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

19.06.2019r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno6ci, przyjgcie porz4dku obrad.

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posied zenia.

3. Om6wienie material6w na najblizsz4 Sesjg Rady Gminy

4. Podsumowanie prac Komisji w sprawie wniosku o podzial solectwa Starcza oraz

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno66 W6jta.

5. Sprawy R62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodniczqca Komisji ofworzyla posiedzenie i przywita\a zebranych czlonk6w

komisji, W6jta Gminy oraz prrybytych go6ci - Skarbnika Gminy Haling Gryl

oraz Sekretarza Gminy Ilong Ciurg. W dalszej czgSci przedstawiono porz4dek

posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4 glosami za prryjEla

proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wzniesli zadnych uwag do protokolu i 4 glosami zaprzyjgli Protok6l nr 712019 z

dn.21.05.2019 r.

Ad.3.

Komisja przyst4pita do om6wienia material6w przygotowanych na nadchodz4cq

sesjg.

Ad.4 .

Powt6rnie przeanalizowano wniosek mieszkaric6w miejscowosci Starcza

dotyczqcy podziafu na dwa odrgbne sotectwa. Komisja w dalszym ciqgu nie



zmienia stanowiska, kt6re wypracowala w trakcie posiedzenia w dn.

08.04.2019r., wnosz4c zastrzehenia co do takiego podzialu i zaproponowala, aby

byl on bardziej r6wnomierny i w tej formie proponuje uznat wniosek za

niezasadny. Na podstawie danych z ewidencji ludnoSci przypadaj1cym na dziefr

09.04.2019r. Komisja sugeruje, by w sklad solectwa Starcza I wchodzily ulice:

Gminna, Szkolna do nr 229 (nieparzyste) oraz nr230 (parzyste), Brzozowa,

Polna, Spacerowa, Wsp6lna, Targowa (prognozowana liczba mieszkafic6w

solectwa Starcza I - 582). Komisja proponuje natomiast, by w sklad solectwa

Starcza II wchodzily ulice: Szkolna (od nr 231 * nieparzyste; od nr 232 -

parzyste), Gliwicka, Sportowa, Zurawinowa (prognozowana liczba mieszkaric6w

solectwa Starcza II - 665). R6znica w iloSci mieszkaric6w wynosilaby 83 osoby.

Dodatkowo Komisja zauwahao 2e w Starczy I znajduj4 sig wszystkie

najwaZniejsze instytucje gminne, jednostki oSwiatowe oraz siedziby

stowarzyszef, co znacznie utrudnialoby rozdysponowanie Srodk6w finansowych

z fi,rnduszu soleckiego w moZliwie sprawiedliwy spos6b oraz mialoby znacz4cy

wplyw na przeznaczenie tych Srodk6w na zagospodarowanie teren6w wok6l ich

siedzib. Co do skargi na dzialalnoS6 W6jta, Komisja stwierdza, 2e rozpatrzona

ona byla finalnie na posiedzeniu dn. 21.05.2019 r.

Ad .5 .

Om6wiono sprawy bie24ce gminy oraz przeanalizowano pisma, kt6re wplyngly

do Urzgdu Gminy. Na tym zakofczono obrady Komisji.

M. Dukat D. Szyja
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