
Protok6l nr l0 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

16.09.2019r.

PROPONOWANY PORZADEK POSTEDZENTA:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci, przyjgcie porz4dku obrad.

Przyj gcie protokolu z poptzedniego posiedzenia.

Analiza petycji mieszkaric6w gminy Starbza (tj. miejscowoSci Starcza,

Klepaczka, Lysiec) dotycz4cej montazu ekran6w dZwigkochlonnych wzdluz

nowo oddanego odcinka autostrady.

Sprawy R62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodnicz4ca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji. W dalszej czgSci przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano

pod glosowanie. Komisja 4 glosami zaprzyjElaproponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokotu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli Zadnych uwag do protokofu i 4 glosami zapnyjgli Protok6l nr 912019 z

dn. 28.08.2019 r.

Ad.3.

Komisja przyst4pila do zapoznania sig z petycj4 zlohon4 w imieniu mieszkaric6w

gminy Starcza (tj. miejscowoSci Lysiec, Klepaczka, Starcza) wniesion4 przez

pani4 Anng G. dotycz4c4 monta2u ekran6w dzwigkochlonnych na calej dlugoSci

Iinii zabudowy nowo oddanego odcinka autostrady Pyrzowice-Czgstochowa. Do

petycji dol4czono listg os6b popieraj4cych. Po analizie komisja stwierdza, 2e

faktycznie zamontowanie ekran6w na calej linii zabudowy wzdfuz autostrady jest

konieczne. Natg2ony halas przejehd2aj4cych pojazd6w powoduje duZy
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dyskomfort dla mieszkaric6w. Z uuragi na fakt, i2 wlaSciwym organem do

podjgcia dzialah w tej kwestii jest Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i

Autostrad w/w petycj a wraz z listami poparcia zostanie tam przekazana. O fakcie

tym zostala takZe poinfornowana li stownie wnioskodaw czynl

Ad.4 .

Komisja zapoznala sig z pismami, kt6re wplynEty do Urzgdu Gminy:

-spostrze2enia obywatelskie inicjatorki spolecznej, obywatelki Rzeczpospolitej

Polski ej doty czqce utworzenia woj ew6dztwa czgstochowskie go ;
-proSba o ujgcie w planach rozbudowy sieci wodoci4gowej w miejscowoSci

tr ysiec, ul. R62ana.

Om6wiono sprawy biehqce gminy. Na tym zakohczono posiedzenie.
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