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Radny Gminy Starcza

Zdzislaw Komiriski
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W6it Gminy Starcza

Za po5rednictwem

Przewodniczqcej Rady Gminy Starcza

Z ooffiniem
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ZAP'\TTANIE
Wykonujqc mandat radnego Gminy Starcza zgodnie z art. 24 ust.3 Ustawy

o samorzqdzie gminnym oraz par. 26 ust.l Statutu Gminy Starcza skladam zapytanie dotyczqce
odrzuconej przez Radq Gminy propozycji uchwaly przedstawionej przez Pana W6jta na ostatniej sesji
Rady Gminy dnia, o planie odplatnego nabycia dzialek 328lt} a 32812t o og6lnej powierzchni

0,0755ha pofoionych w miejscowo6ci tysiec, Cla kt6rych w Sqdzie Rejonowym w Czqstochowie
prowadzona jest ksiqga wieczysta CZLC/00056 939 | O.

Ot62 zapytuje Pana Wojta:

1,/ czy w bud2ecie Gminy byly Srodki przeznaczon e na ten cel - jak tak w kt6rej pozycji?

2/ na podstawie dyskusj izar6wno w trakcie konisj i jak i  sesj iw czasie, ktorej  dowiedziaiem siq, ze na
tych dzialkach - dzialkach prywatnych - poio2rna jest Gminna instalacja wodna ikanal izacyjna -

chciatbym siq dowiedziei :

a/  na jakiej  podstawie prawnejGmina uzbroi ta f  przeszla mediami przez prywatne dziatki?

b/ jaki byt koszt poprowadzenia tych me,li6w i kto poni6st ten koszt?

c/ w kt6rym roku zostaio przeprowadzerrie uzbrojenie?

3/ Chciafem , zwr6ci( uwagq Pana W6jta na fakt, i2 odptatne przejqcie wskazanych dziatek , w sytuacji
gdy Urzqd Gminy przejmuje dziatki  na drogi i  prowadzenie medi6w w innych obszarach Gminy
nieodptatnie - moie budzii wqtpliwoSci mieszkrric6w. Wqtpliwo(ci tym wiqksze, 2e pojawiajqce siq
w3r6d mieszkaric6w pogloski, 2e Pan W6jt lub os rby z jego rodziny majq dziatki przy tej drodze, a co za
tym idzie mo2e wystqpowai konflikt interes6w przy proponowaniu uchwaty tej tre:ici. Dlatego aby
rozwiai  wqtpl iwo5ci mieszkadc6w chciatbym prcsi6 Pana W6jta o potwierdzenie lub zaprzeczenie tym
informacjom.

4/ czy w obszarze naszej Gminy, znajdujq sir :  inne dziatki ,  uzbrojone w infrastrukturq gminnq,
wykonanq na koszt Gminy, co do kt6rych nie zo;taiy poczynione odpowiednie i  wiq2qce uzgodnienia
z wtaicic ielami dziatek -  co mo2e powodowai,  <olejne podobne roszczenia wla(ciciel i? Je: i l i  takowe
istniejq prosze o l istq.  W tej  sytuacj i  powinrr idmy wypracowai sp6jnq i  jednoznacznq metodq
postepowania.


