
Protok6l nr,fOz Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego

w dn. 24.09.2020 r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

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

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzetia.

3. Om6wienie material6w na najbli2sz4 Sesjg Rady Gminy.

4. Sprawy r62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak (nieobecny)

Ad. 1.

Przewodnicz4ca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

Komisji, W6jta Gminy oraz Skarbnika. W dalszej czg5ci przedstawiono

porz4dek posiedzenia kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 3 glosami ,,2a"

przyjElaproponowany porz4dek (nieobecny radny H. ZaD.

Ad.2.

Przajgcie protokohu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli Zadnych uwag do protokolu i 3 glosami o,zt'przyjgli Protok6l

nr 8/2020 (nieobecny radny H. Zak).

Ad.3.

Czlonkowie Komisji przyst4pili do analizy material6w przygotowanych na

najbli2sz4 Sesjg Rady Gminy. Wszystkie materialy, a takhe projekty Uchwal

om6wili W6jt Gminy oraz Skarbnik.

Ad.4 .



Czlonkowie Komisji zapoznali sig ze stanowiskiem Zaru4du Slqskiego Zwi4zku

Gmin i Powiat6w w sprawie wynagrodzenia pracownik6w samorz4dolvych

zatrudnionych na podstawie wybor6w. W dalszej czgSci zapoznano sig z

Uchwal4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedlo2onej

przez W6jta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania budhefii za I

p6lrocze 2020r. (opinia pozytywna). Czlonkowie Komisji otrzymali takze do

wgl4du oraz przeanalizowania Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia w

trybie przetargu nieograniczonego w 'sprawie zadaria ,,odbi6r i

zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomo5ci

zamieszkalych na terenie gminy Starcza w 2021r. (Radni maj4 zapoznai sig z

tym dokumentem indywidualnie). W dalszej czgSci omawiano sprawy bieZ4ce

gminy. Glos zabral W6jt, kt6ry poinformowal Czlonk6w Komisji, 2e zostaly

z\ohone trzy wnioski do Prezesa Rady Ministr6w za poSrednictwem Wojewody

Sl4skiego do Funduszu Prueciwdzialania COVID-l9 dla jednostek samorz4du

terytorialnego:

o Budowa wodoci4gu i kanalizacji sanitarnej w miejscowoSciach

Klepaczka, tr ysiec, Rudnik Maly, Wlasna (kwota 3.793.266.0A zD;

o Budowa o3wietlenia drogowego w Starczy, Rudniku Malym i na osiedlu

w tr ySdcu (kwota 2.583.000.00 zl);

o Rozbudowa i remont budynku Urzgdu Gminy w Starczy oraz remizy OSP

wraz z zapewnieniem dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

(kwota 3.743.000.00 zl).

Skarbnik Gminy poinformowala tak:Ze, 2e na konto Urzgdu Gminy wplyngl4

kwota 500 tysigcy zN. zRz4dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tych

funduszy zaplanowano wykonani e :

oSwietlenia ul. Spacerowej w Starczy;

naprawy dachu na czgSci OSrodka Zdrowia w Starczy;

sieci wodoci4gowej w tr-ySicu.

W dalszej czg6ci posiedzenia W6jt poinformowal Radnych, 2e dowozy

uczni6w do szkoly oraz ze szkoly zostaly dostosowane do planu zajgt dzieci i

rrrtodzie?y tczEszczal1cej do Szkoty Podstawowej w Starczy. Padlo takZe

pytanie odnoSnie ponownego badania akustycznego przy nowo wybudowanej
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autostradzie. Na to pytanie odpowiedzi udzielil W6jt informuj4c,2e do tej pory

brak stanowiska w tej sprawie. W6jt poinformowal takze, 2e w zwiqzktt z

przyst4pieniem do realizacji zadania,,Demonta2, transport i unieszkodliwienie

odpad6w zawieralqcych azbest z budynk6w i posesji os6b frzycznych z terenu

Gminy Starcza (etap "II)" ogloszono otwarty nab6r ciegty wykonawc6w na

realizacjg przedmiotowego zadania w ramach Programu Usuwania Azbestu,

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na terenie Gminy Starcza

realizowany jest takze projekt ,,Wymiana lrodel ciepla w indywidualnych

gospodarstwach domowych." W celu rozliczenia grantu nale?y zlofi|

stosowny wniosek wraz z zal4czrnkarni, kt6ry jest do pobrania na stronie

Urzgdu Gminy.

Na tym zakofrczono Posiedzenie Komisji.

M. Dukat D. Szyja
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