
Starcza 03.12.2019r.

Protok6l nr 1312019

z posiedzenia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza dnia02.12.2019r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na dodatkowym posiedzeniu dnia 02.12.2019r. o godz. 13:00.

Przewidywany pozqdek tematow obrad komisji:

1. Analiza wykonania uchwal rady gminy i zarzqdzen wojta w 2019 r.,
2. Zapoznanie komisji z wykonaniem wnioskow przedstawionych na sesjach rady gminy

w 2019 roku,
3. Wspolpraca komisji z w6jtem w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz

bud2etu gminy na 2020 r.,
4. Sprawy ro2ne.

Ad1.

Komisja przeanalizowala uchwaly rady gminy ich wykonanie oraz zarzqdzenia wojta 22019
roku.

Uchwaly rady gminy i zarzqdzenia wojta 22019 roku sq dostqpne na stronach urzgdu gminy.

Ad2.

Przeanalizowano wnioski zgloszone przez radnych na sesjach rady gminy w biezqcym roku.
WiqkszoS6 przyjqtych przez radg gminy wnioskow zostala zrealizowana, jednak nie
wszystkie. Czg56 z nich jest zrealizowana czg6ciowo lub ich realizacjajest w toku.

o Wniosek o wycigcie galqzi pzy ulicy Stawowej - zrealizowany czqsciowo,
o Wniosek podjgcie dzialan w celu poprawy bezpieczefstwa na skrzyzowaniu przy

koSciele - realizacja w toku,
. Wniosek o poprawienie jakoSci dzwigku transmisji wideo obrad sesji - zrealizowany

czgSciowo,
. Wniosek o zobowiqzanie wojta o usprawnienie komunikacji i przywr6cenie kursu

o godz. 18:40 - niezrealizowany,
r Wniosek zaproszenie na sesiq Rady Gminy Starcza osoby kompetentnej celem

pzekazania informacjidotyczqcych projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego
,,Lasy nad Gornq Liswartq" odno6nie zagospodarowania teren6w gminy Starcza -
niezrealizowany,

. Wniosek o zaproszenie urbanisty na wspolne posiedzenie komisji w celu
przedstawienia wdrozenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego -
niezrealizowany.

Wnioski Rady Gminy zgloszon e w 2Q19r. znajdujq siq w zalqczniku 1 .



Ad3.

Bud2et gminy na rok 2020 zawarto w projekcie bud2etu na rok 2020. Planowane inwestycje
do zrealizowania w roku pzyszlym oraz latach nastgpnych sq ujgte w dokumentach
Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2024. Sq w 5r6d nich inwestycje r6znego
typu i ro2nej pilnoSci realizacji. Jednq zwaZniejszych inwestycji lat przyszlych jest
rozbudowa naszej oczyszczalni Sciekow, gdy2 ilo6c odprowadzanych do niej Sciekow
wzrosla, i liczba mieszkaicow gminy sig powoli zwigksza. Waznymi dla mieszkaric6w sq
tak2e inwestycje zwiqzane z ochronq Srodowiska i wymiany 2rodel ciepla na ekologiczne.
Czy uda siq zrealizowa1, zaplanowane w pzyszlym roku inwestycje - bqdzie wiadomo za
rok. Komisja wspolpracuje z wojtem w celu realiza$i potrzeb mieszkancow.

Poniewa2 ze zlo2onych wniosk6w o dotacje na panele fotowoltaiczne i fotowoltaiczne
o6wietlenie uliczne, otzymamy prawdopodobnie tylko jednq z nich, wojt zapytal, ktorq
dotacjq wybieramy dla gminy. Czlonkowie komisji wybrali tq pierwszq.

Ad4.

Powtarza siq temat rozbudowy ekran6w dzwigkochlonnych na terenie naszej gminy przy
nowopowstafej autostradzie 41 - pisma sq kierowanew zwiqzku z tym do GDDK|A i RDOS.

Temat platnoSci bezgot6wkowych w dostqpu do bankomatu w naszej gminie jest
przypominany na komisjach. Pracownicy uzqdu gminy poinformowali,2e terminal
bezgot6wkowy juZ jest dostqpny w naszym urzgdzie.

