
Protokdl nr I z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

03.01.2020 r.

PROPONOWANY PORT4DEK POSTEDZENTA:

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

2. Przyj gcie protokolu z poprzedniego posied zenia.

3. Zapoznanie sig z treSci4 pisma w sprawie budowy toru rowerowego

4. Podsumowanie spraw zwi4zanych z petycj4 w sprawie funkcjonowania systemu

SISMS oraz petycj4 w sprawie przypomnienia W6jtowi oraz Radnym roli i

obowi4zk6w, jakie petni4.

KOMISJA W SKI,ADZIE:

l. MatgoruataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodnicz1ca Komisji otworzyla posiedzenie i przywita\azebranych czlonk6w

komisji oraz goSci * W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka oraz Kierownika ds.

Komunalnych Dawida Pijeta. W dalszej czgfici przedstawiono porz4dek

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

proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli Zadnych uwag do protokolu i 4 glosami zaprzajEli Protok6l rc l5l20l9

z dn.20.12.2019r.

Ad.3.

Komisja zapoznala sig z pismem z dn. 27.12.2019 r. zlohonego do W6jta Gminy

w spawie budowy toru rowerowego na G6rze tr ysieckiej. Uznala, ze wg.

wlaSciwoSci pismo to nale?y przekaza(, do dalszego rozpatrzenia i zajgcia



stanowiska W6jtowi Gminy Starcza. Obecny na posiedzeniu W6jt informuje, 2e

w przyszlo3ci moZna rozpatrywai mo2liwoSd ewentualnej budowy takiego toru,

ale na pewno nie w tym roku budzetowym. Nastgpnie glos zabral Kierownik ds.

Komunalnych, kt6ry poinformowaN, 2e jezeli projekt nie bgdzie obejmowal

budowy wzniesieri oraz pag6rk6w, to inwestycja nie wymaga zgNoszenia rob6t

budowlanych.

Ad.4 .

Podsumowanie prac zwiqzanych z petycj4 w sprawie funkcjonowania systemu

SISMS onz przypomnienia W6jtowi i Radnym roli i obowiEzkow,jakie petni4.

Projekty uchwal w sprawie w/w petycji zostan4 przekazane Radnym na

najbli2szej Sesji Rady Gminy. Ponadto zwr6cono sig do W6jta o analizE umowy

zawartej przez niego z firmq AMM SYSTEMS Sp. z.o.o. z siedzib4 we

Wroclawiu, gdyL okreSla ona zakres Swiadczonych uslug i jedynie w formie

aneksu do umowy mozna zmienid jej zakres. Komisja stwierdza,2e :

Kuzdy radny w chwili objgcia funkcji radnego otrrymal kopig statutu z

kt6rym mial obowi4zek sig zapozna| i stosowai sig do niego.

W ramach przlpomnienia podjgto dzialania poprzez wylozenie Statutu

Gminy na posiedzeniach poszczeg6lnych komisj i.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Przewodniczqca ponownie

przypomniala Radnym i W6jtowi ich rolg i obowipki jakie sprawuj4.

Proponuje sig uznad obie petycj e zabezzasadne.

Po wyczerpaniu wszystkich punkt6w porz4dku posiedzenia Komisja zakoftczyla

swoje obrady.

M. Dukat D. Szyja S. Jaksik-Szyja rt' l 
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