
Starcza 27.09.2019r.

Protok6l nr L0l2Ot9

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 26.09.2OL9r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w niepelnym skladzie na posiedzeniu dnia 26.Q9.2019r. o godz. 14:30.

Pzewidywany porzqdek tematow obrad komisji:

1. Pzygotowanie jednostek o5wiatowych do nowego roku szkolnego,
2. Analiza wykonania uchwal rady gminy i zazqdzen wojta w 2019 r.,
3. Om6wienie material6w pzygotowanych na najblizszq sesje rady gminy,
4. Sprawy r62ne.

Ad1.

Jednostki o6wiatowe naszej gminy (przedszkole, szkola podstawowa) zostaly przygotowane
do nowego roku szkolnego 201912020. W przedszkolu liczba oddzial6w wynosi 4 ijest to
jeden oddzial "0" liczqcy 24 wychowank6w, trzy oddzialy poni2ej zer6wki - liczqce 65
wychowankow. W przedszkolu jest zatrudnionych 8 os6b. Wedlug informacji w6jta wszystkie
dzieci z naszego terenu, ktore chcialy uczqszcza6 do naszego pzedszkola, zostaly przyjqte
do tej plac6wki przedszkolnej.

Szkola Podstawowa w Starczy zatrudnia 21 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych,
8 kontraktowych i 2 staZystow zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. W roku szkolnym
201912020 do szkoly uczgszczae bqdzie 257 uczniow (1 16 dziewczqt i 141 chlopcow). 213
uczni6w to dzieci zamieszkale w naszym obwodzie, 44 spoza obwodu szkoly (najwigcej
z Kamienicy Polskiej - 28, Nierady - 4, Hutek -3) . Dodatkowo jeden uczeh z obwodu szkoly
nadal bqdzie realizowal obowiqzek szkolny poryzez nauczanie indywidualne w formie zqee
rewalidacyjno-wychowawczych. SpoSrod wszystkich dzieci zamieszkalych w obwodzie
szkoly, 46 bqdzie realizowalo obowiqzek szkolny w innych placowkach. W biezqcym roku
szkolnym w szkole podstawowej bqdzie 13 oddzialow. W pienvszym etapie edukacyjnym
bqdzie 6 klas, w drugim - 7. Obowiqzkowa tygodniowa liczba obowiqzkowych zajqc
edukacyjnych bgdzie r6wna 370,5 w tym 138 - w pierwszym etapie edukacyjnym,232,5
w drugim etapie.

Adz.

Temat zostal przeniesiony na pa2dziernikowe posiedzenie komisji.



Ad3.

Przeanalizowane zostaly materialy przygotowane na nEblilszq sesje (30.09.2019).
Propozycje uchwal pzygotowanych do podjgcia na sesji pzedstawila izreferowala sekretaz
gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian bud2etowych izmian w WPF om6wila skarbnik
gminy.

Om6wione uchwaly:

. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidacjg wyrobow zawieraiqcych
azbest z terenu gminy Starcza,

. w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie i przystqpienie do stowarzyszenia
o nazwie Zwiqzek Gmin i Powiat6w Subregionu P6lnocnego Wojew6dztwa Slqskiego,

o zmieniaiqcej uchwalq w sprawie ustalenia regulaminu okreSlaiqcego niektore zasady
wyn a g radz ania za pracQ or az zasady ptzy znawa n i a na uczycie I o m zatrud n i o nym
w oSwiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatk6w do
wynagrodzenia zasadniczego, nagr6d i dodatk6w socjalnych,

. w sprawie skargi na dzialalnoS6 wojta gminy Starcza,

.  w sprawie zmian w bud2ecie gminy Starcza na 2Ot9 r. ,

. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20t9-2023.

Ad4.

Komisja zapoznala siq z pismami i ze skargami, ktore wplynqly do urzqdu gminy oraz do
komisji skarg wniosk6w i petycji:

o Skarga stowarzyszenia Ekologiczna Starcza na dzialalno6c w6jta gminy Starcza,
dotyczqca nieusuwania odpadow z terenu punktu selektywnej zbi6rki odpad6w
komunalnych przy naszej oczyszczalni Sciek6w. Firma odbierajqca odpady
komunalne z terenu gminy nie usuwa zalegajqcych odpadow zwlw terenu. Pzy
oka4i tego tematu ponownie radnizauwazyli potrzebq zamontowania monitoringu na
oczyszczalni Sciek6w, kt6ry upozqdkowal by sprawq przyjmowania odpadow do w/w
obiektu. Wraz z tematem oczyszczalni pojawila siq sprawa wywozu odpad6w
wielkogabarytowych i dostqpnoSci pojemnik6w na odpady budowlane. Mieszkaricy
sugerujq, ze firma odbierajqca odpady nie chce odbierac wszystkich
wielkogabaryt6w, opon ize nie ma mozliwo6ciwywozu odpad6w budowlanych lub
poremontowych budynkow i mieszkai. Jak to ma wyglqda6 w pzyszlo6ci?,

