
P R O T O K Ó Ł Nr VI/2015 
z obrad  VI Sesji Rady Gminy Starcza odbytej w dniu  27 maja 2015r. 

 od godz. 9.00 do godz. 13.20. w sali narad Urzędu Gminy 
 

 W sesji uczestniczyli radni gminy, sołtysi, zaproszeni goście, zgodnie  
z załączonymi do niniejszego protokołu listami obecności.  
 
Ad.1. Otwarcia obrad VI Sesji Rady Gminy Starcza i powitania wszystkich zebranych 
dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska.  
 
  W związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego, 
Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim samorządowcom  serdeczne gratulacje 
i życzenia szczęścia, sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym 
i osobistym. 
  
Ad.2. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować                          
i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy. 
  
Ad.3. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska zaproponowała 
przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy bez odczytywania ponieważ Radni 
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią na posiedzeniach Komisji.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, jednogłośnie  15 głosami „za” przyjęła 
protokół z obrad V Sesji Rady Gminy.  

 
Ad.4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad VI Sesji Rady Gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska zaproponowała, aby zmienić 
porządek obrad poprzez dodanie jako pkt 6 rozpatrzenie pisma złożonego przez 
rodziców w sprawie utworzenia trzech klas pierwszych, a następnym punktom nadać 
kolejną numerację. Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6. Rozpatrzenie pisma złożonego przez rodziców w sprawie utworzenia trzech klas 

pierwszych.  
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania 

zadań społeczno-gospodarczych w 2014r. oraz z realizacji wniosków, zarządzeń 
i uchwał podjętych w 2014r. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Starcza za 2014r. 
1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Starcza za 2014r. oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego, 

2) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. wraz z 
informacja  
o stanie mienia komunalnego, 



3) przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu 
gminy Starcza za 2014r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy, 

4) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Starcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014r. 

5) przedstawienie opinii komisji Budżetu i Rozwoju Gminy nt. wykonania 
budżetu gminy Starcza za 2014r., 

6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza 
za 2014r. 

7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza. 
9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Starcza. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej  

w miejscowości Rudnik Mały, stanowiącej własność gminy Starcza. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2015r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Starcza na lata 2015-2020. 
14. Sprawy różne. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Przyjęcie wniosków do realizacji. 
17. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy. 
 
Ad.5. Realizując porządek obrad przystąpiono do powołania Komisji Uchwał 

            i Wniosków. 
Z sali wytypowano : 

1) radnego Przemysława Krzyczmanika, 
2) radną Janinę Miglus, 
3) radną Wandę Kuziorowicz 

Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami „za” 
powołała Komisję Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska udzieliła głosu 

przybyłemu na sesję Komendantowi Komisariatu Policji w Poczesnej Grzegorzowi 
Kurkowi. Pan komendant zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe do zakupu 
radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej. Dotychczasowe 
środki transportu, jakimi dysponuje Komisariat Policji w Poczesnej są 
wyeksploatowane i występowanie usterek w pojazdach powodują zakłócenia  
w sprawowaniu nadzoru przez funkcjonariuszy policji. Do zakupu nowego 
oznakowanego radiowozu koniecznym jest zdobycie środków finansowych 
stanowiących wsparcie samorządów lokalnych w wysokości 36 000 zł.  Kwota ta 
stanowi połowę wartości radiowozu. Radni gminy Kamienica Polska oraz Poczesnej 
podjęli decyzje o przekazaniu środków finansowych po 15 000 zł. Natomiast  
w przypadku gminy Starcza wnioskowana kwota to 6 000 zł.    
 
Ad.6. W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska 

odczytała pismo rodziców w sprawie utworzenia trzech klas pierwszych w roku 
szkolnym 2015/2016. 



