
P R O T O K O L N T X V / O 9
z obrad XV Sesji Rady Gminy Starcza odbytej w dniu 30 kwietnia 2009r.

od godz. 9.00 do 9od2.12.00 w sali narad Urzgdu Gminy

W sesji uczestniczyli radni gminy, softysi, zaproszeni go6cie, zgodnie
z zalqczonym i do niniejszego protokolu listam i obecno6ci.

Ad.1. Otwarcia obrad XV Sesji Rady Gminy Starcza i powitania wszystkich
zebranych dokonala Pzewodniczqea Rady Gminy Maryla Wawrzyficzak.

Ad.2. Przewodniczqc.a Rady stwierdzila, ze zgodnie z listq obecno6ci w sesji
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy kt6rym mo2e obradowad
i podejmowac prawomocne uchwaly Rada Gminy ( w chwili otwarcia obrad
nieobecna radna Elzbieta Musik orazradna Ewa Jqdrzejewska).

(W trakcie otwarcia weszla radna Elhbieta Musik - Rada obraduje w 14
osobowym skladzie).

Ad.3. Nastqpnie Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzynczak zaproponowala
przyjgcie protokolu z obrad XIV Sesji Rady Gminy.
Radna Janina Miglus ponownie zglosila swojq uwage odno6nie potrzeby utworzenia
w gminie Domu Kultury.

Rada Gminy w obecnoSci 14 radnych, jednogloSnie 14 glosami ,,2a" przyjqla
bez uwag protck6l z obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Ad.4. Przystqpiono do ustalenia porzqdku obrad XV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczqc.a Rady Gminy Maryla Wawrzyhezak zaproponowala zmianq w
porzqdku obrad wg nastqpujqcych punktow:
1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocno6ci obrad.
3. Przyjqcie protokolu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjgcie porzqdku obrad sesji.
5. Powolanie Komisji Uchwal iWnioskow.
6. Sprawozdanie z dzialalnoSci W6jta w okresie miqdzysesyjnym, z wykonania

zadafi spofeczno-gospodarczych w 2008r. oraz z realizaqi wniosk6w, zarzqdzefi i
uchwal podjgtych w 2008r.

7. Sprawozdanie z wykonania bud2etu gminy Starcza za2AO8r.

Starcza za 2OOBr. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi
Gminy

bud2etu gminy Starcza za2OO8r.

dotyczqcej przedlo2onego przez Wojta Gminy sprawozdania z wykonania
budzetu za2OOBr.

dotyczqcej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w sprawie
udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium za 2008r.

8. Podjqcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia sprawozdanta w wykonania bud2etu
gminy za2OO8r. i udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Starcza.



L Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomo6ci w
drodze darowizny.

lO.Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wynajem lokalu w budynku
komunalnym zlokalizowanym w miejscowo6ci Starcza ul. Szkolna 103.

11. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
czgstochowskiemu.

12. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Policji.
13. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.
14. Podjgcie uchwafy w sprawie zmiany Statutu Gminy Starcza.
15. Podjqcie uchwafy w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii dr6g gminnych.
16. Sprawy ro2ne.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Przyjgcie wnioskow do realizacji.
19. Zamknigcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

Rada Gminy jednoglo5nie ptzyjela zaproponowany porzqdek obrad przez
Przewodniczqcq Rady.

Ad.s. Realizujqc porzqdek obrad przystqpiono do powolania Komisji Uchwal
iWniosk6w.

Z sali wytypowano nastgpujqce kandydatury:
- radnego Zbigniewa Sirka - radny wyrazll zgodg na udzial w pracach komisji,
- radnego Jerzego Klytq - radny wyrazif zgodq na udziaf w pracach komisji,
- radnego Ryszarda Cabana - radny vtyrazll zgodq na udzial w pracach komisji.

Rada Gminy w obecno6ci 14 radnych - jednogrlo5nie 14 glosami n,za"
powolala Komisjg Uchwal i Wniosk6w w uy2ej wymienionym skladzie

Ad.6. W dalszej czg5ci obrad wysluchano sprawozdania Wojta z dzialalno6ci
w okresie miqdzysesyjnym, z wykonania zadan spoleczno-gospodarczych w 2OO8r.
orazz realizacji wniosk6w, zarzqdzen i uchwal podjgtych w 2OO8r.
( s p rawozd a n i a sta now i q zalqcz n i k do n i n iej sz eg o p roto kol u ) .

