
P R O T O K O L N T X I V / 0 9
z obrad XIV Sesji Rady Gminy Starcza odbytej w dniu 10 marca 2009r.

od godz. 9.00 do 9od2.12.45 w sali narad Urzgdu Gminy

W sesji uczestniczyli radni gminy, soltysi, zaproszeni go5cie, zgodnie
z zalqczonym i do niniejszego protokolu listam i obecno6ci.

Ad.1. Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Gminy Starcza i powitania wszystkich
zebranych dokonala Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzyhczak.

4d.2. Pzewodniczqca Rady stwierdzila, 2e zgodnie z listq obecno6ci w sesji
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy ktorym moze obradowac
i podejmowac prawomocne uchwaly Rada Gminy ( w chwili otwarcia obrad
nieobecna radna Janina Miglus oraz radna Ewa Jqdrzejewska).

4d.3. Nastgpnie Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzynczak odczytala
protokol z obrad Xlll Sesji Rady Gminy
Rada Gminy w obecno5ci 13 radnych, jednogloSnie 13 glosami ,,2a" przyjqla

bez uwag protokol z obrad Xlll Sesji Rady Gminy.

Ad.4. Przystqpiono do ustalenia porzqdku obrad XIV Sesji Rady Gminy.
W zwiqzku z tym, ze nie wniesiono zadnych uwag do zaproponowanego porzqdku
obrad

Rada Gminy pnyjela nastqpujqcy porz4dek obrad:
1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawornocno5ci obrad.
3. Przyjgcie protokolu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjqcie porzqdku obrad sesji.
5. Powolanie Komisji Uchwal iWnioskow.
6. Sprawozdanie z dzialalno6ci Wojta w okresie miqdzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespolu O6rodkow Zdrowia w Wo2nikach

w zakresie funkcjonowania sluZby zdrowia na terenie gminy Starcza.
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Starczy

z dzialalno5ci o6rodka w 2008r.
9. Sprawozdanie Prezesa Zarzqdu Gminnego Zwiqzku Ochotniczych Strazy

Pozarnych
w Starczy z dzialalnosci jednostek strazy w 2008r.

lO.Dzialalno5c kulturalna i sportowa w gminie w 2008r.

1 1. Sprawozdanie Przewodniczqcei Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych za 2008r.

12. Podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia Programu Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Starcza na lata 2OO9-2O14.

13 Podjqcie uchwaly w sprawie przyjqcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2015.

14. Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu okre5lajqcego niekt6re zasady
wynagradzania za pracQ oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w o6wiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatkow
do wynagrodzenia zasadniczego, nagrod i dodatkow socjalnych.



15. Podjqcie uchwaly w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii drog gminnych.
16. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi

czqstochowskiemu.
17. Podjqcie uchwal w sprawie zmian w bud2ecie gminy na 2009r.
lS.Podjgcie uchwal w sprawie rozpatrzenia skarg na dzialalnoSc Wojta Gminy

Starcza.
19. Sprawy ro2ne.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Przyjpie wnioskow do realizacji.
22. Zamkniqcie obrad XIV Sesji Rady Gminy

Ad.s. Realizujqc porzqdek obrad przystqpiono do powolania Komisji Uchwal
i Wnioskow.

Z sali wytypowano nastqpujqce kandydatury.
- radnego Ryszarda Cabana - radny wyrazll zgodg na udzial w pracach komisji,
- radnq Jadwigq Gorajec - radna wyrazila zgodq na udzial w pracach komisji,
- radnego Jerzego Klytq - radny wyrazrl zgodq na udzial w pracach komisji.

Rada Gminy w obecno6ci 13 radnych - jednoglo5nie 13 glosami ,,2a"
powolala Komisje Uchwal i Wniosk6w w wyzej qymienionym skladzie

Ad.6. W dalszej ezg5ci obrad wysluehano sp!'awozdania Wojta z dzialalno6ci w
okresie m iqdzysesyj nym ( sprawozd a n ie sta nowi zalqcz n ik do n iniejszego p roto kolu ) .

Z uwagi na brak pytan przystqpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad. 7. Sprawozdanie dotyczqce funkcjonowania sluzby zdrowia na terenie gminy
Starcza odczytala delegowana przez Dyrektora GZOZ w Wo2nikach siostra zakonna
Anna Sikora (sprawozdanie stanowi zalqcznik do ninieiszego protokolu).
t-lzupetniajqc swojq wypowied2 siostra dodafa, 2e zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami nalezy wyposa2yc gabinet fizykoterapii w nastgpujqcy sprzqt:

/ ultradzwiqki

/ do krioteraoii

Po przedstawieniu sprawozdania Sekretarz Gminy llona Ciura zapytala, czy
pl anowana j est real izacja program ow prof i laktycznych.

