
Protokol z Posiedzenta

Komisji skarg 
YTtrff i;;f,"il"minv 

stncza

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno3ci obrad'

2. Przyjgoie proponowanego porzqdku obrad'

3. Analiza projektu budzetu gminy na 2019 rok'

4. Omowienie materialow przygotowanych na najbliZszq sesjg'

5. SprawY r62ne.

Ad 1. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy starczaw dniu 27 -l2.2al8r- odbywalo

sig w pehrym skladzie. w posiedzeniu uczestniczyli: w6jt Gminy, sekretarz Gminy

i Skarbnik GminY.

Adz.PrzewodnLczqcaKomisji przedstawila porzqdek obrad, ktory zostal przyj€ty

j ednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSd obrad'

Ad 3. Kolejno dokonano analizy wykonania budzetu gniny na2Al9r'

a szczeg(rtowych wyjaSnief w tym zakresie udzielila Skarbnik Gminy Pani H'Gryl'

zalokeniabudzetowe na rok 20lg zostaty zaplanowane zgodnie z polityk4 budZetow%

ktorq okreSlaj4 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 zastrze1enia co do odleglych terminow realizacji niektorych inwestycji

(ul.Wspolna w Starczy). Pozyskano tutaj zapewniente, ilw miarE pozyskiwania

Srodkow finansowych WPF bqdzie korygowana i kazda inwestycja ma szansQ na

wcze Sniej sz4 r ealizacj E .

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

najblizszqsesjg .

Sekretarz gminy Ilona Ciura przedstawila zrniany w Statucie gminy Starcza, kl6re

dotyczq glownie itoro**ia okreslet'r zalecany ch przezj ednostkq nadrzgdnq.

Radny Z,bigniew Sirek zaproponowal zmiang brzmienia $ 5l na: ,"Pracami komisji

kieruje przewodni cz4cy komrsji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoSci

przewodnicz4cego lub niemoZnoSci dzia\ania,j e go zadania wykonuj e

*ir.p.r.*odnicz4cy komisji."Czlonkowie komisji zaakceptowali proporycignniany.

Om6wione zostaty tak;,e uchwaly na sesjg:
- w sprawie podwyLsreniakryterium dochodowego uprawniaj4cego do udzielenia

*rp*riu w formieswiadczenia pienipimego w postaci zasilku celowego na zakup

po*ilto lub ZywnoSci oraz okreslenia zasad zwrotu wydatkow na pomoc w postaci

posilku lub Swiad czeria rzeczow ego w postaci produktow ZywnoSciowych,



- w sprawie ustanowienia progmmu oslonowego w zakresie wieloletniego rz4dowego
programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2A19-2023
- w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiq,zywania Problem6w
Alkohololvych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w 2Al9 roku.
Sekretarz gniny zaxtaczyla,2e problemy alkoholowe nie maj4na naszym terenie
tendencji wzrostowej. Liczba punktow sprzeduiry alkoholu nie zostanie zwigkszona.
SprzeduZ alkoholu ma sig odbywad w godzinach od 6:00 do 22.04.
- w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na

' 
lata20l9-2}21.
- w sprawie okreslenia wysokoSci i zasadprzymawanra diet radnym i solffsom Gminy
Starcza.

NastEpnie przedstawione zostaty plany pracy Rady Gminy Starcza i poszczegolnych

komisji. Radni nie wniesli nnian do proponowanych programow.

Ad 5. W sprawach roznych zapozrano sig z pismem Paristwowego Gospodarstwa

v V/odnego "Wody Polskie" dotycz4cego szk6d wyrz1dzanych przez bobry.

W nviq4ku zryczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakoriczono.
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