o Pismo mieszkanki Klepaczki do GDDK iA i powiatu w sprawie rozszetzenia ekran6w
nowopowstalej autostrady Al,

o Pismo w sprawie naszego o5rodka zdrowia, godzin pracy lekarza pierurrszego
kontaktu i rozszerzenia opieki specjalistycznej (nowych lekarzy specjalist6w),

o Pismo mieszkaficow i wlaScicieli dzialek w sprawie przedluzenia i wytyczenia ulicy
Sportowej.

Powr6cil temat przejScia dla pieszych na ulicy Gliwickiej i brak zgody zarzqdcy drogi na jego
utwozenie wbrew wnioskom mieszkaric6w tamtejszej okolicy.



Poruszono temat odwlekajqcego siq poszerzenia ulicy Wspolnej, pomimo przeznaczenia
pzez Radg Gminy Starcza Srodkow na ten cel na poczqtku tego roku. Modernizacja 2adnej
ul icy w gminie nie byla odsuwana w czasie tak dlugo jak tej.

Przy oka4i omawiania temat6w dr6g poruszono ponownie sprawg niebezpiecznego
skrzy2owania drog obok koSciola w Starczy. Pomimo zamontowania spowalniaczy i znak6w
na skrzyzowaniu dochodzi do nastgpnych kolizji iwypadk6w. Zasugerowano konieczno56
dalszego poprawieniabezpieczeistwa w tym miejscu np. pzez zamontowania sygnalizacji
Swietlnej na tym skrzy2owaniu.

Przedyskutowano spraw? zatrudnienia w szkole dodatkowej osoby do spzqtania. Ze
wzglgdow finansowych jest to na razie niemozliwe.

Mieszkancy zglosili potrzebq utworzenia przystanku przy skrzy2owaniu ulicy Gminnej
iWspolnej. Odpowied2: "Na chwilq obecnq na ulicy Wspolnej mieszka jeszcze zbyt malo
osob i nie ma tam wielu domow".

Przypomniano o zgNaszanej przez mieszkancow potrzebie zamontowania w gminie
bankomatu i paczkomatu. Na terenach wszystkich innych gmin znajdujq siq takie
udogodnienia, u nas nie.

Poruszono r6wniez temat parku krajobrazowego na terenie naszej gminy
i ograniczef dla mieszkafc6w z nim zwiqzanych. Czlonkowie komisji uwa2a1q, ze informacja

na temat parku jest zbyt slaba i pozbawiona szczegoNow. Proszq o zorganizowanie spotkania
z osobq kompetentnq w temacie parku i zaproszenie jej do przedstawienia obszaru parku
oraz informacji i uzgodnien z nim zwiqzanych.

Radni zaproponowali elastyczny czas pracy Urzqdu Gminy Starcza. Zmiang godzin
urzgdowanianabardziej popoludniowe -razw tygodniu. Propozycja pracy urzqdu razw
tygodniu w godzinach 10:00 - 18:00. Propozycja do rozpatrzenia.

Niektorzy mieszkaicy sugerujq, aby sesja rady gminy przynajmniej raz w roku byla w
godzinach popoludniowych, aby mogliw niej uczestniczy6.

Przedyskutowano sprawg chodnika przy ulicy Gminnej i Czqstochowskiej. Radni sugerujq,
ze powinien on zostac wybudowany w calo5ci po jednej stronie drogi, a nie tak jak jest w
zamiarach - w kawalkach po roznych stronach drogi.

Radni zapytali tez o programy odnawialnych 2r6del energii iwymiany 2rodel ciepla na
bardziej ekologiczne. Wyglqda na to, 2e w bie2qcym roku nie mamy szans na realizacjg
program6w, zadan i inwestycji tego typu.

Wyczerpane zostaty tematy porzqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakoficzyl jq
posiedzenie.



Podpisy czlonkow komisji :

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

Wawzyhczak Maryla

Markowska Mariola .ll(,c'+'u,L't
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