Siostra zakonna odpowiedziala, ze je6li jest zapotrzebowanie na badania
specjalistyczne, np. mammografig, cytologiq w6wczas sig je przeprowadzaw miarq
potrzeb.

Radny Zbigniew Sirek zapytal w jakiej wysokoSci gmina musialaby dofinansowac
zakup przedstawionego sprzgtu.
Siostra zakonna odpowiedziala, 2e kahda wyasygnowana kwota na zakup sprzqtu
bqdzie mile widziana
Sekretarz Gminy llona eiura dodala, ze w kwestii dofinansowania zwr6cimy sig
rowniez do KRUS.



(W trakcie obrad weszla radna Ewa Jqdrzejewska - Rada obraduje w 14 osabowym
skladzie).

Ad.8. Realizujqc porzqdek obrad wysfuchano sprawozdania Kierownika Gminnego
O5rodka Pomocy Spolecznej w Starczy Barbary Kubat w zakresie funkcjonowania
o6rodka w 2008r. (sprawozdanie stanowizalqcznik do niniejszego protokolu)
Z uwagi na brak pytan przystqpiono do realizaqi kolejnego punktu obrad

Ad.g. Sprawozdanie z dzialalnosci jednostek strazy poZarnych w 2008r. przedstawil
Prezes Zarzqdu Gminnego Zwiqzku Ochotniczych Strazy Pozarnych w Starczy
Andrzej Madejczyk (sprawazdanie stanowizalqcznik do niniejszega protakalu).
Z uwagi na brak pytan przystqpiono do przedstawiania kolejnych sprawozdari

Ad.10. Sprawozdanie z dzialalno5ci biblioteki w 2008r. przedstawila Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy Lidia Werecka (sprawozdanie stanowi
zalqcz nik do niniejszego protokolu ).

Uzupelniajqc swojq wypowied2 Dyrektor Biblioteki Lidia Werecka
poinformowala, i2 generalnego remontu wymagajq schody prowadzqce do biblioteki.

Natomiast radny Zbigniew Sirek zapytal, czy biblioteka otrzymuje z zarnqtrz
Srodki finansowe, o kt6rych byla mowa przy przeksztalcaniu biblioteki.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Lidia Werecka odpowiedziala, 2e biblioteka
otrzymuje pieniqdze z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Nastgpnie wysluchano sprawozdania Prezesa Gminnego Klubu Sportowego
,,CZARNl" Starcza Andrzeja Nowaka (sprawozdanie stanowi zalqcznik do niniejszego
protokolu).

Z uwagi na brak pytafi przystqpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad.11. Kolejno wysluchano sprawozdania Przewodniczqcej Gminnej Komisji
Roaviqzywania Problemow Alkoholowych llony Ciura (sprawozdanie stanowi
zalqcznik da niniejszego protokolu).
Z uwagi na brak pytan przystqpiono do omawiania prolektow uchwal
(W trakcie obrad weszla radna Janina Mrglus - Rada obraduje w 15 osobowym
skladzie).

Ad.12. Projekt uchwaly w sprawie przyjqcia Programu Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie w gminie Starcza na lata 2AA9-2014 przedstawila Sekretarz Gminy llona
Ciura

Rada Gminy w obecno5ci 14 radnych (podczas glosowania nieobecny radny
Ryszard Caban),14 glosami,,za" podjgla w/w uchwalg

Ad.13. Kolejny projekt uchwaly w sprawie przyjqcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2AO9-2O15 om6wila
Sekretarz Gminy llona Ciura.

Po pzedstawieniu projektu uchwaly radny Zdzislaw Walentek zapylal, czy
w budynku O6rodka Zdrowia, na pigtrze planuje siq lokalizacjq gabinet6w lekarskich.

Sekretarz Gminy llona Ciura odpowiedziala, 2e zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami na piqtze nie mogq. byc usytuowane gabinety lekarskie.

Radna Janina Miglus uwa2ala, 2e za duZ:q kwotq zaplanowano na remont
banku.



Sekretarz Gminy wyja6nila, iz przedstawiona kwota jest prognoz4 ostatecznie
to Rada uchwala zadania do realizacji przeznaczaJqc na ten cel Srodki finansowe.

W6jt Gminy Wieslaw Szymczyk dodal, i2 bank nie ma obowiqzku
przeprowadzania termomodernizacji budynku, gdyz jest to obiekt komunalny.

Projekt uchwaly Przewodnicz4ca Rady poddala pod gtosowanie
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, 13 glosami ,,2a",2 glosami

,,przeciw" podjgla wlw uchwalg.