Kolejnym tematem w tym dziale byl temat przesuniqcia godzin pracy uzqdu gminy na
popoludniowe w jednym dniu tygodnia. Temat powtarzany i dyskutowany wielokrotnie na
posiedzeniach komisji. Komisja podjgla jednogloSnie decyzje o potrzebie zgloszenia takiego
wniosku na najbli2szej radzie gminy.

Poruszony zostal temat odbioru odpadow komunalnych z terenu naszej gminy - zarowno
dotyczqcych biezqcego roku, jak i roku pzyszlego. Nawiqzano do sprawy wywiqzania siq
firmy "Ochrona Srodowiska" ze zobowiqzania uprzqtnigcia naszego PSZOK (Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych) przy naszej oczyszczalni Sciekow.

Radni zapytali wojta o wynagrodzenia dla firm realizujqcych programy oglaszane w naszej
gminie. Czy firmy otrzymujq naleZne im kwoty za pzedstawione pzyszlo5ciowe programy
bez wzglqdu na to, czy sq one skuteczne, czy dopiero po ich zakohczeniu. Okazujq siq, 2e
firmy otrzymujq wynagrodzenie ju2 po napisaniu i przedstawieniu danego programu.
Program czgsto jest nieskuteczny lub nie realizowany ze wzglgdu na brak dotacji bqdqcej
podstawq jego wykonania. Radni stwierdzili ,2e w takich przypadkach wynagrodzenie dla
firmy, kt6ra zobowiqzala sig wykonac dany program, powinno byc uzale2nione od jego
wynik6w. Puste, slabe, nieskuteczne, niezrealizowane programy nie dajq niczego gminie ijej
mieszkafcom.

Powraca sprawa licznych 2eremii bobrowych powstajqcych na rzekach naszej gminy.
Powodujq one zatapianie teren6w pzyleglych do zek tworzqc rozlewiska i bagna. Wody
Polskie, ktorym podlegajq ciekiwodne i rzeki, nie dbajq o ich regularne czyszczenie.



Przedyskutowano tak2e temat naszej lokalnej komunikacji busowej i podwyzszenia cen
biletow za przelazdy. Mieszkafiby zglaszlq swoje sugestie, uwagi i zastrzehenia odno6nie
kursowania busow na liniach Starcza-Czqstochowa i Czqstochowa-Tarnowskie Gory
odno6nie kurs6w docelowych i powrotnych.

Na komisji radni zapoznali sig z pismami i dokumentami na bie2qco wplywajqcymi do
naszego urzgdu.

Pzedstawiony zostal czlonkom komisji protokol popzedniego posiedzenia Komisji Bud2etu
i Rozwoju Gminy Starcza.

Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakonczyl jq
posiedzenie.

Zalqczniki do protok6lu :

1. Wnioski rady gminy zgloszone w 2019r.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzkow Beata

Mig lus Janina

\Nawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola



WNIOSKI RADY GMINY ZGLOSZONE W 2019r.

V Sesia Radv Gminv - 15.03.2019r.

Nie zgloszono zadnych wniosk6w

Vll l  Sesia Radv Gminv - 27.06.2019r.

1. Wniosek o zamontowanie lustra przy skrzyzowaniu ul. StraZackiej i ul. Malowniczej w t-yScu

celem poprawy widoczno6ci.

Rada Gminy w obecnoSci 12 radnych jednoglo6nie przyjqNa wniosek do realizacji.

2. Wniosek o wycigcie galqzi przy ul. Stawowej we Wlasnej.

Rada Gminy w obecnoSci 12 radnych jednogloSnie przyjgla wniosek do realizacji.

3. Wniosek o podjqcie dzialan w celu eliminacji fetoru jaki unosi siq ze studzienki

kanalizacyjnej na posesji mieszkanca ul. Nadrzecznej we Wlasnej.

Rada Gminy w obecnoSci 12 radnych jednoglo6nie przyjgla wniosek do realizacji.

4. Wniosek o zobowiqzanie Wojta o usprawnienie komunikacji i przywrocenie kursu

o godzinie. 18:40.