Po przedstawieniu sprawozdafi glos w dyskusji zabrala radna Janina Miglus
pytajqc czy odno6nie sprzedazy gruntow powolywane byly Komisje Przetargowe, czy
dzierzawa gruntu pod wieze telefonii komorkowej wynosi tylko 12OO d oraz kto
uygral przetarg na przebudowq drogi w Starczy?
Wojt Gminy Wieslaw Szymczyk odpowiedzial, 2e odnoinie przebudowy drogi
w Starczy nie bylo jeszcze przetargu - Starostwo r,rnTstqpilo o pozwolenie na budowq.
Nastqpnie radny Zbigniew Sirek zapytal dlaczego kwota dzierzawy terenu pod wieze
teiefonii komorkowej jest taka sama od kilku lat? Fieniqdze siq zmieniiy a cena ta
sama. Wojt Gminy wyja6nil, 2e wieZ jest coraz wiqcej a i uslugi telefoniczne sq
tansze.
Po tych uwagach przystqpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

(W trakcie obrad weszla radna Ewa Jqdnejewska - Rada obraduje w 15 osobowym
skladzie).



Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania bud2etu gminy Starcza za 2O08r. przedstawila
Pani Halina Gryl Skarbnik Gminy, ktora poinformowala, 2e dochody budzetu
zaplanowano na kwotq 6 576 00021, a plan wydatk6w na kwotg 6 440 00021 oraz
rozchody w kwocie 186 00021 z przeznaczeniem na splatg zaciqgniqtych pozyczek
w Wojewodzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zr6dlem pokrycia powstalego niedoboru w kwocie 50 0002t byly wolne Srodki z lat
ubieglych.
W trakcie roku bud2et ulegal zmianom i tak plan dochod6w skorygowano do kwoty
6 898 81O,542t�, a plan wydatkow do kwoty 6 862 810,54.
Real izacja bud2etu za 2OO8r . przedstawiala sig nastqpujqco:
- dochody 7 AA7 578,512/t, tj. 101 ,58% planu
- wydatki 6732 688,1021, tj. 98,10% planu

Podczas prezentacji Skarbnik Gminy Halina Gryl podkre6lila, 2e wykonanie
dochod6w za 2AOBr. jest dobre. Realizacja wydatkow ksztaftowala siq na nieco
ni2szym poziomie ni2 dochod6w. Jednak2e lepsza realizacja dochodow zapewnila
tym samym realizacjq wydatk6w majqtkowych zgodnie z planem, stwarzajqc
jednoczeSnie dogodne warunki do splaty zobowiqzan przypadajqcych na 2008r.

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczqca Rady Gminy Maryla
W aw rzy nczak otwo rzy{a d ysku sj q.

Radny Zbigniew Sirek stwierdzil, 2e najwigkszq dla niego niejasno6ciq byly
wynagrodzenia w dziale kanalizacja i wodociqg - ponad 80- tys. rocznie i stwierdzil,
2e miqdzy innymi dlatego cena wody jest wysoka. Skarbnik Gminy Halina Gryl
wyja6nila, 2e cena wody nie jest uzalezniona od wynagrodzenia. Jezeli drozeje
energia to o taki wska2nik podnoszona jest cena wody. Stawki w gminie i tak sq
niZsze niz wynika to z kalkulacji. Zbud?etu pokrywane seteZ inne koszty.

Radny Zemla Marian zapytal ile do wody doplacane jest z bud2etu? Pani Halina
Gryl odpowiedziala, 2e do wglqdu jest kalkulacja i mo2na sprawdzic jaka cena
wychodzi z kalkulacji a jaka jest ustalana.

Nastqpnie przewodntczqca poprosila PrzewodniczAcq Komisji Rewizyjnej Ewg
Jgdrzejewskq o przedstawienie opinii dotyczqcej wykonania bud2etu gminy Starcza
za2OABr. oraz wniosku w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Starcza absolutorium za
2008r.