Ad.14. Nastgpnie Sekretarz Gminy poinformowala, i2 w antiqzku z nowelizacjq
ustawy Karta Nauczyciela zachodzi konieczno6c podjqcia jeszcze raz uchwaly w
sprawie ustalenia regulaminu okreslajqcego niektore zasady wynagradzania za
prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o6wiatowych
jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatkow do wynagrodzenia
zasadniczego, nagrod i dodatkow socjalnych. Stanowisko Nadzoru Prawnego
Slqskiego Urzqdu Wojewodzkiego w Katowicach w tej kwestii jest jednoznaczne,
iz Regulaminy wynagradzania nauczycieli uchwalone na rok 2009 zar6wno te, ktore
weszly w zycie, jak r6wniez te, ktore nie uzyskaly jeszcze mocy obowiqzujqcej
z mocy prawa zostajq uchylone.

Przewodniczqe.a Rady Gminy Maryla Wawrzyficzak odczytala pozytywnq
opiniE zwiqzkow zawodowych dziatajqcych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Starczy, a nastqpnie poddala powyzszE uchwalg pod glosowanie.

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednoglo6nie 15 glosami ,,2a"
podjgla uchwalg w sprawie ustalenia regulaminu okre5lajEcego niektorezasady

wynagrad zania za prace or az zasady przyznawan i a nau czyci el om

w oswiatowych jednostk""n *g:1,1'"Hl"rch na terenie gminy starcza
dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego, nagrod i dodatkow socjalnych.

Ad.15. Kolejny projekt uchwaly w sprawie zaliczenia drog do kategorii dr6g gminnych
przedstawil Wojt Gminy Starcza Wieslaw Szymczyk.

N astgpn i e Przewod n i czqca Rady G m i nir lula ryl a W aw rzy nczak poi nform owala,
2e na jej rece Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Ewa Jqdrzejewska zlo2yla
wniosek
o uzupelnienia zalqcznika do proponowanej uchwaly o 2 drogi polo2one
w Rudniku Malym.

Wojt Gminy Starcza Wieslaw Szymczyk ustosunkowujqc sig do powyzszej
sprawy poinformowal,2ewykaz drog proponowanych do zaliczenia opini$eZarzqd
Powiatu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wystqpic ponownie o opinig, byc
moze sq jeszcze jakie6 drogi, ktore nalezaloby zaliczyc do kategorii drog gminnych.
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednoglo5nie 15 glosami ,,2a" podjgla
uchwalg w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii dr6g gminnych

Ad.16. Kolejny projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
czqstochowskiemu omowila Skarbnik Gminy Halina Gryl.

Po pzedstawieniu projektu uchwaly Wiceprzewodniczqcy Rady Powiatu
w Czqstochowie Andrzej Kubat poinformowal o dzialaniach prowadzonych na
drogach powiatowych.

P:rrlr l?rninv ur ahannan6ni '15 fadnyCh, jeCnCglO$nie 15 glgsami ,,2a"r\uuu vrr ' r ' t  "  vvvvrrvl" i iut"  
* /w uchwalg



Ad.17. Kolejne dwie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie gminy na 2009r. om6wila
Skarbnik Gminy Halina Gryl

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednoglo5nie 15 glosami ,,2a"
podjgla w/w uchwaly

Ad. 18. Nastqpnie Sekretarz Gminy llona Ciura poinformowala o dw6ch skargach
Pani Wandy Klama na dzialalno5i W6jta Gminy Starcza. Jedna zlahona zostala
w sekretariacie Urzqdu, drugqnatomiast wedlug wlaSciwo6ci przyslalo Samorzqdowe
Kolegium Odwolawcze.
Skargi te byly przedmiotem analizy na poszczeg6lnych Komisjach, w ariqzku z tym
Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzynczak poddala pod glosowanie projekty
uchwal z zapisem, iz skargi sq nieuzasadnione.

Rada Gminy w obecnoSci 15 radnych, 12 glosami ,,2a", przy 3 grlosach
,,wstrzymujqcych sig" podjgla dwie uchwaly w sprawie rozpatrcenia skargi na

dzialalno66 Wojta Gminy Starcza

RealizujEc porzqdek obrad przystqpiono do omawiania spraw roznych

Ad.19. Sprawy rozne
Ad.20. Interpelacje i zapytania radnych

Jako pierwszy glos w dyskusji zabral radny Marian Zemla, ktory zapytal
o remont ul. Zachodniej w Klepaczce.

Wojt Gminy Wieslaw Szymczyk odpowiedzial, 2e czeka na rozstrzygniqcie
konkursu. W sytuacji, gdyby okazalo sig, ze wniosek nie zostal peyjety w6wczas
bqdzie robiona nakladka.

