
Starcza 31.01-.2019r.

Protok6f nr 3l2OLg

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 30.0L.2Ot9r.

Zgodnie z wyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza zebrala sig na
posiedzeniu dnia 30.01.2019r o godz. 14:00.

Przewidywany porzqdek obrad komisj i :

L.  Informacja w6jta gminy na temat pozyskiwania dotacj i  i  Srodk6w zewnqtrznych na inwestycje
gminne w 20L8 r.

2.  Ocena real izacj i  zadaf i  inwestycyjnych i  gospodarczych gminy w 2018 r.

3.  Sprawy r62ne.

Ad1. W zwiqzku z nieobecno6ciq w6jta,  sprawozdanie na temat pozyskiwania dotacj i  i  Srodk6w

zewnqtrznych na inwestycje przedstawifa skarbnik gminy Hal ina Gryl

Dotacje na inwestycje gminne w 2018 r. wyniosly 441067,00 zl .

Zlo|yly siq na niq dwie dotacje:

1. Dotacja na przebudowq boiska sportowego w m. Starcza,

2. Dotacja na budowq wodociqgu i  kanal izacj i  w ul .  Stra2ackiej  i  My6l iwskiej  oraz na osiedlu w ty6cu.

Zrealizowano z tego inwestycje na kwotq 252 000,00 zf, poniewa2 ta druga inwestycja nie zostala
jeszcze zakohczona.

Dotacje na inne zadania gminne w 20L8 r. to kwota 77 226,00 zl.

W sklad dotacj iweszty:

1. Dotacja na festyn Jubileuszowy,

2. Dotacja dla Gminnej Plac6wkiWsparcia Dziennego.

z czego wykonano 76 897,09 zl. czyli 99,57%.

Szczeg6ly w zalqczniku 1.

Inwestycje gminne zaplanowane do real izacj i  z dotacj i  zewnqtrznych 2018r.  zostaly wykonane

czqSciowo i  powinny w bie2qcym roku zostai  zakodczone.

Dotacje na inne zadania gminne w 2018 r.  zostaly wykonane.



Ad2. Zadania inwestycyjne zreferowala skarbnik gminy.

Zadania inwestycyjne gminy Starcza w 20L8 r. skladafy siq z zadari realizowanych przez gminq i

real izowanych przy wsp6ludziale gminy Starcza.

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. stan na dziefi 31.12.2018 to kwota 2O93 O94,I1zl wykonanie 2 085

635,61 zl czyli99,64% .

Dotacje inwestycyjne w 2018 r. stan na dzieri 31.12.2018 r.

Dotacje na inwestycje 36 900,00 zf wykonanie 36 900,00 czyli tOO% .

Szczeg6ly w zalqczniku 2.

Kwotowo najwiqkszq inwestycjq roku 2018 byla przebudowa boiska sportowego w m. Starcza,

slu2qcego dla naszego lokalnego klubu sportowego.

Wykorzystanie wydatk6w na inwestycje i dotacje na inwestycje w 20L8 wskazuje, 2e zostaly one

wykona ne a inwestycje zrea lizowane.

Niekt6re inwestycje zaplonowane na rok 2018 r.  powinny zostai  zako6czone w bie2qcym roku.

Radn izwr6c i l iuwagq na  inwestyc jq  "Budowa wodoc iqgu ikana l izac j i san i ta rne j  na  u l i cySt ra2ack ie j i

MySl iwskiej  w m. tysiec" real izowanej dwuetapowo z bud2etu gminy iz dotacj i .

Ad3. W sprawach r62nych radni skierowal i  do skarbnika gminy ocenQ, 2e dokumenty informacj i

bud2etowych i  prognozy f inansowej sq trudne do przeanal izowania, niewygodne do szybkiego

zlokal izowania poszukiwanego f inansowanego obiektu i  pisane drobnym drukiem. Stwierdzi l i ,  2e

dawne tego typu dokumentu byly o wiele bardziej przejrzyste.

Radni zaproponowal i  powolanie drugiego wiceprzewodniczqcego rady gminy, poniewa2 w

poprzednich kadencjach rady zawsze bylo dw6ch wiceprzewodniczqcych.

