ' ----l na działalnośó Urzędu Mieiskiego
w Czechowicach'Dziedzicach.

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 'l5 ustawy z dnia 8 T-aI€ 
't990 r. o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U:z 2oo1 roku Nr 142, poz. 1591 , ze zm. ), ań. zzs pĘ -s ustawy z dnia 14 czenMca 1 960r.

koa'ełs postępowania adm|nĘ!Ęcyj!999-(t.j.z 20!'0 dY P1'U: Nr.98, poz. 1o71 ze zm.), po

roąatrzlniu'srargi Pana (u;ń;F , na działalność Urzędu Miejskiego w Czechowicach_

Dziedzicach.

Rada Mieiska w Gzechowicach-Dziedzicach
uchwala:

$ 1. UznaĆ skargę za zasadnąw części doĘczącej z!mo{łgg9 utrz1mania drÓg poprzez

wykorzystyviairie odpadówi ŻuŻja ) donta|c'zania śtiskości dróg w okresie zimy na terenie gminy

Cźechówióe-Dziedzice, natomiast pozostałączęściskargi uznaćza bezzasadną'

Uzasadnienie do uchwaly stanowi integralną częŚć niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

*(u.o.d'o) - anonimizacja danych osobowych zgodnie z ustawąo ochronie danych osobowych



Załąenikdo UchwaĘ NrD(XVI/ 404lo5
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Uzasadnienie

Po dokonanej wizji w terenie i złożonych wvjąsnieniacnnzez Zastepcę Burmistrza Stanisława CzyŻa,
Komisja Rewizyina uznała skargę Pana (u.o.d.o)" za zasadną w cząści doĘczącej
zimowego utrzymania dróg poprzez wykorzysrywdnle odpadow- żużla -do rualczania śliskości
dróg w okresie zimy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, jako niezgodne z Ustawą o
odpadach z 27 kwietnia2OOlr.
Głosoganie '. z* 4, przeciw-0, wstzymał się-1' przy 5 głosujących.

Komisja RewĘj na uzn ała za bezasadną pozostałą części skarg i.
Głosowanie: za-S, przy 5 gtłosujących'

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza o:

1) wystąpienie do starosty w Bielsku-BiaĘ ' jako właściciela drogi ul.Komorowickiej o
uregulowanie sprawy słupa energetycznego zlokalizowanego zlokalizowanego w okolicy
skrzyżowania ul. Junackiej z ul. Komorowicką w Czechowicach-Dzi edzicach.

Głosowanie wniosku: za- 5, przy 5 głosujących.

2) Ustawienie znaku pionowego informującego o Wzmożonym ruchu pieszych na
ul.Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Głosowanie: za4, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 5 głosujących.

*(u.o'd'o) - anonimizacja danych osobowych zgodnie z ustawąo ochronie danych osobowych