Koiejna dyskutantka radna Janina Migius stwierdzila,2ew gminie naiezaloby
wybudowa6 dom kultury.

W6jt Gminy Wieslaw Szymczyk odpowiedzial, 2e nie widzi konieczno5ci
budowy takiego obiektu, gdyz tq rolq spelnia biblioteka i sala. Poza tym za
przedszkolem planowane jest miejsce rekreacji, gdzie mlodzie2 bgdzie mogla sig
spotykac.

Radny Zbigniew Sirek stwierdzil, 2e w gminie nie ma miejsca, gdzie mlodzie2
m oglaby organizowac dyskoteki.

W6jt Gminy Wieslaw Szymczyk odpowiedzial, ze do tego celu sluzq remizy
strazackie.

Nastgpnie radny Wlodzimierz Borek poinformowal o konieczno6ci opr6znienia
pojemnik6w na odpady segregowane z ul. Gliwickiej w Starczy.

Nastgpnie Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzynczak odczytala
pismo Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej z pro5bqo udzieleniewsparcia
finansowego na zakup sprzqtu komputerowego.

W dalszej czg5ci obrad Wiceprzewodniczqcy Rady Powiatu w Czqstochowie
Andrzej Kubat poinformowal o prowadzonych dzialaniach aui4zanych
z uruchomieniem gabinetu stomatologicznego w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Nastqpnie glos zabrala radna Jadwiga Gorajec, kt6ra poprosila o przybliZenie
tematu arviqzanego z przebudowq O5rodka Zdrowia.



W6jt Gminy Wieslaw Szymczyk poinformowal, 2e w starej czqSci budynku
bqdzie sig mieScila poradnia og6lna i ginekologiczna, natomiast w tej dobudowanej
rejestracja, zabiegowy, pediatria, fizykoterapia. Piqtro przeznaczone bqdzie na
mieszkania-

Radna Janina Miglus zapytala, czy nie lepiej bylo postawic nowy budynek
OSrodka Zdrowia.

Wojt Gminy Starcza Wieslaw Szymczyk odpowiedzial,2e ze Srodkow unijnych
mogq. byc dofinansowane wylqcznie inwestycje antiqzane z przebudowq i rozbudowq
istniejqcej infrastruktury lecznictwa otwartego. Z dofinansowania zostal skreSlony
chodnik i parking przy O6rodku, gdyZ sq to ju2 inwestycje nie zwiqzane z ochronq
zdrowia

Ad.2LNa zakonczenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Komisja Uchwal i Wnioskow
przedstawila nastgpujqce wnioski :

1) Zlozyc wniosek do Zarzqdu Drog Powiatowych o remont na terenie gminy
dr6g powiatowych

Rada Gminy w obecno6ci 15 radnych, jednoglo5nie 15 g[osami ,,2a" przyiqla
wniosek do realizacji

2) Zalohyc oSwietlenie uliczne na ul. Letniskowej w t-y6cu
Rada Gminy w obecnoSci 15 radnych, 7 glosami ,,2a", I gfosami ,,ptzeciw"

odrzucila wniosek
3) Zaliczy6 do kategorii dr6g gminnych drogi w Rudniku Malym
Rada Gminy w obecnoSci 15 radnych, jednogtoSnie 15 glosami ,,2a" przyiqla

wniosek do realizacji
4) Wyremontowac schody prowadzqce do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednogloSnie 15 glosami ,,2a" przyiqla

wniosek do realizacji
5) Pisai daty na projektach uchwal

Rada Gminy w obecno$ci 15 radnych, 13 glosami ,,2a",2 gilosami
' ,,\ffstrzymujqcymi siq" przyjela wniosek do realizacji

6) Na bieZqco opro?:niae kosze na selektywnqzbiorkq odpadow
Rada Gminy w obecno$ci 15 radnych, iednoglo5nie 15 gfosami ,,2a"

przyjela wniosek do realizacji
7) Uzupelnic o6wietlenie na boisku sportowym w Starczy ul. Sportowa
Rada Gminy w obecno6ci 15 radnych, jednoglo5nie 15 glosami ,,2a" przyiqla

wniosek do realizacji
Ad.22. Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzyriczak stwierdzlla,2e porzqdek
obrad XIV Sesji Rady Gminy w Starczy zostal wyczerpany.
Podziqkowala radnym, zaproszonym go6ciom oraz dokonala zamknigcia obrad XIV
Sesji Rady Gminy

Protokolowala
Waclawa Zych

Przewodniczyta
Maryla Wawzyliczak
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