
Protok6l nr 12 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego

w dn. 27.11.2020 r.

PROPONOWANY PORZ,{DEK POSIEDZENIA:

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

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Om6wienie material6w na najblizsz4 Sesjg Rady Gminy.

4. Sprawy r62ne.

KOMISJA W SKLADZIE:

l. Malgorzata Dukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. 1.

Przewodnicz4ca Komisji otworzyla posiedzenie i.przywitalazebranych czlonk6w

Komisji, W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka oraz Skarbnika Haling Gryl. W

dalszej czgsci przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod

glosowanie. Komisja 4 glosami ,,2a" prryjgla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Prryjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie wnieSli

zadnych uwag do protokolu i 4 glosami,,za" przyjgli Protok6l m ll/2020 z

dn. 9.11.2020 r.

Ad.3.

Czlonkowie Komisji prryst4pili do analizy material6w przygotowanych na

najblihszq Sesjg Rady Gminy. Wsrystkie materialy, a takhe projekty Uchwal

om6wili W6jt Gminy oraz Skarbnik tj.

o Projekt uchwaty w sprawie zmian w budzecie gminy Starcza na 2020 rok.



Projekt uchwaly w sprawie zmiany WPF gminy Starcza na lata 2020-

2025;

Projekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie ustalenia regulaminu

okreSlaj4cego niekt6re zasady wynagradzania za praca orcz zasady

przy znaw ania nauczycielom zatrudnionym w oSwiatowych j ednostkach

organizacyjnych na terenie gminy Starcza;

Projekt uchwaty w sprawie uchwalenia Strategii Rozwi4zywania

Problem6w Spolecmych gminy Starcza' na lata 2021 -2027 ;

Projekt uchwaty w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od

nieruchomoSci na rck2021 oraz Srodk6w transportowych na202I rok. W

trakcie omawiania tej uchwaly po zapozrraniu sig zpropozycjami stawek,

kt6re wypracowaly Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja

Rewizyjna, czlonkowie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji, mimo

wcze6niejszego przychylenia sig do stawek zaproponowanych przez

w6jta, przedstawionych na posiedzeniu w dn. 09.1 1.2020 r., jednoglo5nie

przychylili sig do proponowanych stawek obu komisji;

Projekt uchwaly w sprawie przfigcia ,,Wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Starcza" na lata 2021-

2025;

Projekt uchwaly w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoSci tr-ysiec;

Projekt uchwaty w sprawie okreSlenia prrystank6w komunikacyjnych na

terenie gminy Starcza oraz warunk6w i zasad korzystania z tych

przystank6w;

Projekt uchwaly w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej

publicznego transportu zbiorowego, dla kt6rych organizatorem jest gmina

Starcza;

Projekt uchwaty w sprawie uchwalenia regulaminu utrrymania czystoSci i

porzqdku na terenie gminy Starcza;

Projekt uchwaly w sprawie szczeg6lowego sposobu Swiadczenia uslug w

zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci

i zagospodarowania tych odpad6w w zarrian za uiszczanE przez

wlaSciciela nieruchomoSci oplatg ;



e Projekt uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty

zagospodarowania odpadami komunalnymi, ustalanie stawek tej oplaty

oraz mvolnienia z oplaty zagospodarowania odpadami komunalnymi;

o Projekt uchwaly w sprawie rocmego programu wsp6lpracy gminy

Starcza z organizhcjarni pozarzqdowymi na rok 2021.

Ad.4 .

Czlonkowie komisji zapoznali sig z pismami, kt6re wptynEb do Urzgdu

Gminv:

Informacja ze Sl4skiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Katowicach (Wydzial

Nadzoru Prawnego), w sprawie skladania do publikacji w Dzienniku

Uchwal Wojew6dztwa Slqskiego, uchwal podatkowych na rok202l.

Pismo mieszkarica w sprawie nadania nazwy ulicy Gajowej w

miejscowodci tr ysiec.

Pismo komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza, dotycz4ce sprawy

nadania nazvvy ulicy Gajowej w t yScu.

Po wyczerpaniu punkt6w, komisj a zakohczyla posiedzenie.
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