
Protok6l Nr 5/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 17.05.2017r.

I . Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
2. Przyjgcie proponowanego porzqdku obrad.
3. Analiza wykonania budZetu gminy w 2016r.
4. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego dla W6jta Gminy Starcza.

5. Sprawy r6zne.
6. Komisja wyjazdowa- wizytacja ul.tr-qkowej w miejscowoSci Rudnik Maty

oraz siedziby klubu GKS Czami Starcza.

Ad l. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 17.05.2017r. odbywalo siq

w pelnym skladzie.

- 
Ad 2. Przewodnicz4ca Komisji przedstawila porzqdek obrad, kt6ry zostal przyjety
jednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSd obrad.

Ad 3. Kolejno dokonano analizy wykonania bud2etu gminy w 2016r.
a szczegolowych wyjaSnieri w tym zakresie udzielila Skarbnik Gminy Pani H.Gryl.
Zalo2enia budZetowe na rok 20 i6 zostaly zrealizowane oraz zachowana zostala polityka

budZetowa wg. odrgbnych przepis6w. Szczegolowe zestawienia stanowiq zal4czniki
Nr 1, 2, 3 i 4. Czlonkowie Komisji zapozali siq r6wnieZ z UchwalqNr 4200Nll/7712017
z dnia 25.04.201 7r VII Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, kt6ra wydala pozltywnq opinig o przedlolonym przez W6jta Gminy

Starcza sprawozdaniu z wykonania bud'Zetu za 2016r. wraz z informacj 4 o stanie mienia
komunalnego.

Ad 4. Po uzyskaniu wymienionych w punkcie 3 informacji i analizie przedloZonych
przez Pani4 Skarbnik dokument6w czlonkowie komisji po zadaniu kilku pytai

zwiazanych zbudzetem Panu W6jtowi, podjqli jednogloSnie uchwalq o przyjEciu

wniosku absolutoryjnego dla W6jta Gminy Starcza.

Ad 5. W sprawach r62nychzapoznano siE z kolejnymjuZ pismem P. Lipki dotycz4cym
przyl4cza wody do dzialki pny ul.Brzozowej w miejscowosci Starcza.

Kolejne pismo skierowane do Rady Gminy, to pismo Stowarzyszenia "Ekologiczna
Starcza" z pro6bq o podjqcie prac nad stworzeniem dla gminy Starcza planu

zagospodarowania przeslrzennego. Pan W6jt w tej kwestii jest przeciwny argumentuj4c,

i2 od roku 2018 zmieniaj4 siq przepisy urbanistycme i wtedy na nowych warunkach
podjqcie takich prac bEdzie obligatoryjne. Kolejny argument to r6wnowaga teren6w
rolnych i pod zabudowg oraz zamiana teren6w rolnych na budowlane na glebach III



klasy zostanq odrzucone, Ostatni argument na "nie" to kwestie finansowe.

Czlonkowie komisji pozyskali r6wnie2 informacjE o zamkniqciu sprawy zwiqzanej

z wnioskiem Eko-Technologie. Uprawomocnila sig odmowa wydania decyzji opinii

Srodowiskowej, nie wptynglo odwolanie co jest r6wnom aczne z zamknigciem sprawy.
Zostala r6wniez podpisana umowa na dzierZawg terenu na g6rze lysieckiej, umowa

obowiq.zuje od 16.05.2017r. Dzier2awca planuje utworzenie w tym miejscu parku

linowego.

., Ogloszono r6wnieZ przetarg na sprzeda? dzialek przy ul.Topolowej
w miejscowoSci Klepaczka.

Ad 6. Komisja Rewizyjna dokonala r6wnie2 wizy,tacli ul.tr-4kowej w miejscowoSci

Rudnik Maly. Stan nawierzchni w/w ulicy jest miszczony i dojazd mieszkafrc6w jest

w znacznym stopniu utrudniony, konieczne jest wykonanie nowej bqdZ uzupelnienie
brak6w w nawierzchni do czasu pozyskania Srodk6w na now4.

Nastgpnie przejechano do budynku Klubu sportowego GKS Czarni Starcza. Stan

budynku, jego pomieszczenia oraz obejScie nie budzqzastrze2ef. Rozpoczgto juZ prace

zwiqzane z budow4 boiska treningowego.
W zwi4zku z wyczerpaniem porz4dku obrad zakohczono posiedzenie komisji.

Obecni- 7

Nieobecni- 0


