
Protok6l nr 6 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn. 8 i

9.04.2019 r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENTA:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci, przyjgcie porz4dku obrad.

Przyj gcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

Zapoznanie sig ze skarg4 wniesion4 przez p. Ireng P. w sprawie splywu wody z

ul. Kwiatowej na jej pole rl' nviqzkuz budowq kanalizacji w tr y56cu.

Zapoznanie sig ze skarg4 na postgpowanie pracownika i kierownika GOPS w

Starczy wniesion4 przez p. Genowefg C.

Kontynuacja prac mti4zanych ze zlohonp wnioskiem o podzial Solectwa

Starcza.

Sprawy R62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

PrzewodniczqcaKomisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji, W6jta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy. Na komisjg

przybyli takie pracownicy oraz kierownik GOPS w Starczy onz dzielnicowy

Jerzy Puszczewicz. W dalszej czgsci przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry

poddano pod glosowanie. Pod glosowanie poddano r6wniez wniosek, aby

posiedzenie komisji odbylo sig r6*niez dn. 09.04.2019 r. w zwiQzku ze zlohon4

przez paniq Genowefg C. skarg4, tak, aby mozna bylo zaptosi{ na nie p.

Genowefg oraz jej syna Artura w celu wysluchania obu stron. Komisja 4 glosami

za przyj gla proponowany porzqdek.
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Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Cz,lonkowie Komisji nie

wzniesli 2adnych uwag do protokolu i 4 glosami zaprzyjgli Protok6l nt. 512019 z

dn. 12.03.2019r.

Ad.4 .

Zapoznanie sig ze skarg4 na postqpowanie pracownik6w oraz kierownika GOPS

w starczy wniesion4 przez p. Genowefg c, w rwiqzku ze skargq dn.

08.04.2019r. wyjaSnienia zloiryli pracownicy socjalni, kierownik GOPS oraz

dzielnicowy (notatka z wyjaSnieri w zal4czniku).

Ad .5 .

OdnoSnie wniosku dotycz4cego podzialu Solectwa Starcza na dwa odrgbne -

Starcza I orczStarcza II, kt6rych granica ma przebiegat wzdlu? nowo budowanej

autostrady, Przewodnicz1ca poinformowala czlonk6w komisji, 2e w dn'

19.03.2019 r. zwr6cono sig do Kierownika USC w Starczy o podanie ilo6ci os6b

mieszkajqcych po jednej i drugiej stronie budowanej autostrady otaz

sprawdzenie, ezy na li6cie os6b popieraj4cych podzial solectwa na dwa odrgbne

s4 podpisy os6b uprawnionych. O wyliczenia finansowe dotycz4ce podziatu

funduszu soleckiego na dwa odrgbne poproszono p. Skarbnik Halinq Gryl'

Z otrzymanych informacji (USC) wynika, 2e liczba mieszkaric6w w

poszczeg6lnych czgsciach tj. wedlug stanu na 2019 r: Starcza I wynosi 437 os6b,

natomiast Starcza II 810 os6b. Dane te mog4 ulegai zmianie kaZdego roku'

Wedlug Skarbnika Urzgdu Gminy maksymalna kwota funduszu soleckiego na

2019 r. (na podstawie ostatnich danych) dla Starcza I wynioslaby 23,998,53 zN, a

dla Starcza ll37,074,30 zl. Komisja zglosila zastrzelenia co do takiego podziatu

i zaproponowala, aby byl on bardziej r6wnomierny. Z przeprowadzonej analizy

listy os6b popieraj4cych podzial solectwa starcza wynika, 2e wigkszosi

zgromadzonych podpis6w to osoby mieszkaj4ce na obszarze planowanej Starcza

il.

Ad .3 .

Komisja zapoznalasig ze skarg4 p. Ireny P. z dn. 30.03. 20I9r. (do UG wptynqta

01.04.201gr.) dotycz4c4 splywu wody z ul. Kwiatowej na jej pole. P' Irena sklada

skargg, 2e nie zostala poinformowana ptzez Urzqd Gminy o inwestycjach i

wykonywaniu osuszeri posesji budowlanych, jak t:akLe odwodnienia

przebiegaj4cego rzekomo przez jej pole. W6jt wyjaSnia, 2e o dzialaniach



kwestionowanych przez p. Ireng nie byta ona poinfonnowan4 gdyZ nie jest

stron4 postgpowania, wyjaSnil taki.e, ite nie planuje przeprowadzi6 odwodnienia

ul. Kwiatowej poprzez drena? wzdtuZ ul. Osiedlowej aZ do gl6wnego zbierania

melioracyjnego.

W dniu 05.04.2019r. p. Irena podpisala oSwiadczenie z wykonawc4 z kt6rego

wynika, Zewyrain zgodg na uporzqdkowanie terenu dzialki w terminie do 30 dni.

W zwiqzku z tym skargg uwula siq za niezasadn4. Przygotowano stosowny

projekt uchwaly dotycz4cy w/w skargi.

Ad.6 .

Zapoznanie sig z pismami, kt6re wptyngly do Urzgdu Gminy. Na tym komisja

zakohczy\a posiedzenie w dn. 08.04.2019r. Zgodnie z przyjgtym porzqdkiem

posiedzenie bylo kontynuowane A9.04.2019r.

Kontynuacja posiedzenia Komisji Skarg. Wniosk6w i Petvcji z dn. 08.04.2019r.

w sprawie skargi o. Genowe{v C. na Kierownika GOPS w Starczy.

Na posiedzenie stawili sig:

l. Genowefa C.- skar24ca

2. Artur C. - syn p. Genowefy (waz ze swoj4 partnerk4)

3. Barbara Kubat - Kierownik GOPS

4. Joanna Kaczka oraz Boguslawa Dukat - pracownicy socjalni

5. Ilona Ciura - Sekretarz Gminy

6. Wszyscy czlonkowie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

Pan Artur C i jego partnerka nie wyrazili zgody na podpisanie listy. Notatka z

wyj aSnief w zal1cznrku.

Po wysluchaniu wszystkich stron komisja proponuje uzna(' skargg za

bezzasadn4 z uwagi na fakt, 2e migdzy matk4 a synem caly czas funkcjonuje

konflikt, kt6ry oni sami muszq rozwi4za6. Komisja dochodzi jednakZe do

wniosku, 2e warto zwigkszy6 nadzlr GOPS-u oraz, jeSli zajedzie taka

potrzeba i na terenie gminy pojawi siE wigcej takich przypadk6w, zatrudri|

opiekunki do dlugoterminowej, stalej pomocy. Na tym posiedzenie

zakonczono.
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