
Protok6l nr 3 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

28.01.2020 r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA :

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

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie stanowiska w sprawie petycji wniesionych przez Stowarzyszenie

,,Ekologiczna Starcza" .

4. Om6wienie material6w na najbliZsz4 sesjg Rady Gminy.

5. Sprawy r6zne.

KOMISJA W SKLADZIE:

l. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

PrzewodniczqcaKomisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji oraz W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka. W dalszej czgSci

przedstawiono porz4dek posiedzenia" kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4

glosami za przajqla proponowany porz4dek.

4d.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli 2adnych uwag do protokolu i 4 glosami za przyjgli Protok6l w 212020

z dn. 13.01 .2020 r.

Ad.3.

Stanowisko Komisji w sprawie rozpatrzenia petycji zlohonych przez

Stowarzyszenie ZwykJe Organizacjg Ekologiczn4,,Ekologiczna Starcza" w

zal1czeniu do protokolu.

Ad.4 .



Przystqpiono do analizy material6w przygotowanych na najbli2sz4 Sesjg Rady

Gminy. Zmiany w budzecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

om6wila szczeg6lowo Skarbnik Gminy Halina Gryl. Projekt uchwaly

zmieniaj4cej w sprawie wysokoSci stawek opNat za zajgcie pasa drogowego

om6wil Wojt Gminy Starcza Wieslaw Szymczyk.

Ad .5 .

Po ustnym przedstawieniu przez Radnq Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

sprawy mieszkarica LySca ul. Kr6tka, odnoSnie umorzenia oplaty adiacenckiej

poproszono o wyjaSnienia pracownika Urzgdu Gminy P. Barbarg Hak.

Potwierdzila ona, 2e pismo odnoSnie tej sprawy wplynglo do Urzgdu Gminy, ale

w zwi1zku z brakiem potrzebnych do rozpatrzenia dokument6w wyslano do

mieszkarica wezwanie o dostarczenie ich w terminie 7 dni. Dokumenty takie nie

zostaly dostarczone w zwi$rr z czry podanie zostanie pozostawione bez

rczpatrzenia.

W dalszej czgSci posiedzenia Komisja zapoznaNa sig z wnioskiem mieszkaric6w

ul. Spacerowej w Starczy, kt6ry wplyn4l do Urzgdu Gminy 27.01.2020 r., z

proSb4 o podjgcie dzialah maj4cych na celu uzbrojenie tej2e ulicy w o6wietlenie.

Komisja uwala,2e wniosek ten jest zasadny. O wyjaSnienia poproszono W6jta

Gminy, kt6ry r6wnie| vznal ten wniosek za zasadny, ale na razie jest brak

Srodk6w na jego zrealizowanie. Stwierdzil, ze jezeli tylko pojawiq sig Srodki

finansowe, to w pierwszej kolejnoSci bgdzie zlecone wykonanie projektu

budowlanego oSwietlenia ulicznego ul. Spacerowej w Starczy. W zwi4zku ztym

vv/w wniosek przekazany zostanie do Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy celem

ewentualnego ujgcia tego zadania w budZecie gminy.

Na tym posiedzenie zakoriczono.

M. Dukat
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D. Szyja S. Jaksik-Szyja
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