
Protok6l nr9 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego

w dn.31.08.2020 r.

PROPONOWANY PORZADEK POSTEDZENTA:

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

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Zapoznanie sig z tre5ciq wniosku dotycz4cego stanu technicznego ulicy Polnej w

Starczy.

KOMISJA W SKLADZIE:

l. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodniczqca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

Komisji, W6jta Gminy, Sekretarza Gminy oraz pracownika ds. gospodarki

komunalnej. W dalszej czgSci przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry

poddano pod glosowanie. Komisja 4 glosani ,,2a" przyjgla proponowany

porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli hadnych uwag do protokolu i 4 glosami,,zt'przyjEli Protok6l

nr 7/2020.

Ad.3.

Czlonkowie Komisji prryst4pili do analizy wniosku grupy mieszkaric6w Starczy,

dotycz4cego stanu technicznego ul. Polnej w Starczy. Pismo zatytulowane bylo

jako skarga, natomiast charakter pisma wskazywal na wniosek i w tym trybie byt

rozpatrywany. Z wniosku wynika" 2e droga dojazdowa do posesji posiada liczne

uszkodzenia (dzhxy, wyboje), brak jest pobocza, co uniemo2liwia swobodne

wyminigcie sig dw6ch pojazd6w samochodolvych. Kolejna kwestia to zaroSnigte



rowy (przy duzych.opadach deszczu woda z przebranych row6w wylewa sig na

drogg, co stwarza niebezpieczefstwo w ruchu drogowym, gdy? woda zbiera sig

w uszkodzonych miejscach tej drogi, co moze skutkowac uszkodzeniem np.

samochodu). Z otrzymanych dokument6w z UrzEdu Gminy wynika, 2e

przebudowa tej drogi jest zaplanowana w WPF na rck 2024. Ponadto pracownik

gminy ds. gospodarki komunalnej poinformowal Czlonk6w Komisji, 2e w 2020r.

zaplanowana jest naprawa tej drogi poprzez nawiezienie frezu w uszkodzone

fragmenty, na miejsce maj4 by(, teZ wyslani'pracownicy gospodarczy w celu

usunigcia zbgdnych zal<rzewiefi w rowach odwadniaj4cych. W6jt Gminy

potwierdzil, 2e jeszcze przed wplynigciem wniosku do Urzgdu Gminy zostala

podjgta decyqa o remoncie ul. Polnej w Starczy-podpisano umowg z

wykonawc4. Nastgpnq kwestiq poruszon4 we wniosku jest brak oSwietlenia tejZe

ulicy (istnieje jeden slup, do kt6rego mo2na by bylo zamontowai lampg

oSwietleniow4). Pracownik ds. gospodarki komunalnej zglosil,2e mo2e wyst4pi6

do elektrowni z pro5b4 o wyceng monta2u takiej latnpy. Czlonkowie Komisji

zasugerowali, aby wniosek w sprawie monta'Ze takiej lampy oraz udroZnienia

row6w zglosi6 za zebraniu soleckim solectwa Starcza w celu pozyskania

Srodk6w na ten cel z funduszu soleckiego (dzialania takie byty realizowane np.

w Rudniku Malym-oSwietlenie na ul. L4kowej). Po analizie w/w wniosku oraz

wysluchaniu wyjaSnieri obecnych na posiedzeniu pracownik6w oraz W6jta

Komisja zaproponowala vznac wniosek za zasadny z jednoczesnym

zaznaczeniem, 2e dzialania na ul. Polnej zostaly zaplanowane do realizacji

jeszcze przed wplynigciem wniosku do Urzgdu Gminy.

Na tym zakohczono posiedzenie Komisji.
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