 
 
 

Wójt Gminy Wiesław Szymczyk poinformował, że w tej sprawie trwają 
rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Panem Marianem Krzyczmanikiem. 
Jeśli Dyrektor w swoim budżecie wygospodaruje środki finansowe na utworzenie 
dodatkowej pierwszej klasy to on nie ma nic przeciwko temu.  
Z gminnej ewidencji ludności wynika, że liczba dzieci mających uczęszczać do 
pierwszej klasy wynosi 45, natomiast wg dyrektora szkoły 51. Dokładna liczba będzie 
znana na początku września. W budżecie gminy z uwagi na trwające 
i planowane inwestycje nie ma pieniędzy na utworzenie dodatkowej klasy, tym 
bardziej, że subwencja oświatowa została zmniejszona o ponad 50 000zł. 

Przybyli na posiedzenie sesji rodzice przedstawiali argumenty, które przemawiały 
za utworzeniem trzech klas pierwszych, między innymi: 

1) zbyt duża liczba dzieci w klasie wpływa niekorzystnie na ich edukację, 
2) przy mniejszej klasie nauczyciel może poświęcić czas każdemu uczniowi, 
3) idą do szkoły dzieci , które nie mają jeszcze 6 lat, 
4) możliwość otoczenia opieką dzieci odstających od grupy pod względem nauki.                                                                                                                  
Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska – nauczycielka ze szkoły 

podstawowej, na prośbę rodzica, przedstawiła zalety pracy z dziećmi w mniejszych 
klasach i opowiedziała się za utworzeniem trzech klas pierwszych. 

Wójt Gminy jeszcze raz podkreślił, że nasz budżet jest w tym roku bardzo 
skromny i aby zwiększyć środki na oświatę musielibyśmy zweryfikować planowane 
inwestycje do realizacji. Tam, gdzie już są podpisane umowy nie możemy się 
wycofać, gdyż są to środki unijne. Poza tym dodatkowym obciążeniem dla budżetu 
jest spłata pożyczki. Ostateczna decyzja zapadnie przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, gdy będzie już wiadomo jaka będzie liczba dzieci. 
 
Ad.7.W dalszej kolejności wysłuchano sprawozdań Wójta z działalności  
w okresie międzysesyjnym, z wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2014r. 
oraz z realizacji wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych w 2014r. (sprawozdania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad. 

 
Ad.8. Realizując porządek obrad Skarbnik Gminy Halina Gryl przedstawiła 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Starcza za 2014r. oraz informację o stanie mienia komunalnego. 

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodnicząca Rady Gminy Ewa 
Jędrzejewska otworzyła dyskusję. 

(Obrady opuściła radna Maryla Wawrzyńczak – Rada obraduje w 14 
osobowym składzie) 

Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.  
 
  W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska 
odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a następnie poprosiła 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agnieszkę Liszczyk o przedstawienie opinii 
komisji dotyczącej wykonania budżetu gminy Starcza za 2014r. oraz wniosku  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014r. 



 
 
Radna Agnieszka Liszczyk odczytała wypracowaną przez Komisję 

Rewizyjną opinię, z której wynikało, iż realizacja dochodów i wydatków 
budżetowych przebiegała prawidłowo i Komisja Rewizyjna jednogłośnie 
wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Starcza za 2014r.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska zapoznała radnych  
z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Starczy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 
za 2014r. 

Kontynuując, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska poprosiła  
o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy dotyczącej sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2014r. 

 
Radna Małgorzata Dukat poinformowała, że również w opinii Komisji Budżetu  

i Rozwoju Gminy budżet gminy w 2014r. został prawidłowo zrealizowany. 
  
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2014r. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła 
w/w uchwałę. 

 
Również jednogłośnie 14 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Starcza. 
 

Ad.9. Realizując porządek obrad, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starczy Barbara Kubat przedstawiła sporządzoną przez ośrodek ocenę zasobów 
pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Starcza (Ocena zasobów pomocy 
społecznej na rok 2013 dla Gminy Starcza stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 

Po przedstawieniu wyżej wymienionej oceny, Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Jędrzejewska otworzyła dyskusję. 

