
Protok6l nr 13 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

23.10.24Dr.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

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

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Analiza przedmiotu petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykle

Organtzacja Ekologiczna,,Ekologicma Starcza'o w sprawie przypomnienia

W6jtowi i radnym roli i obowiazk6w jakie sprawuje.

4. Sprawy r6ime.

KOMISJA W SKI,ADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad.  1 .

PrzewodniczqcaKomisji otworzyla posiedzenie i przywitaNazebranych czlonk6w

komisji oraz go5ci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka, Ilong Ciurg, oraz Ewg

Recha. W dalszej czgSci przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod

glosowanie. Komisj a 4 glosami za przyjEla proponowany porz4dek.

Ad.2 .

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli Zadnych uwag do protokolu i 4 glosami zaprzyjgli Protok6l nr 1212019

z dn. 14.10.2019 r.

Ad.3.

Komisja zapoznala sig z przedmiotem petycji wniesionej przez Stowarzyszenie

Zv,rykle Organizacjg Ekologiczn1 ,,Ekologiczna Starczd' w sprawie

pr4pomnienia W6jtowi i radnym roli i obowi4zk6w jakie sprawuje. Komisja

stwierdza, 2e nie ma takich kompetencji aby wplywac na zachowaniaWojta czy

te| poszczeg6lnych radnych i w/w petycjg przekazuje do analizy



Przewodnicz4cej Rady Gminy, kt6ra przewodniczy posiedzeniu Rady,

jednoczeSnie sprawuje rolg policji sesyjnej.

Ad.4 .

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

o Pismo z GDDKiA dotycz4ce interwencji w sprawie ekran6w

akustycznych (petycj a zlohona przez mieszkanc6w) przy autostradzie A I

w miejscowoSci Starcza. Oddzial ma zleci(, wykonanie analizy po

realizacyjnej w zakresie skutecznoSci' zastosowania Srodk6w ochrony

akustycznej po uplywie 1 roku od oddania drogi do uzytkowania i

przekazanie opracowania do stosownych organ6w.

o Odpowied2 Kierownika GZOZ w Woznikach na petycig mieszkaric6w

dotycz4cej funkcj onowania OSrodka Zdrowia w Starczy.

o Informacj a dotyczqca oSwiadczenia mai4tkowego zlohonego Wojewodzie

SQskiemu przezPrzewodnicz1cqRady i W6jta Gminy Starcza.

o Pismo od Przewodniczqcego Rady Powiatu w sprawie poprawy

bezpieczehstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu dr6g powiatowych w

miejscowo$ci Starcza w okolicy koSciola (oznakowania pionowe i

poziome, znak STOP oraz naprawa nawierzchni i dziur oraz budowa

chodnika w miejscowoSci Starcza od zabudowari do wiaduktu

autostrady).

Po wyczerpaniu temat6w Przewodniczqca zakohczyla obrady.

M. Dukat D. Szyja
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