Rada Gminy w obecno6ci 12 radnych 5 glosamt ,,2a" przy 2 glosach ,,przeciw"
i 5 glosach ,,wstrzymujqcych sig" przyjgla wniosek do realizacji.

5. Wniosek o przygotowanie szczeg6lowego raportu o stanie oczyszczalni sciek6w.

Rada Gminy w obecno5ci 12 radnych 2 glosami ,,2a" przy 6 glosach ,,przeciw"
i4 glosach ,,wstrzymujqcych sig" odrzuciNa wniosek.

6. Wniosek o przygotowanie opinii radcy prawnego w sprawie uchwafy nr 112.XV11.2017

z dnia 20.03.2017r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym

51114 polozonej w obrgbie geodezyjnym Starcza.

Rada Gminy w obecno6ci 12 radnych 3 gfosami ,,2a" przy 4 glosach ,oprzeciw"

i 5 glosach ,,wstrzymujqcych sig" odrzucila wniosek.

7. Wniosek o podjgcie dzialan w celu popravvy bezpieczefstwa na skrzyzowaniu przy ko6ciele.

Rada Gminy w obecnofci 12 radnych jednogNo5nie przyjgla wniosek do realizacii.

8. Wniosek o podjqcie dzialan w celu popravvy stanu chodnikow w Starczy.

Rada Gminy w obecnoSci 12 radnych jednoglo6nie przyjgla wniosek do realizacji.

lX Sesia Radv Gminv - dnia 30.09.2019r.

1 . Wniosek o podjqcie dzialan w sprawie likwidacji Zeremi bobrow przy boisku w miejscowo6ci

Starcza iw Gminie Starcza.

Rada Gminy w obecno6ci 12 radnych jednoglo6nie przyjqla wniosek do realizaqi.



2. Wniosek o zaproszenie na sesjq Rady Gminy Starcza osoby kompetentnej celem

przekazania informacji dotyczqcych projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy

nad Gornq Liswartq" odnoSnie zagospodarowania terenow Gminy Starcza.

Rada Gminy w obecno6ci 12 radnych jednoglo6nie przyjgla wniosek do realizacji.

3. Wniosek o poprawienie jako6ci d2wiqku transmisji wideo obrad sesji Rady Gminy.

Rada Gminy w obecno6ca 12 radnych 2 glosami ,,2a" przy 10 glosach

,,wstrzymujqcych sig" bez glos6w,,przeciw" przyiqta wniosek do realizacji.

Xl  Sesia Radv Gminv -  27.11.2019r.

1. Wniosek o obecno6c na sesji Radcy Prawnego na' zaproszenie Rady Gminy w razie

potzeby.

Rada Gminy w obecno6ci  13 radnych 11 gNosamt, ,za" przy l  g losie, ,przeciw" i  1

glosie ,,wstrzymujqcych siq" przyjgla wniosek do realizacji.

2. Wniosek o monit w sprawie zamontowania Swiatel pulsacyjnych na skrzy2owaniu przy

KoSciele.

Rada Gminy w obecno6ci 13 radnych jednogNo6nie przyjgla wniosek do realizacit.

3. Wniosek o wydluzenie godzin pracy Urzqdu w jednym dniu tygodnia w godz. 10:00-18:00.

Rada Gminy w obecno6ci 13 radnych jednoglo6nie przyigla wniosek do realizacji.

4. Wniosek o zamieszczanie w treSci uchwaly wnioskodawcy uchwaly, aby nie byla

anonimowa.

Rada Gminy w obecno5ci 13 radnych 1 glosem ,,2a" przy 12 glosach ,,przeciw"

odrzuciNa wniosek.

5. Wniosek o zaproszenie urbanisty na wspolne posiedzenie komisji w celu przedstawienia

wd roZe n ia M iejscowego P la n u Zagospod arowa n ia P rzestrzen nego.

Rada Gminy w obecno6ci 13 radnych 6 glosami ,,2a" przy 4 glosach ,,przeciw" i 1

glosie ,,wstrzymujqcych sig" przyjgla wniosek do realizacji.

Starcza, dnia 02.1 2.2019r.


