
Protok6l nr 6z Posiedzenia Komisji ShtE, Wniosk6w i Petycji odbytego

lv dn. 18.06.2020 r.

PROPONOWAI\IY PORZADEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno$ci, przyjgcie porzqdku obrad.

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie stanowiska Komisji w sprawie wniosk6w i petycji skierowanych

do Rady Gminy.

4. Om6wienie material6w na najbliZsz4 Sesjg Rady Gminy.

5. Sprawy r62ne

KOMISJA W SKI,ADZIE:

l. Malgoruata Dukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. l.

PrzewodniczqcaKomisji otworzyla posiedzenie i przywitala zebranych czlonk6w

Komisji, W6jta Gminy oraz Skarbnika. W dalszej czgSci przedstawiono

potz4dek posiedzeni4 kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4 gNosani ,g,t'

przyl gla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokotu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wmieSli zadnych uwag do protokolu i 4 glosarni ,ozd'przyjgli Protok6l

nr 5/2020.

Ad.3.

Czlonkowie Komisji przeszli do prrygotowania stanowiska w sprawie wniosk6w

i petycji skierowanych do Rady Gminy:

* petycja w interesie publicznym w zakresie zmiarty przepis6w prawa

miejscowego (bezplatne parkingi w gminie Starcza);

.,. :*



I wniosek w sprawie oSwietlenia ul. Spacerowej w Starczy;

) wniosek w sprawie uregulowania prawnego i faktycr-nego nieruchomo$ci

objgtej dzialkar lT9 poloZonej wRudniku Wielkim.

Stanowiska Komisji w zil4czmku do protokotu.

Ad.4.

Przyst4piono do analizy material6w przygotowanych na naiblihszq Sesjg Rady

Gminy. Om6wione zostaly one przez Skarbnika Haling Gryl oraz W6jta

Wieslawa Srymczyka.

Ad.5 .

W dalszej czg$ci zrrpozrarLo sig z pismami, kt6re wpfyngly do Urzgdu Gminy.

WSr6d nich bylo pismo mieszkanki Rudnika Malego z pro5b4 o wyraZenie zgody

na zarniang dzialek w miejscowo$ci Rudnik Maly poprzez wydzielenie czg$ci

dzialki gninnej nr 555 przy ul. Sosnowej na dzialkg nr 554 przy ul. Spokojnej.

Czlonkowie Komisji wyrazili zgodg na zamiang. Kolejne analizowane pismo

skierowane byNo przez zarz4dc6w marketu ,,Dino" w sprawie funkcjonowania

24Vdobg w celu sprzedazy alkoholu przez caty ten czas. Czlonkowie Komisji

uwahajq 2e t*a zrniana mialaby niekorzystny urptyw szczeg6lnie rn mladne2

poprzez nielimitowany dostgp do alkoholu, mo2e to takZe poglgbid problem

alkoholowy wSr6d mieszkafc6w gminy, co moze pnehorryt' sig na

bezpieczerlstwo na terenie gmlny (demoralizacja" b6jki, uszkodzenie mienia,

zalrJ6canie ciszy nocnej itp.). Ponadto sklep znajduje sig w bliskim sqsiedztwie

dom6w mieszkalnych, co moze skutkowa6 nara2aniem mieszkaflc6w tychhe

dom6w na calodobowe zwigkszenie natgZenia halasu. W zwiqaku z tym

czlonkowie Komisji s4 przeciwko takiemu projektowi. Na tym

zakohczyla po siedzenie.

M. Dukat D. Szyja
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