Odbyla siq dyskusja na temat ul icy Wsp6lnej.  Zostafy na bie2qcy rok przewidziane w bud2ecie gminy

fundusze na wytyczenie w/w ul icy. Radni zwr6ci l i  uwagq na wciq2 istniejqcy problem zwiqzany z

przekazaniem grunt6w na poszerzenie tej  ul icy przez mieszkaf ic6w Starczy i  Klepaczki posiadajqcych

dzialki  przy w/w ul icy. lstnieje grupa wlaSciciel i  n ie zgadzajqcych siq na bezplatne oddanie paska

gruntu pod ul icq o ktorej  mowa. Powoduje to problem przekazania grunt6w w celu uzyskania
poprawnej szeroko6ci ul icy Wsp6lnej.  Wiqkszo6i mieszkaf c6w zdecydowala siq przekazai

nieodplatnie grunt pod poszerzenie tej  ul icy,  jednak nie wszyscy. Czlonkowie komisj i  pytal i  o osoby

blokujqce to poszerzenie. Radny Zbigniew Sirek przypomnial ,  2e sprawa wlecze siq ju2 okolo 8-1.0 lat .

Zaproponowat aby ponownie zapytai  wlaicic iel i  dzialek przyleglych do ul icy Wsp6lnej o zgodq na

bezplatne przekazanie gruntu i  zebranie podpis6w lub deklaracj i  bezpfatnego przekazania grunt6w.

Bqdzie wtedy wiadomo kto obecnie sprzeciwia siq szybkiemu poszerzeniu w/w ulicy. Zaoferowal

pomoc w realizacji . Zaoferowala jq r6wnie2 radna Beata Wawrzk6w. Nale2y zaznaczy(,2e w 2O'J,6



roku WSA odrzucil skargq mieszkanki Klepaczki w sprawie skargi na decyzjq SKO utrzymujqcq w
mocy decyzjq W6jta Gminy Starcza w podmiocie lokal izacj i  inwestycj icelu publ icznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na budowie drogigminnej (ul icy Wsp6lnej)  wrazz
poszerzeniem iodwodnieniem. Znaczy,2e problem nieoddania gruntu na tq inwestycjq zostal
oddalony i  wyjaSniony. Pozostaje kwest ia przekazania gruntu bezplatnie lub odpfatnie -  nie
rozwiqzana do tej  pory. Konkretna uchwala rady gminy mogla by rozwiqzai wieloletni  problem. Nie
mo2na odwlekai sprawy w niesko6czonoSi,  k iedy okolo 80% wlaSciciel i  grunt6w przylegfych do ul icy
Wsp6lnej dq2y do jej poszerzenia i oferuje ich bezplatne przekazanie na poszerzenie ulicy, widzqc w

tym mo2l iwo5i rozwoju gminy.

Poruszono sprawQ gfo$nej ju2 budowy przemyslowejoczyszczalniSciek6w w Hutkach w sqsiedniej
gminie. Radni zauwa2yl i ,2e wybudowanie w/w obiektu mo2e i le oddzialywai w przyszlo6ci na naszq
gminq. Transporty Sciek6w w cysternach bqdq przecie2 przejeidia( przez nasze drogi. Z powodu

czestego zachodniego wiatru oraz niewielkiej  odlegloSci od obiektu, o kt6rym mowa do granicy

naszej gminy -  nieprzyjazne zapachy i  gazy zagoszczE na naszym terenie. Po wybudowaniu
oczyszczalni bqdzie juiza po|no na reakcje i protesty.

Radni zaproponowal i  podlqczenie Swiet l icy wiejskiejwe Wlasnej do kanal izacj igminnej,  poniewa2 nie
uczyniono tego to tej pory.

Poruszono te2 temat majqcego powstai  kolejnego (piqtego w gminie) przekainika

telekomunikacyjnego o kt6rego budowie radni i  mieszkaf icy wiedzq naprawdq niewiele.

Przedyskutowano temat zakl6cania spokoju w Klepaczce iwzywania w zwiqzku z nim slu2b
ratunkowych.

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

Zafqczniki  do protok6lu:

t .  Dotacje zewnqtrzne na inwestycje gminne i  inne zadania na 3i . . i .2.2018r.

Z. Wydatki  inwestycyjne na 31.12.2O1,8r.

Podpisy czfon k6w komisj i :

S i rek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Mig lus  Jan ina

Wawrzydczak Maryla

Markowska Mariola

ffr.,L,,



WYDATKI INWESTYCYJNE NA 31 .12.2018r.