Radna Ewa Jgdrzejewska odczytata wypracowanq przez Komisjq Rewizyjnq
opinig, z ktorej wynikalo, iZ realizacja dochodow i wydatk6w budzetowych
przebiegala prawidlowo i Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium
Wojtowi Gminy Starcza za2OO8 rok 6 glosami ,,2a" i 1 glosie,,wstrzymujqcym siq".

Rownie2 w opinii Komisji BudZetu i Rozwoju Gminy budzet gminy w 2008r. zostal
zr ealizow an y prawi dlowo.

Nastqpnie Pzewodniczqe,a Rady Gminy Maryla Wawrzynczak odczrfala.
1) pozytywnq opiniq Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach

o przedfo2onym przez W6jta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania
bud2etu za2OOBr.

2) pozytywnq opinig Regionalnq lzby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w soprawie udzielenia Wojtowi
Gminy absolutorium za 2008r.

Ad.8. Realizujqc porzqdek obrad przystqpiono do jawnego glosowania.



Przewodniczqe,a Rady Maryla Wawrzyf'tczak odczytala projekt uchwaly Rady Gminy
Starcza w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budZetu gminy za2AABr.
i udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Starcza, kt6rej $ 1 otrzymal brzmienie:
,,Po rozpatrzeniu sprawozdaniaz wykonania bud2etu gminy za 2008 rok udziela
sig absolutorium W6jtowi Gminy Starcza"

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych:
- 14 gtlosami ,,2a",
- 1 glosem ,,wstrzymujqcym sig"
podigla uchwalg w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budietu
gminy za2OO8n i udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Starcza

Ad.g. Kolejny punkt dotyczyl podjgcia uchwaly w sprawie wyrahenia zgody na
nabycie nieruchomo5ci w drodze darowizny.
Po przedstawieniu projektu uchwaly radny Zbigniew Sirek zasugerowal aby
w przyszlo6ci do uchwal dolqczana byla mapka z lokalizaqq. nieruchomo5ci. Wojt
Gminy Wieslaw Szymczyk zobowiqzal siq, 2e w przyszloSci mapy bgdq udostgpniane
na Komisjach.

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych jednoglo5nie 15 glosami ,,2a" podjgla
wy2ej wymienion4 uchwalq.

Ad,10. Nastqpnie Wojt Gminy Wiesfaw Szymczyk omowil projekt uchwaly w sprawie
wyra2enia zgody na wynajem lokalu w budynku komunalnym zlokalizowanym
w miejscowo6ci Starcza ul. Szkolna 103.

Radny Ryszard Caban zapytal kto w gminie zalmqe siq lokalami. Wojt gminy
wyja6nil, 2e za gospodarkg nieruchomo6ciami odpowiedzialny jest W6jt ale w tym
przypadku aby oglosic przetarg Rada musi podjq6 uchwalg. Nastqpnie radana Ewa
Jqdrzejewska zaproponowala aby umowa najmu lokalu byla na okres S-ciu lat. Tego
samego zdania byl radny Zbigniew Sirek oraz inni czfonkowie Komisji Rewizyjnej.
W tym momencie Wojt Gminy zaproponowal okres 10 lat dzierZavry do czego
przychylila siq Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy.

Przystqpiono do glosowania projektu uchwafy z okresem dzier2avry na 10 lat
Rada Gminy w obecno6ci 15 radnych
- 10 gfiosami ,,2a"
- 4 glosami ,,ptzeciw"
- 1 glosem ,,wstrzymujqcym siq"
podjgla uchwalg w sprawie wyra2enia zgody na wynajem lokalu w budynku
komunalnym zlokalizowanym w miejscowoSci Starcza ul. Szkolna 103, ktorej S 1
otrzymal brzmienie"
,,Wyrazi6 zgodg na najem lokalu uiytkowego pofoionego na parterze budynku
komunalnego, zlokalizowanego na dzialceS40l2 w miejscowo5ci Starcza - KW
78470 na okres 10 lat."

