
UCHWAŁA NR XXIV/93/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 09 lipca 2021 roku 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r, 
poz. 1372) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870) uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiony w dniu 09 lipca 2021r. wniosek w sprawie: 

1. zmiany uchwały (dot. uchwały nr XIX/76/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO 
SIÓDEMKA" z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości), tak aby dopuszczała możliwość składania 
deklaracji ze zwykłego konta email, jeśli będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

2. Przeszkolenia urzędników w zakresie rekomendacji ws. komunikacji pisemnej opracowanych dla Służby 
Cywilnej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w roku 2015, 

3. Modyfikacji strony internetowej Związku - 

- po merytorycznym rozpatrzeniu wniosku, uznaje go za nie zasługujący na uwzględnienie 
w części dot. pkt 1, zasługujący na uwzględnienie w części dot. pkt 2 oraz zasługujący 
na częściowe uwzględnienie w części dot. pkt 3. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodniczący Zgromadzenia zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, po zapoznaniu się  
ze Stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 23 września 2021r., postanowiło uznać 
wniosek z dnia  dniu 09 lipca 2021r. w sprawie: 
1. Zmiany uchwały (dot. uchwały nr XIX/76/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości), tak aby 
dopuszczała możliwość składania deklaracji ze zwykłego konta email, jeśli będzie opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
2.Przeszkolenia urzędników w zakresie rekomendacji ws. komunikacji pisemnej opracowanych dla 
Służby Cywilnej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w roku 2015, 
3.Modyfikacji strony internetowej Związku - 
- po merytorycznym rozpatrzeniu wniosku, uznaje go za nie zasługujący na uwzględnienie  
w części dot. pkt 1, zasługujący na uwzględnienie w części dot. pkt 2 oraz zasługujący  
na częściowe uwzględnienie w części dot. pkt 3. 

 W przypadku pkt 1 dostarczanie dokumentów przez ePuap jest z punktu widzenia 
systemów teleinformatycznych oraz pewności co do dostarczenia dokumentów dużo 
bezpieczniejsze: jest to bezpłatna, nieskomplikowana w obsłudze platforma, która służy do 
komunikacji z jednostkami administracji publicznej i obywatelami oraz pozwala na składanie pism 
elektronicznych ze skutkiem prawnym. Po wysłaniu pisma otrzymuje się Urzędowe Poświadczenie 
Przedłożenia, które jest dokumentem potwierdzającym poprawną formalnie wysyłkę dokumentu 
(jednak nie jest to dokument, który potwierdza jego odbiór) bądź Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru - to dokument świadczący o poprawnej weryfikacji i odbiorze wysłanego przez 
mieszkańca dokumentu. 

W kwestii pkt 2 w zakresie komunikacji z mieszkańcami, każdy z pracowników dostanie 
stosowne rekomendacje. 

Odnośnie pkt 3 może być oceniana w sposób subiektywny przez każdego użytkownika. 
Strona od 2013 r. podlega stopniowym modyfikacjom oraz rozwinięciu o nowe zakładki, które 
związane są z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz funkcjonowaniem Związku.  
Strona posiada wydzielone kolumny z podziałem na poszczególne działy takie jak Aktualności, 
harmonogramy wywozu odpadów, aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku, 
podstawowe informację o Związku, ulotkę o segregacji, kontakt, informacje o tym jak wysłać 
pismo przez ePuap, o budowie i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych czy zasady segregowania odpadów. Wszelkie działy uporządkowane są w sposób 
tematyczny, nie są ze sobą wymieszane oraz zawierają wszelkie podstawowe informacje.  
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