Radna Janina Miglus zwróciła uwagę na zapis, iż  gmina Starcza położona 
jest w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” i zajmuje obszar 
70 ha. 

Kierownik GOPS Pani Barbara Kubat poinformowała, że informację na temat 
Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą zasięgnęła z innych dostępnych 
opracowań. 

Wójt Gminy Wiesław Szymczyk dodał, że Park Krajobrazowy został utworzony 
w 1999r. przez Wojewodę Częstochowskiego i nie mamy wpływu na wyznaczone już 
granice. 

W dalszej części obrad głos zabrała mieszkanka Łyśca pani Danuta Musiał  
w sprawie zbyt wysokich opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych przez jedną osobę. 

(Obrady opuścili radni: Henryk Żak oraz Jerzy Klyta – Rada obraduje w 12 
osobowym składzie) 

  
 



Ad.10. Przystąpiono do omawiania projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w miejscowości Rudnik 
Mały, stanowiącej własność gminy Starcza przedstawił Wójt Gminy Wiesław 
Szymczyk. Radni zostali poinformowani, że z podaniem o zakup działki wystąpił Pan 
Paweł Godula. 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska stwierdziła, 
że należałoby zobowiązać pana Godulę do naprawienia uszkodzonego przez niego 
ciągu pieszo-rowerowego w Rudniku Małym. 
Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy 7 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” podjęła w/w uchwałę. 

 
Ad.11. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony 
Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą przedstawił Wójt Gminy Wiesław 
Szymczyk. 

Radni zostali poinformowani, że wszystkie uwagi i sugestie, które mieszkańcy 
zgłaszali do projektu opracowywanego planu zostały przez Parki uwzględnione  
i dlatego wnioskuje o podjęcie przedmiotowej uchwały.  
 Jednakże zdaniem Radnych przyjmując ten plan mieszkańcom zostaną 
ograniczone prawa do budowy, użytkowania nieruchomości w dowolny sposób. 

Wójt Gminy wyraził obawy, że Parki mogą uchwalić plan opierając się na 
naszej już podjętej negatywnej opinii. Wówczas nie wiadomo, czy uwzględnione 
zostaną te poprawki, które mieszkańcy zgłaszali. Oby się nie okazało, że Parki 
przyjmą zapis taki jak dotychczas było w studium tj. z mniejszymi terenami pod 
zabudowę.  

Projekt uchwały Przewodnicząca poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy 1 głosem „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 10 głosach 

„wstrzymujących się” nie podjęła w/w uchwały. 
 
Ad.12. Następnie Skarbnik Gminy Halina Gryl przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

Rada Gminy jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła w/w uchwałę. 
 
Ad.13 Również jednogłośnie 12 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015-
2020. 
 
Ad.14. Sprawy różne. 
Ad.15 Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radnych z następującymi  pismami: 
1) Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie przeprowadzenia wyborów ławników na 

kadencję 2016-2019, 
2) Dwoma pismami Komisariatu Policji w Poczesnej w sprawie dofinansowania 

zakupu radiowozu oznakowanego. 
- Decyzja Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy – negatywna, 
- Komisja Rewizyjna nie osiągnęła konsensusu. 

       3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w sprawie   
      dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego. 
          Radni nie podjęli tematu. 



3) Dwoma pismami państwa Hurasów ze Starczy w sprawie wykonania 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec ul Dolna. 
Wójt Gminy poinformował, że w najbliższym czasie zostanie wykonany 
projekt. 

4) Pani Przybylskiej Ireny z Łyśca w sprawie rozpatrzenia zgłaszanych 
problemów związanych między innymi z: wykopanymi słupkami granicznymi, 
uzupełnienia ziemi na teren, gdzie była wykonywana kanalizacja, 
zanieczyszczonym  rowem  butelkami i puszkami. 
Wójt Gminy poinformował, że  część problemów wskazanych w piśmie zostało 
usuniętych. W chwili obecnej Pani Przybylska nie pozwoli robić nic na swojej 
nieruchomości. 

