
Protok6l nr I z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

26.01.2021r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci, przyjgcie porz4dku obrad.

2. Przyj gcie protokolu z poprzedntego posiedzenia.

3. Om6wienie material6w przygotowanych na najblizszej Sesji Nadzwyczajnej

4. Sprawy r62ne

KOMISJA W SKLADZIB:

l. MalgorzataDukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. HenrykZak

Ad.  1 .

Przewodnicz4caKomisji otworzylaposiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji oraz go6ci - W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka, skarbnika Gminy

Haling Gryl i pracownika Urzgdu Gminy Agnieszkg Ziorg. W dalszej czgSci

przedstawiono porzqdek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4

glosami za przyjgla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wzniesli 2adnych uwag do protokolu i 4 glosami zaprzyjgli Protok6l m 1412020

2dn.22.12.2020 r.

Ad.3.

W pierwszej kolejno6ci glos zabralaPani AgnieszkaZiorc, kt6ra om6wila projekt

uchwaly w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czysto6ci i Porz4dku na

terenie Gminy Starcza. Przedstawila ona zmiany jakie zostaly wprowadzone w

tym regulaminie.



W paragrafi e2 w punkcie 6 usunigto podpunkt 1 (ustawienie pojemnik6w

do zbierunia odpad6w komunalnych w miejscach niestanowi4cych

utrudnienia dla s4siad6w, u4rtkownik6w drogi oraz dostgpnych dla

pracownik6w firmy wywozowej) i dopisano podpunkt 5;

W punkcie 4 dopi"sano ,Jierzadziejni?razna kwartal";

Zmieniono paragraf 3 - przercdagowano ;

W paragrafie 4 punkt 4 dopisano ,,nie rzadzieJ nlzrazna kwartal";

W paragrafie 6 podpunkt 3 dopisano' ,,za wyi4tkiem sytuacji, kiedy

dotyczy to psa asystuj4cego osobie niepelnosprawnej";

W paragrafie 7 usunigto punkt ,,utr4manie zwierz4t gospodarskich nie

moze powodowa6 ucipliwo3ci w szczeg6lnoSci zapachowych dla innych

os6b zamieszkujqcych na nieruchomoSciach s4siednich"

Kolejne projekty uchwal tj. w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomoSci oraz

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomoSci om6wil W6jt Gminy Starcza.

Nastgpnie glos zabrala Skarbnik Gminy kontynuuj4c omawianie kolejnych projekt6w

uchwal tj.:

o Projekt uchwaly w sprawie budZetu Gminy Starcza na rok 2021;

o Projekt uchwaly zmieniaj4cy uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej (WPF) na lata 2021 -2025 ;

o Projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Gminy Starcza na rok

2021;

. Projekt uchwaty w sprawie zmian WPF Gminy Starcza na lata 202I-

2025
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Ad.4

Czlonkowie komisji zapoznali sig z pisami,

om6wili r6wnie2 sprawy bie2:Ece. Po

posiedzeni e zakohczono.

kt6re wplyngly do Urzgdu Gminy,

wyczerpaniu wszystkich punkt6w

M. Dukat D. Szyja
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