
Protok6l nr 9 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

28.08.2019r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci, przyjgcie porz4dku obrad.

Przyj gcie protokolu z poprzedmego posied zenia.

Analiza wniosk6w mieszkaric6w solectwa Starcza o przeprowadzeniu podzialu

na dwa odrgbne solectwa: Starcza I i Starcza II..

Sprawy R62ne.

KOMISJA W SKI,ADZIE:

l. MalgorzataDukat

2. Danuta Sryja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodniczqca Komisji otworzyla posiedzenie i przywita\,azebranych czlonk6w

komisji oraz W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka. W dalszej czgSci

przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4

glosami za przyjgla proponowany porzqdek.

Ad.2.

Przyjgcie protokotu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli zadnych uwag do protokolu i 4 glosamizaprzyjEli Protok6l nr 812019 z

dn.19.06.2019 r.

Ad.3.

Dnia 22.08.2019r. do Urzgdu Gminy wptyn4t kolejny wniosek w sprawie

podzialu solectwa Starcza na dwa odrgbne: Starcza I i Starcza II. Wniosek zostal

przekazany do Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji, kt6ry na powyzszym

posiedzeniu czlonkowie komisji ponownie analizowali. Po analizie wniosku

komisja stwierdza, 2e wniosek ten posiada bt4d formalny w postaci braku

aktualnych list z podpisami mieszkadc6w miejscowo$ci Starcza popieraj4cych

rozpatrywany wniosek. Komisja w tej sytuacji poprosila o opinig Radcg

1.

2.

3 .

4.



Prawnego z Urzgdu Gminy - pani4 Ewg Rechg. Opinia ta miala dotyczyd

mo2liwoSci rozpatrzenia wniosku bez wczeSniej wymienionej listy podpis6w.

Radczyni v,rydala opinig prawnq potwierdzajqc4, 2e brak list jest blgdem

formalnym. Wyzej wymieniony wniosek nale?y uzupelnid w takowe listy,

dopiero wtedy bgdzie on m6gl byt, rozpatrzony. Do wnioskodawczyni wyslano

stosowne pismo w wy2ej wymienionej sprawie. W zal4czeniu do protokolu

opinia Radcy Prawnego.

Ad .4 .

Cztonkowie komisji zapoznali sig z pismami, kt6re wplyngly do Urzgdu Gminy:

-pismo z Zan4du Dr6g Wojew6dzkich dotycz4ce ..uqtznaczenia przejScia dla

pieszych w ciqgu drogi wojew6dzkiej DW908 w miejscowoSci Starcza;

-pismo Stowarzyszenie Zwykle Organizacja Ekologiczna,,EKOLOGICZNA

STARCZA" w sprawie stacji przekufunikowych;

-proSba pana Konrada J., mieszkarica miejscowo5ci tr-ysiec w sprawie

poszerzenia drogi dojazdowej do jego dzialki:

-pismo ze Sqskiego Urzgdu Marszalkowskiego dotycz1c iloSci pracownik6w

socjalnych zatrudnionych w GOPS Starcza.

Z uwagi na wyczerpanie temat6w w trakcie posiedzenia dn.28.08.2019r.

przewodnic z4ca zakonczy la o brady.
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