
Starcza 29.t2.20L8r.

Protok6l nr 2l2OL8

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 27,L2.20L8r,

Zgodnie z wyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq na drugim
posiedzeniu dnia 27.I2.2018r o godz. 12:00. Bylo to wsp6lne posiedzenie wszystkich komisj i  rady
gminy .

Przewidywany porzqdek obrad komisj i :

Anal iza projektu bud2etu gminy na 201.9 rok,

Om6wienie mater ial6w przygotowanych na najbl i2szq sesjq Rady Gminy Starcza,

Sprawy r62ne.

Skarbnik gminy Hal ina Gryl  przedstawi la czlonkom komisj i  szczeg6ly bud2etu gminy Starcza na 2019
rok. Przeanal izowane zostaly dochody iwydatkiwchodzqce w sklad bud2etu.

Skarbnik gminy przeanal izowala wsp6lnie z radnymi projekt Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy
Starcza na lata 2Ot9-2O23.

Wieloletnia prognoza f inansowa na najbl i2sze lata czqsto budzi zastrze2enia radnych. Tak te2 byfo w
tym przypadku. Radny Zbigniew Sirek zapytal o nadto odsuniqtq w czasie inwestycjq wytyczenia i
budowy ulicy Wsp6lnej w Starczy, ktora jest caly czas odsuwana na lata przyszle i nie widai
postqp6w. Real izowane sq natomiast inwestycje zupelnie nowe. Radna Janina Miglus poruszyfa

sprawq przyszfej nie nazwanej jeszcze ulicy Jagodowej o kt6rq upominajq siq mieszkaficy Starczy.

Poruszona zostafa sprawa gminnej oczyszczalni  6ciek6w i je j  konieczno6ci modernizacj i  lub
rozbudowy w najbl i2szych latach.

Rozpoczqto nastqpnie anal izq pozostalych mater iaf6w i  uchwal na najbl i2szq sesjq rady gminy.

Sekretarz gminy l lona Ciura wyjaSni la propozycje zmian w Statucie gminy Starcza.

Radny Zbigniew Sirek zgfosi l  zapytanie odnoSnie Art  11.1- statutu i  niejednoznacznego istniejqcego w
nim zapisu "wszystkie osoby z zamiarem stalego pobytu",  k iedy w ustawie o samorzqdzie gminnym

u2ywane jest okre6lenie "Mieszkafcy gminy".  Sekretarz gminy odpowiedziala,ze takie stosowanie
okreSlenia jest zalecan e przez jednostkq nadrzqdnq.

Radny Zbigniew Sirek zaproponowal zmianq &51- statutu z:

"Pracami komisj i  k ieruje Przewodniczqcy komisj i  lub Wiceprzewodniczqcy komisj i ,  wybrany przez

czlonk6w komisj i"

n a :



"Pracami komisj i  k ieruje przewodniczqcy komisj i  i  prowadzi jej  obrady".  W przypadku nieobecnoici
przewodniczEcego lub niemo2noSci dzialania, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczqcy komisj i . "

Czlo n kowie kom isji zaa kceptowa I i propozycjq zm ia ny.

Om6wione zostaly przez sekretarz gminy uchwaty na sesjq:

-  w sprawie podwy2szenia kryter ium dochodowego uprawniaj4cego do udzielenia wsparcia w formie

Swiadczenia pieniq2nego w postaci  zasi lku celowego na zakup posi lku lub 2ywnoici  oraz okre5lenia

zasad zwrotu wydatk6w na pomoc w postaci  posi lku lub Swiadczenia rzeczowego w postaci

produkt6w 2ywnoSciowych,

- w sprawie ustanowienia programu oslonowego w zakresie wieloletniego

rzqdowego programu "Posifek w szkole iw domu" na lata 2019-2023

Radny Zbigniew Sirek zapytal :  "  Czy osoby z terenu gminy w ramach tego programu bqdq chodzi i  do
naszej szkoly na posifk i  ?" Sekretarz gminy odpowiedziafa, 2e na chwi lq obecnq trudno to jest

okre5l i i .

-  w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Prof i laktyki  i  Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

oraz Przeciwdzialania Narkomani iw 2019 roku.

Sekretarz gminy stwierdzi la,  2e problemy alkoholowe nie majq na naszym terenie tendencj i
wzrostowej.  Liczba punkt6w sprzeda2y alkoholu nie zostanie zwiqkszona. Sprzeda2 alkoholu ma siq

odbywai w godzinach od 6:00 do 22:00.

- w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2079-202I.

-  w sprawie okre5lenia wysoko6ci i  zasad przyznawania diet radnym i  sol tysom Gminy Star cza.

W zwiqzku z uchwalq i  nowym bud2etem na nastqpny rok radna Janina Miglus zaproponowala
przyjqcie na najbl i2szej sesj i tej  uchwaly. Zaproponowala ustalenie diet radnych isol tys6w.

Komisje nie podjqly jednoznacznej decyzj iw tej  sprawie.

Przedstawione zostaly nastqpnie radnym plany pracy Rady Gminy Starcza i  poszczeg6lnych komisj i .
Radni nie wnieSl izmian do proponowanych program6w.

Sekretarz gminy przedstawila r6wnie2 statuty wszystkich istniejqcych na terenie gminy sofectw.

Radna Janina Miglus zglosi la przy okazj i  omawiania tego punktu propozycjq podziafu solectwa Starcza
na dwa mniejsze, aby fundusz solecki  dla Starczy stal  s iq przez to wiqkszy. W6jt  gminy odpowiedzial .
ze na razie nie ma takiej konieczno5ci i potrzeby.

Radny Zbigniew Sirek zaproponowal r6wnie2 w zwiqzku z tematem solectw potrzebq wiqkszej i lo6ci

zebrar i  sofeckich w gminie. Wiqkszo5i radnych stwierdzi la,  2e frekwencja na zebraniach jest

stosunkowo niska i  2e nie ma takiej  koniecznoSci.



W sprawach r62nych radnizapoznali  siq z protok6lem obrad ostatniej sesj ia czlonkowie Komisj i
Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza z protok6lem z posiedzenia tej komisji z dnia 04.L2.2078 r.

Wyczerpane zostafy tematy porzqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakoftczyl jej posiedzenie.

Podpisy czfon k6w komisj i :

S i rek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Mig lus  Jan ina

Wawrzyiczak Maryla

Markowska Mar io la


