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ODBYTEGO W DNIU 12.03.2019 R.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocnoSci, przyjgcie porz4dku obrad.

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Om6wienie material6w na najbliZsz4 Sesjg Rady Gminy

4. Sprawy r62ne.

5. Zamknigcie posiedzenia

KOMISJA W SKLADZIE:

l. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocnoici, przyjgcie porzqdku obrad.

Przewodnicz1ca Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji radna Malgorzata Dukat

otworzyla posiedzenie Komisji, przywitala zebranych czlonk6w Komisji i

zaproszonych goSci, stwierdzila prawomocno3i posiedzenia (na 4 czlonk6w Komisji

uczestniczylo 4 czlonk6w), przedstawila porz4dek obrad i wobec braku uwag poddal

go pod glosowanie: ZA-4, PRZECIW-0, WSTRZYMALO SIE-0.

Ad.2.

P r zyj g c ie pr oto kolu z popr ze dnie go po s ie dz e ni a.

Przewodnicz4ca Komisji radna Malgorzata Dukat poddala protok6l z poprzedniego

posiedzenia komisji pod glosowanie: ZA-4, PRZECIW-O, WSTRZYI\4ALO SIE-0.



Ad.3.

Omdwienie material6w na najbli2szq Sesjg Rady Gminy.

1. Projekt Uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy Starcza na 2019 r. oraz

Projekt Uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

om6wila Skarbnik Gminy Halina Gryl.

2. Sekretarz Gminy Ilona Ciura om6wila nastgpuj4ce Projekty Uchwal:

-zmieniajqcej Uchwalg w sprawie ustanowienia programu oslonowego w zakresie

wieloletniego rz4dowego programu ,,Posilek w szkole i w domu'o na lata 2019-

2023:

-zmieniaj4cej Uchwalg w sprawie okreSlenia wysokoSci i zasadprzyznawarria diet

radnym i sohysom gminy Starcza;

-uchylajqcej Uchwalg w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w

gminie Starcza na lata 2019-2021;

-w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Starcza na lata

2019-2021;

-w sprawie poboru podatk6w w drodze inkasa, okreSlenie inkasent6w i wysokoSci

wynagrodzeri za inkaso;

-w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gming

Starcza;

-w sprawie ustalenia sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez

gming Starcza oraz okreSlenia granic obwod6w publicznych szk6l podstawowych;

-w sprawie wyraZenia zgody na oplacenie skladki czlonkowskiej na rzecz

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania,,Bractwo Kuirric" ;

Ad.4.

Sprawy r62ne.

Przewodnicz4ca Komisji poinformowala czlonk6w o wplynigciu skargi rodzic6w

dzieci tczEszczajqcych do Gminnego Przedszkola w Starczy dotycz1cej skr6cenia

czasu pracy tego2 przedszkola. Ze skargi wynika, 2e umowy z rodzicarni zostaly

podpisane na czas okreSlony od I wrze3nia 2018 r. do 30 czerwca 2019r., co

gwarantuje w tym czasie pobyt dzieci w plac6wce w godzinach 7.30-16.00. O

wyjaSnienie poproszono W6jta kt6ry twierdzi, 2e godziny pracy Gminnego

Przedszkola w Starczy do korica roku szkolnego 201812019 pozostaj4 bez zmian. W

zwi4zku z Wm skargg tg Komisja proponuje uznat za niezasadn4. Przygotowano



stosowny Projekt Uchwaly dotycz4cy dw skargi. Dalej w sprawach r62nych

przewodnicz4ca informuje czlonk6w Komisji o wptynigciu petycji dotyczqcej podjgcia

niezwlocznych dzia\ah zwiqzarrych ze stanem drogi gminnej przy ul. Kwiatowej w

LyS6cu. Komisja stwierdza, 2e sprawa tej drogi zostalajuZ poruszana na posiedzeniu

w dniu 28.02.2019 r., po ustnym zgloszeniu nieprawidlowoSci przez mieszkankg

tr-y36ca ul. Kwiatowa, kt6ra pojawila sig w trakcie trwania posiedzenia. W tym dniu

czlonkowie Komisji udali sig takze na miejsce o kt6rym mowa. Wedlug protokolu z

poprzedniego posiedzenia W6jt mial zobowiqza(, firmg do uporz4dkowania drogi,

wywiezienia gliny i nawiezienia tlucznia. W czasie trwania posiedzenia poproszono

W6jta o wyjaSnienie, czy prace te zostaly wykonane. WyjaSnil on,2e skn prac na

dziert 5 marca 2019 r. nie ulegl zmianie, a prace te nie zostaly wykonane. Dalej W6jt

dodaje, Le drua 6 marca 2019 r. na naradzie budowy wykonawca zobowiqzal sig w

trybie pilnym do wykonania niezbgdnych prac, kt6re doprowadzq do przejezdnoSci tej

drogi oraz jej odwodnienia. Pomimo tego stan prac na dzieri 12 marca 2019 r. w

dalszym ciqgu nie ulegl zadnym zmianom. Czlonkowie Komisji po raz kolejny

zobowiryali W6jta do natychmiastowego zmuszenia wykonawcy do prac naprawczych

lub zatrudnienia innej fi*y, kt6ra prace te wykona na koszt obecnego wykonawcy.

Kontynuuj4c porz4dek posiedzenia Komisja przeanalizowala pisma, kt6re wplyngly do

Urzgdu Gminy Starcza, tj.:

-pismo zloaone przez rodzic6w dzieci (kandydat6w) do klas I w Szkole

Podstawowej w Starczy w roku szkolnym 201912020 dotyczqce konsultacji

spolecznych w sprawie ustalenia planu sieci publicznyeh szk6l podstawowych;

-pismo Stowarzysz enia Zwylda Or ganizacja Ekologiczna,,EKOLOGICZNA

STARCZA", w kt6rym przewodniczqcy stowarzyszenia zwraca uwagg na fakt

rosn4cej haldy odpad6w przy Gminnej Oczyszczalni Sciek6w w Starczy.

W dalszej czgsci posiedzenia radna Sylwia Jaksik-Szyj a zglosila, 2e rodzice dzieci

korzystaj4cych z dojazdu do szkoly skarh4 sig na utrudnienia w zakupie bilet6w

miesigcznych uprawniaj4cych do przejazdu. Z relacji starszych uczni6w wynika, 2e

bilety wydaje tylko i vty\qcznie jeden kierowca, a wedlug zapewnieri firmy

przewozowej bilety powinien sprzedawai kazdy z kierowc6w.



Ad.5.

Zamlmi g c i e po s i e dz e ni a

Po wyczerpaniu wszystkich punkt6w z porz1dku obrad przewodnicz4ca Komisji

Malgorzata Dukat zamkngla posiedzenie.
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