Ad.11. Projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
czqstochowskiemu przedstawila Skarbnik Gminy Halina Gryl. Po wyja6nieniu
celowo5ci udzielenia pomocy w kwocie 35 tys. zl radny Zbigniew Sirek zadal pytanie



kiedy ma byi realizowana ta inwestyqa? Skarbnik Gminy Halina Gryl odpowiedziala,
ze dokumentacja.projektowa bqdzie przygotowana w tym roku, natomiast realizaqa
zadania w terminie poZniejszym. Nie pojawilo sig wiqcej pytan wiqc przystqpiono doglosowania nad uchwalq.

Rala Gminy w obecnosci 15 radnych jednoglofnie ls glosami ,,2a,, podjgla
wy2ej wymienionq uchwalg.

4d.12. Kolejny .punkt dotyczyt podjqcia uchwaly w sprawie udziefenia pomocy
finansowej Policji.
Przewodniczqca Rady Maryla Wawrzynczak przedstawila pismo z Komisariatu policji
w Poczesnei z pro6bq o pomoc finansowq dla Policji w kwocie g tys. zl, "6pozwol iloby na wprowadzenie nowego samochodu policyjnego.
Po przedstawieniu projektu uchwaly radna Janina Mijlus 

-przedstawita 
propozycjg

jaka padla na obradach Komisji Rewizyjnej, aby kwotq pomocy zmniejszy'e Ob Siyi.
zl. Radna Ewa Jqdrzejewska dodala, 2e jesteSmy mala'gminai nie mi pieniq dzy'na
sprawy gminne. Radny Marian Zemla stwierdzil, ze ieZeli mamy p="=n"L=ye t"pieniqdze to dajmy tyle ile potrzebujE. Z kolei radny Zbigniew Sirek-stwierdzil, aby n"
nowy samochod dla policji dafo fundusze Ministerstwo Finansow.
Po dyskusji radni przeszli do glosowania.

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych
- 11 glosami ,,2a"
- 4 glosami ,,przeciw"
podjgla uchwalg w sprawie udzielenia pomocy finansowej policji

Ad.13. Kolejny projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.
om6wila Skarbnik Gminy Halina Gryl.
Radny Zbigniew Sirek stwierdzil, 2e dzidaniem nieodpowiednim jest przeznaczenie
ponad 200tys. zl na droge w Klepaczce. Uznal,2e droga ta nielest w najgorszym
stanie a mozna poczekac az bqdzie dotacja na to dzialanie. Do dyskusji wt{czyt iiq
radny Marian Zemla twierdzqc, ze realizacja tej inwestycji leit iuz od dawna
przekladana a droga ma iu| 26 lat. Radny Ryszaic Caban uznal, ze gdy zrobiona
bqdzie ta droga io posiuzy nam kolejne 20 lat.
Wojt Gminy Wieslaw Szymczyk wyja6nil, ze srodk6w unijnych na tq inwestycjg nie
dostaniemy. Wniosek na drogg w Klepaczce jest ju2 zto?ony i jest na oOlegtg'p6)yqi.
Drugi raz tego samego wniosku zla2yc nie mozna, W6Jt dminy wyjagnil taiae, iz *
Klepaczce bgdzie tylko polozona nawierzchnia bez poszerzenia drogi i bez chodnika.
Radna Janina Miklus zaproponowala aby pieniqdze te przeznaczyc-raczej na remont
w Szkole' W6jt Gminy odpowiedztal, ze jest juz gotowy projekt na termomodernizacjg
szkoly czekamy tylko na ogfoszenie konkursu.

Projekt uchwaly poddano pod glosowanie
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych

- 12 glosaml ,,2a"
- 1 glosem,,przeciw"
- 2 glosami ,,wstrzymujqcymi sig"
podigla uchwalg w sprawie zmian w budiecie gminy na 2009r.



Ad.14. Nastqpnie Sekretarz Gminy llona Ciura poinformowala, i2 w triqzku
z nowelizacjq ustawy o pracownikach samorzqdowych zachodzt konieczno66
podjgcia uchwaly w sprawie zmiany Statutu Gminy Starcza. Wyja6nila, iz zmienia sig
$ 56 Statutu Gminy Starcza, ktory teraz otrzymuje brzmienie:
,,Wojt wnioskuje do Rady o powolanie lub odwolanie Skarbnika Gminy"
Radny Marian Zemla zapytat kiedy weszly te zmiany? Sekretaz Gminy
odpowiedziala, 2e znowelizowana na przelomie roku ustawa o pracownikach
samorzqdowych wprowadzila,2e Rada powotuje lub odwoluje tylko Skarbnika Gminy
natomiast Sekretarza juz nie.
Radny Zbigniew Sirek zasugerowal, 2e w materialach na sesjg powinien byc
zalqcznlk z ustawy ( z dziennika ustaw) z danym artykulem, ktory jest zmieniany.

