
Protok6! nr 14 z Posiedzenia Komisli Skarg Wniosk6w i Petvcji odbytego w dn.

ZS.f f .ZOf Y".

PROPONOTVANY PORZADEK POSIEDZENIA:

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

2. Przl'igcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontynuacja prac w sprawie petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykle

Organizacja Ekologiczna .,Ekologiczna Starcza" w sprawie przypomnienia

W6jtowi i radnym roli i obowiqzk6w, jakie sprawuj4.

4. Om6wienie material6w przygotowanych na nalblizsz4 Sesjg Rady Gminy.

5. Sprawy r62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

PrzewodniczEca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji oraz gosci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka, Skarbnika Gminy

Haling Gryl oraz Pracownika Referatu pozyskiwania funduszy, gospodarki

nieruchomoSciami i rolnictwa Anng Kamirisk4. W dalszej czgSci przedstawiono

porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4 glosami za

przyjgla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznie$li Zadnych uwag do protokotu i 4 glosami zaprzyjgli Protok6l nr l3l20l9

2dn.23.10.2019 r.

Ad.3.

Przedmiot petycji Stowarzyszenia Zwyklego, Organizacji Ekologicznej

,,Ekologiczna Starcza" w sprawie przypomnienia W6jtowi i Radnym roli i



obowi4zk6w, jakie,sprawuj4 byl analizowany na posiedzeniu dn. 23.10.I9r. r

zostal przekazany wg. wlaSciwoSci do Przewodnicz4cej Rady Gminy. Pracownik

ds. obstugi Rady Gminy i poszczeg6lnych Komisji .uqytozry na najbli2sze

posiedzenia Komisji Statut Gminy, z kt6rym bgd4 mogli zapozna( sig wszyscy

radni oraz zainteresowani.

Ad .4 .

W dalszej czgSci posiedzenia przyst4piono do om6wienia material6w

przygotowanych na najblizsz4 Sesjg Rady Gminy:

. propozycje stawek podatku od nieruchomoSci oraz od Srodk6w transportu

om6wil W6jt Gminy Wieslaw Szymczyk;

o projekt uchwaly dotycz4cy pnyjgcia,,Programu Ochrony Srodowiska"

dla gminy Starcza om6wila Anna Kamiriska-kierownik referatu ds.

pozyskiwania funduszy, gospodarki nieruchomoSciami i rolnictwa;

r projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia regulaminu

okreSlaj4cego niekt6re zasady wynagrodzenia za pracA oraz zasady

przy znaw a{ria nauczycielom zatrudnionym w oSwiatowych j ednostkach

organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatk6w do wynagrodzenia

zasadniczego, nagr6d i dodatk6w socjalnych om6wil W6jt Gminy

Wieslaw Szymczyk;

r projekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie zasad i trybu

przyznawania dotacji na likwidacjg wyrob6w zawieraj4cych azbest z

terenu gminy Starcza-om6wil W6jt Gminy Wieslaw Szymczyk;

o projekt uchwaly w sprawie rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy

Starcza z OrganizacjarniPozarz4dowymi na2020 r.-om6wil W6jt Gminy

Starcza;

o projekt uchwaly w sprawie zmian w budZecie gminy Starcza na 2019 r.-

om6wila Halina Gryl-Skarbnik;

o projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2019 -2023 zreferowala Halina Gryl-Skarbnik.

Ad.5.

W sprawach r6znych czlonkowie komisji zapoznali sig z pismami, kt6re

wptyngty do Urzgdu Gminy:



r pismo Z,RIO w Katowicach w sprawie opinii o mo2liwo6ci splaty

przez gming Starcza kredytu dlugoterminowego w kwocie 500,000 zt;

. pismo z Powiatowego Zarz7du Dr6g w Czgstochowie;

. pismo mieszkarica miejscowoSci Lysiec w sprawie ujgcia w planach

rozbudowy sieci wodoci4gowej na ul. R62anej;

. pismo ze Sl4skiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Katowicach w sprawie

publikacji uchwal podatkowych na 2020 r.;

. pismo od Przewodnicz4cego Rady Powiatu Czgstochowskiego

AndrzejaKubata w sprawie montazu ekran6w akustycznych;

Po wyczerpaniu wszystkich punkt6w porz4dku posiedzenia Komisja

zakohczyla swoj e obrady.

M. Dukat D. Szyja S. Jaksik-Szyja /
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