
Protok6l nr 15 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

20.12.2019r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

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

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posied zenia.

3. Przygotowanie sprawozdaniazprac Komisji w'2019 r.

4. Om6wienie material6w przygotowanych na najbli2szq Sesjg Rady Gminy.

5. Sprawy r62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. l.

Przewodniczqca Komisji otworzyla posiedzenie iprzy:uu,rtala zebranych czlonk6w

komisji oraz go5ci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka, Skarbnika Gminy

Haling Gryl oraz Sekretarza Gminy Iwong Ciurg. W dalszej czgSci przedstawiono

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

przyj gla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli 2adnych uwag do protokolu i 4 glosami za przyjgli Protokol nr l4l20l9

z dn.25.11.201%.

Ad.3.

Sprawozdanie z prac Komisji w 2019 r. w zalqczniku do protokolu.

Ad.4 .

W dalszej czgSci posiedzenia przyst4piono do om6wienia material6w

przygotowanych na najbliZsz4 Sesjg Rady Gminy:



o projekt uchwaly w sprawie ustalenia szczeg6l6w zasad ponoszenia

odplatnoSci za pobyt w o3rodkach wsparcia-om6wila Sekretarz Gminy

Ilona Ciura;

o projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych orcz

Przeciwdzialaniu Narkomani- om6wila Sekretarz Gminy Ilona Ciura;

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

sprawie zmiany Wieloletniej Poprawy Finansowej Gminy Starcza na lata

2019-2023, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza

na lata 2020-2024 oraz w sprawie budzetu Gminy Starcza na 2020 r.

szczeg6lowo om6wila Skarbnik Gminy Halina Gryl.

Ad.5.

W sprawach r62nych czlonkowie komisji zapoznali sig z pismami, kt6re

wplyngly do Urzgdu Gminy:

. pismo od Starosty Czgstochowskiego Krzysztofa Smeli dotyczEce

nominacj i do Statuetek Starosty Czgstochowskiego;

. pismo mieszkafca miejscowo6ci tr ysiec w sprawie poprawy-

poszerzenia drogi dojazdowej do w/w miejscowoSci;

. pismo z Urzgdu Miejskiego w Klobucku w sprawie zainicjowania

podjgcia uchwaly o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum

Pilki No2nej w Czgstochowie;

. pismo z RIO w sprawie opinii o przedlohonym przez W6jta projekcie

uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2024:'

. pismo z RIO w sprawie opinii o przedlohonym przez W6jta Gminy

Starcza projekcie uchwaly bud2etowej na2020 r.;

Na koricu komisja zapoznala sig z:

. pismem od Stowarzyszenia Zwyklego Oryanizacja ,,Ekologiczna

Starcza" w sprawie ponownego rozpatrzetia skargi na zaniechanie

przez W6jta uchwal i wniosk6w formalnych z sesji Rady Gminy.

Czlonkowie komisji po przeanalizowaniu w/w pisma stwierdzaj4,2e

nie wskazano nowych okolicznoSci i dowod6w na zaniechanie przez

W6jta realizowania uchwal i wniosk6w formalnych z sesji Rady



Gminy i podtrzymuje swoje stanowisko wyra2one w uchwale 77.XL z

dn.27 .11.2019 r.

Po wyczerpaniu wszystkich punkt6w porz4dku posiedzenia Komisja

zakohczyla swoj e obrady.

M. Dukat D. Szyja S. Jaksik-Szyja
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