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednogto5nie 15 glosami ,,2a"
podjgla uchwalg w sprawie zmiany Statutu Gminy Starcza

Ad.15. Wprowadzony punkt do porzqdku obrad - podjqcie uchwaly w sprawie
zaliczenia dr6g do kategorii dr6g gminnych

Projekt uchwaly Przewodniczqca Rady poddala pod glosowanie

Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednoglo5nie 15 glosami ,,2a" podjgla
wy2ej wymienionE uchwalg

Realizujqc porzqdek obrad przystqpiono do omawiania spraw r6znych

Ad.16. Sprawy r62ne

Ad.17. fnterpelacje i zapylania radnych
Jako pierwsza glos w dyskusji zabrala radna Malgorzata Dukat, ktora zapytala

o sprawe roznoszonych workow na zbiorkg plastiku i szkla.
Sekretarz Gminy llona Ciura odpowiedztala, 2e zbiorkq zajmuje sig fundacja
Koniczynka powstala w Poczesnej pozyskujqca fundusze poprzez zbiorkg plastiku i
szkla. CzqSc Srodkow z dochodu fundacja przezna?.zy na naszq szkolg. Gmina nie
ponosi w zwiqzkuztym zadnych kosztow.
W dyskusji zabral glos radny Jerzy Klyta, ktory uznal, 2e nie nale2y odzucac
dotychczasowej firmy zbierajqcej tego typu odpady na terenie naszej gminy, bo jezeli
nowa firma siq nie sprawdzi to nie bqdzie anijednej.
Pani llona Ciura wyja6nila, 2e nie bgdziemy rezygnowad z dotychczasowej firmy
Swiadczqcej uslugi. Ale damy te2 szansq nowej firmie, tym bardziej, i2 robi to
bezplatnie a firmie REN trzeba pfaci6.
Nastqpnie radna Ewa Jqdrzejewska zasygnalizowala, ze drogi gminne w Rudniku
Malym np. Sosnowa jest w znacznie gorszym stanie niz droga w Klepaczce. Wojt
Gminy odpowiedzial, 2e na ulicg Sosnow4 i Granicznq zlohony jest wniosek
o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych. Jezeli jednak nie
dostaniemy dofinansowania to jedna ztych drog itak bqdzie wykonana.
Radny Wodzimiez Borek przypomnial o 2lampach przy ulicy Gliwickiej.



Ad.l8.Na zakonczenie obrad XV Sesji Rady Gminy Komisja Uchwal i Wnioskow
przedstawita nastqpujqce wnioski:

1) Wyczyszczenie rowu Klepaczkatysiec
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednogilo5nie 15 gfosami ,,2a" przyigla

wniosek do realizacji
2) Renowacja rzeki irowu w miejscowo6ci Starcza przy posesji P. Wiory
Rada Gminy w obecnoSci 15 radnych, jednoglo6nie 15 glosami ,,2a" przyjqla

wniosek do realizacji

3) Sprawdzic studzienkq kanalizacyjnq na posesji P. Sabiny Grzyb we Wasnej
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednogloSnie 15 glosami ,,2a" przyiqla

wniosek do realizacji
4) Interwencja do Powiatu o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej Starcza-
Hutki
Rada Gminy w obecno5ci 15 radnych, jednoglo5nie 15 glosami ,,2a" przyjgla

wniosek do realizacji
Ad.19. Przewodniczqca Rady Gminy Maryla Wawrzyfczak stwierdzila, 2e porzqdek
obrad XV Sesji Rady Gminy w Starczy zostal wyczerpany.
Podziqkowala radnym, zaproszonym go6ciom oraz dokonala zamkniqcia obrad XV
Sesji Rady Gminy.

Protokolowala
Anna Kamifiska

Przewodniczqca Rady Gminy
Maryla Wawzyriczak
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