Dotacje na inwestycje w na dzien 31 .12.2018 roku

L.p. Klasyfikacja
bud2etowa

Nazwa inwestycji Plan Wykonanie

1 R.01010
s6050-04

Wykonanie przylEcza wodociqgowego z hydrantem do boiska
sportowego FS t-ysiec 12 000,00 1  1  9 9 9 , 1 0

2 R.01010
s6050-1 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. t-qkowej w m. Rudnik
Maly 46 000,00 46 000,00

3 R . 0 1 0 1 0
s6050-1 6

Budowa wodociqgu w ul. Polnejw m. Starcza
32 000,00 32 000,00

4 R.01010
s6050-22

Budowa wodociqgu w ul. Letniskowej w m. t-ysiec
s0 000,00 49 735.00

R.0 '1041
s6057-24
s6059-24

Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej
i MySliwskiej w m. t-ysiec 170 423,59

9 7  4 1 2 , 4 1
170 423,41
97 412,41

- 267 836.00 : 267 835,82
6 R.60016

s6050-06
Zakup wiaty przystankowej z polozeniem kostki brukowej FS
Starcza 7 000,00 6 998,72

7 R.70005
Q6060-20

Zakup grunt6w pod parkingiem przy cmentarzu
28 500,00 26 000,00

8 R.75022
s6060-23

Zakup uzqdzen do wideo rejestracji i systemu glosowania
20 000,00 19 677,54

9 R. 75495
s6050-07
s6050-07-1
s6050-07-2

Wykonanie ogrodzenia kolo OSP Starcza
FS Starcza
FS Wlasna
Srodkiwlasne

5 000,00
3 000,00

10 000,00

5 000,00
3 000,00
I999 ,82

18 000.00 17 999.82
1 0 R.90005

s6059-1 9
Wymiana 2rodel ciepla w indywidualnych gospodarstwach na
terenie Gminy Starcza 7 000,00 7 000,00

1 1 R.90015
s6050-08

Budowa o6wietlenia ul. t-qkowej FS Rudnik Maty
5 400,00 5 400,00

1 2 R.90015
s6059-1 3

Budowa fotowoltaicznego o6wietlenia ulicznego w Gminie
Starcza 28 000,00 28 000,00

1 3 R.90095
s6057-05
s60se-05

Kom ple ksowa term om od ernizaqa bu d yn k6w kom u nal nych
w Gminie Starcza 791 136,00

l BB 864,00
791 I  18 ,05
1 8 6  0 3 1 , 1  1

980 000,00 977 149.16
1 4 R.92601

s6050-09
Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka FS

1 2  3 4 1 , 1 1 12 340.46
1 5 R.92601

Q6050-1 0
Modernizacja obiekt6w sportowo- rekreacyjnych w m. Rudnik
Malv FS 15 600,00 15 600,00

1 6 R.92601
Q6050-1 4

Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza
557 917,00 556 400,00

1 7 R.92695
s6060-1 8
s6060-1 8-1

Zakup garaZu dla GKS Czarni Starcza
FS Wasna
FS Starcza

2 000,00
3 500,00

1 999,99
3 500,00

5 500,00 5 499,99

RAZEM 2 093 094,11 2 085 635.61

L.p. Klasyfikacja
bud2etowa

Nazwa inwestycji Plan Wykonanie

1 R.60014
s6620

Dot. cel. dla powiatu na inwestycjq: Bud. Sciezki pieszo-
rowerowejod m. t-ysiec do m. Starcza wtazz przebudowq
ul. Jesionowei i ul. Czestochowskieiw m. t-vsiec

36 900,00 36 900,00

RAZEM 36 900,00 36 900,00



Dotacje zewngtrzne na inwestycje gminne i inne zdania na 31 .12.2018r.

L.p. Klasyfikacja
bud2etowa

Nazwa Plan Wykonanie

Dotacie na inwestycie qminne
1 R.92601

I 6260-14
Dotacja na przebudowq boiska sportowego
w m. Starcza

252 000,00 252 000,00

2 R.01041
s 62e7

Dotacja na budowq wodociqgu i kanalizacjiw
ul. Strazackiej i MySliwskiej oraz ma osiedlu w
t-vScu

189 067.00 0,00

Razem 441 067,00 252 000,00
Dotacje na inne zadania

1 R.01095
I 2710-04

Dotacja na Festyn Jubileuszowy 60 000,00 59 937,19

2 R.85153
s  2710
R.85154
s  2710

Dotacja dla Gminnej Placowki Wsparcia
Dziennego 8 500,00

8 726,00

8 500,00

8 456,90

17 226,00 16 959,90

Razem 77 226,00 76 897,09
Og6lem 518 293,00 328 897,09


