
Protokol Nr 2/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 2l .12.2018t.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Przyjpcie proponowanego porz4dku obrad.

3. Analiza projektu budzetu gminy na 2019 rok.
4. Om6wienie materialow przygotowanych na najblizsz4 sesjE.

5. Sprawy r6zne.

Ad l. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starczaw dniu 27.12.2018r. odbywalo

sip w pehrym skladzie. W posiedzeniu uczestniczyli: W6jt Gminy, sekretarz Gminy

i Skarbnik Gminy.

Ad2.PrzewodniczqcaKomisji przedstawilaporz4dek obrad, ktory zostal przyjety

j edno gloSnie, stwierdzono prawomocnoS6 obrad.

Ad 3. Kolejno dokonano analizy wykonania bu&Zetu gniny na20l9r.

aszczeg(>lowych wyjaSniet'r w tym zakresie udzielila Skarbnik Gminy Pani H.Gryl.

Zalo1eniabudzetowe na rok 2019 zostaty zaplanowane zgodnie z polityk4 budZetow%

ktorq okreSlajE odrqbne przepisy.

Przeanalizowane zostaty dochody i wydatki wchodz4ce w sklad budZetu w projekcie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023. W tej kwestii

zgloszono zastrzeaenia co do odlegtych termin6w realizacji niektorych inwestycji

(ul.Wspolna w Starczy). Pozyskano tutaj zapewnienie,ilw miarg pozyskiwania

Srodkow finansowych WPF bgdzie korygowana i kaZda inwestycja ma szansQ na

wcze Sni ej sz4 r ealizacj g .

Ad 4. Nastgpnie om6wiono projekty uchwal i pozostale materialy przygotowane na

najblihszqsesjg .

Sekretarz gmlny Ilona Ciura przedstawila zmiany w Statucie gminy Starcza, kt6re

dotyczqglownie stosowania okreslet'r zalecan y ch przezjednostkp nadrzEdnq.

Radny Ibign;"* Sirek zaproponowal nmanpbrzmienia $ 5l na: ,,Pracami komisji

kieruje przewodniczqcy komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoSci

przewodnicz4cego lub niemoznoSci dzialarna, jego zadania wykonuje

wiceprzewodnicz4cy komisj i. "Czlonkowie komisji zaakceptowali propozycj e zmiany.

Omowione zostaty tark:Ze uchwaly na sesjg:
- w sprawie podwyaszeniakryerium dochodowego uprawniaj4cego do udzielenia

*rp*riu w formie Swiadczenia pienig2nego w postaci zasilku celowego na zakup

porltt, lub 4rwnoSci oraz okreSlenia zasad zwrotu wydatkow na pomoc w postaci

posilku lub Swiad czeria rzeczowego w postaci produktow zywnoSciowych,
- * rp.u*ie ustanowienia programu oslonowego w zakresie wieloletniego rzEdowego



programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
- w sprawie przyjEcia Gminnego Programu Ftofilakryki i Rozwi44ywania Problemow
Alkohololyych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w 2019 roku.
Sekretarz gminy zaznaczyla,2e problemy alkoholowe nie majq na naszym terenie
tendencji wrostowej. Liczba punktow sprzeduly alkoholu nie zostanie zwigkszona.
Sprzedal alkoholu ma sig odbywac w godzinach od 6:00 do 22.00.
- w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na
lata2019-2021.
- w sprawie okreslenia wysokoSci i zasad przymaw;ania diet radnyrn i solffsom Grniny
Starcza.

Nastgpnie przedstawione zostaty plany pracy Rady Gminy Starcza i poszczeg6lnych
komisji. Radni nie wniesli znian do proponowanych programow.

Ad 5. V/ sprawach roznych zaponrano sig z pismem Panstwowego Gospodarstwa

Wodne go "Wody Pol ski e" dotycz4ce go szkod vryr zEdzarry ch przez bobry .

W zwi@ku zryczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakofrczono.

Obecni- 5

Nieobecni- 0

Musik Krzysztof-
Trela Wojciech Afob"