5) Państwa Simińskich w sprawie naprawy nawierzchni ul. Różanej w Łyścu. 
Wójt Gminy poinformował, że nawierzchnia tej ulicy jest naprawiona. 

 
Następnie Wójt Gminy Wiesław Szymczyk przedstawił najważniejsze 

informacje dotyczące zakładanych zmian w transporcie zbiorowym.  Od 2017r. 
planowana jest  jedna  linia użyteczności publicznej z maksymalnie  12 kursami. Do 
Starostwa został przesłany wniosek gminy o uwzględnienie w planie transportu 
powiatu częstochowskiego przebiegu linii komunikacyjnych.  Im więcej się da 
wynegocjować tym lepiej dla dzieci i młodzieży oraz osób dojeżdżających do pracy. 

Następnie Sołtys Barbara Janecka zawnioskowała o zakup nowych tablic 
ogłoszeniowych. Natomiast radna Janina Miglus o podział Starczy na dwa sołectwa. 

Radna Agnieszka Liszczyk wskazała na konieczność rozebrania altanki za 
przedszkolem. 

Radna Kazimiera Caban poinformowała, że na ul Górskiej oberwało się 
pobocze, poza tym wnioskuje o wytyczenie ul. Myśliwskiej w Łyścu oraz wykopanie 
rowu przy ul. Ogrodowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska zawnioskowała  
o wystosowanie pisma w sprawie naprawy ciągu pieszo-rowerowego w Rudniku 
Małym. Sołtys Irena Caban uważała, że należy zrobić odwodnienie ul. Osiedlowej  
w Łyścu oraz  oświetlenie uliczne. 

Wójt Gminy poinformował, że część została oświetlona na dalszą w chwili 
obecnej nie ma pieniędzy. 

Radna Janina Miglus zawnioskowała o podwyższenie diet dla radnych  
o 200zł, a dla sołtysów np. do 200zł 

(Sesję opuścili radni: Zdzisław Walentek, Andrzej Nowak – Rada obraduje 
 w 10 osobowym składzie). 

Ad.10. Na zakończenie sesji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski do 
realizacji: 

1) Utworzyć  od 1 września 2015r. trzy równoległe klasy pierwsze w Szkole 
Podstawowej w Starczy. 

Rada Gminy 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” 
przyjęła wniosek do realizacji. 

2) Zakupić dwie ławki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia 
Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła wniosek do realizacji. 

3) Uzupełnić tablice informacyjne w sołectwach. 
Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła wniosek do realizacji. 

4) Wykopać rów przy ul. Ogrodowej w Łyścu. 
Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła wniosek do realizacji. 



5) Wykonać dalsze prace związane z udrożnieniem rowy przy posesji pana 
Wiory w Starczy. 
Rada Gminy 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła 
wniosek do realizacji. 

6) Wytyczyć ul. Myśliwską w Łyścu. 
Rada Gminy 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” 
przyjęła wniosek do realizacji. 

7) Wystosować pismo w sprawie naprawy ciągu pieszo-rowerowego w Rudniku 
Małym. 
Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła wniosek do realizacji. 

8) Wniosek w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym  
i sołtysom gminy Starcza. 
Rada Gminy 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” przyjęła wniosek do 
realizacji. 

9) Odwodnienie ul. Osiedlowej w Łyścu. 
Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła wniosek do realizacji. 

 
Ad.17. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska stwierdziła, że porządek 
obrad VI Sesji Rady Gminy w Starczy został wyczerpany. 
Podziękowała radnym, zaproszonym gościom oraz dokonała zamknięcia obrad  
VI Sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 

Protokołowała                                                                                                      Przewodniczyła 
Wacława Zych                                                                                                           Ewa Jędrzejewska 
   
 

 
 


