
pRoToKoL NR 4 Z POSIEDZENIA KOMISJT SKARG, WNIOSKoW I PETYCJI
ODBYTEGO W DNIU 2E.02.20I9 R.

PROPONOWANY PORZ.{DEK POSTEDZEMA:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocnoSci, przyjgcie porz4dku obrad.
2. Przyjgcie protokotu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkaric6w dotyczqcego budowy kanalizacji prz,),ul.Nowej

w LyS6cu.
4. Rozpatrzenie wniosku pracownik6w obslugi szkoly dotyczqc,ego podwy2ek

(wprowadzone do porz4dku obrad w czasie trwania posiedzenia)
5. Sprawy r62ne.
6. Zamknigcie posiedzenia

KOIVIISJA W SKLADZTE:

l. MalgorzataDukat
2. Danuta Szyja
3. Sylwia Jaksik-Szyja
4. Henryk Zak

Ad.1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocnoici, przyjgcie porzqdku obrqd.
Przewodnicz4ca Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji radna Malgorzata Dukat
otworzyla posiedzenie Komisji, pnywitala zebranych czlonk6w Komisji i
zaproszonych goSci, stwierdzila prawomocno$i posiedzenia (na 4 czlonk6w Komisji
uczestniczylo 4 czlonk6w), przedstawila porz4dek obrad i wobec braku uwag poddal
go pod glosowanie: ZA4, PRZECIW-0, WSTRZYMALO SIE-0.
Ad.2.
P rzyj g c i e pr ot o kol u z popr z e dni e go po s i e dz e ni a.
Przewodnicz4ca Komisji radna Malgorzata Dukat poddala protok6l z poprzedniego

posiedzenia komisji pod glosowanie: ZA4, PRZECIW-O, WSTRZYMALO SE-0.
Ad.3
Rozpatrzenie wniosku mieszkaricdw dotyczqcego budowy lanolizacji przy ul. Nowej w
I-yitcu.
Komisja zapoana\a sig z wnioskiem mieszkaric6w ul. Nowej w l-ySicu, dotyczqcym

budowy' kanalizacji. W zwiqzku z trwajqcymi tam pracami r*;iqzanymi z w.w.
inwestycj4 wystgpuj4 tam utrudnienia komunikacyjne. Obecny na posiedzeniu W6jt
wyjaSnil, 2e prac;e zwi4zane z utwardzeniem drogi zostaly wykonane.



W dniu posiedzenia czlonkowie komisji udali sig na kontrolg miejsca
przeprowadzanych prac. Stwierdzono, 2e droga dojazdowa do posesji jest

zabezpieczonaWpfizez wysypanie jej kamieniem, wytyczone s4 rowy odprowadzajqce
wodg, a sytuacja jest monitorowana na bie24co pfrzez pracownika UrzEdu Gminy do
spraw gospodarki komunalnej. Na chwilg obecn4 prace zostaly wstrzymane ze

wzglgdu na stan pogody. Wniosek uznaje sig za niezasadny. Komisja przygotowala
projekt uchwaly dotycz4cy tego wniosku.
Ad.4.
Rozpatrzeni e w nios ku pracow nikdw obslugi szkoly dotyczqc e go podwyZek

W czasie trwania posiedzenia odniesiono sig r6wnie2 do wniosku pracownik6w

obstugi Szkoly Podstawowej im. J6zefa Lompy w Starczy. Po zaponraniu sig z
pismem poproszono o wyjadnienie W6jta pani4 Sekretarz araz Skarbnika Gminy. Z
informacji przedstawionych przez Skarbnika wynik4 2e Subwencja OSwiatowa na
Szkolg Podstawowq oraz Przedszkole-oddzial ,,0" na rok 2019 wynosi 2,951,776,00
zl,ktfirazostala pomniejszona o kwotg 174,269,A0 zl (ze wzglgdu na mniejsz4liczbg

uczni6w). Po zrnniejszeniu aktualny stan subwencji wynosi 2,777,507,00 zl. W6jt
poinformowal, 2e bgdzie rozmawial z Dyrekcj4 Szkoty Podstawowej. Po dyskusji
Komisja strvierdza 2e roztxrie sytuacjg, w jakiej znajduj4 sig pracownicy obslugi,
ktilrzy od dtuZszego czasu nie otrzymali podwy2ek plac, jednakZe nie ma wptywu na
wysoko$i wynagrodzefi, gdyz o tym decyduje pracodawc4 kt6rynn w tym przypadku
jest Dyrekcja. Wniosek pracownik6w zostanie przedstawiony na najbli2szej Sesji
Rady Gminy owz przrkazany wedtug wla6ciwoSci Dyrekcji plac6wki o6wiatowej.
Czlonkowie Komisji zanierzaj4wnioskowai do Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy o
zabezpieczenie Srodk6w f,rnansowych na podwy2:ki dla pracownik6w obstugi.
Ad.5.
Sprowy r62ne
W trakcie posiedzenia pojawila sig mieszkanka miejscowo$ci Lysiec, ul. Kwiatow4
kt6ra przedstawila zastrzelenia dotycz4ce stanu drogi pny tejle ulicy (prowadzone sq
tam tak2e prace dotyczqce prrylqcza kanalizacyjnego). Mieszkanka twierdzi, 2e od
dnia 1 I stycznia bie24cego roku zdarza sig, 2r droga jest nieprzejezdna, co w

zrraczrrp stopniu utrudnia codzienne Zycie mieszkanc6w. Wedtug niej praca firmy
wykonuj4cej inwestycje pozostawia wiele do irycznrua (w czasie prac dwukrotnie
ptzerwano linig gazoci4gu, zerwany zostal Swiatlow6d oraz uszkodzono sqczki
odwadniaj4ce). Czlonkowie komisji udali sig na miejsce prac i stwierdzili, ze stan
drogi prry ul. Kwiatowej jest w bardzo zlym stanie, gnmt jest migkki, gliniasty, brak

row6w odprowadzajqcych wodg. Na lqkach iposesjach widoczne rozlewiska wodne.



W miejscu tym nie ma altematywnej drogi, kt6rq mieszkaricy mogliby sig
przemieszczai. W kontroli uczestniczyl pracownik Urzgdu Gminy do spraw
gospodarki komunalnej. W6jt zobowiqzal sig do rozrnowy z przedstawicielami firmy
wykonujqcymi inwestycje w celu naklonienia ich do utwardzenia drogi na czas
wykonywanychprzez nich prac. Czlonkowie Komisji zapoznali sig r6wniez z innymi
pismami oraz projektami uchwal przygotowanych na kolejne posie&enie Rady
Gminy.
Ad.6.
Zamhigcie posiedzenia
Po wyczerpaniu wszystkich punkt6w z porzqdku obrad przewodniczqpa Komisji
Malgonata Dukat zamknEla po siedzenie.
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M. Dukat D. Szyja S. Jaksik-Szyja H. Zak


