
Pratokol Nr 212019
z posiedzenia Komisj'i Rewizryjnej Gminy Starcza w dniu 12.W.2019r.

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie pralyomoenoSci obrad.
2. Przyjqcie proponowanego porzadku obrad.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za20l8rok.
4.Arnlira dzidalno$ci GOPS w zakresie przryznawania zasilkdw za 20l8rok.
5. Sprawy r6ime.

Ad 1. Posiedrenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w &Tiu l2.W"20l9r.
odbywalo siq w przy obecno$ci czt€rsch jej czlonkSw,r*'spotkaniu
uczestriczyli rdwniez W6jt Gminy Starcza i Ska$nik.

Ad, 2 . Przewodn icz4ca Komisji przedstawila przqdek obrad, kt6.y zostal
przyj€ty jednogl,o6nie, stwierdzono prau/omocnoSd obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapomalki sQ z infonnacjqo stanie
mienia komunalnego na dzi€f 3t grudnia 2018r. Przedstawia siq on
nastgpuj4co:
WartoSd brutto mienia kornunalnego na dzief 3l grudnia 2018r. stanowi
kwotg 39.378.519,'!.52t. Nastry)il wzrost wartoSci w odniesieniu do roku
2017 o 1.138.355,5921"
Na stan mienia komunalnego gminy w warto$ci bnlto skladaj4 siq:
budynki, budowle, grunty, pozostale srodki trwde, tnil/aly zanqd.

Szczeg6lowe iaformacje o warto$ci poszczegolnych skladowych mienia
komunalnego zawiera ZatrycmrkNr I"

Ad 4. Nastgpnie czlonkowie Komisji dokonali analizy dzialalnoSci GOPS w
zakresie prryaawania zasifto6 w roku 2018:

. zasilki sde- 59 Swiadczefi na kurotq 32 197,542\

. zasilki celowe- 5 Swiadczef na kwotg I ?50,0021

. zasilki specjalne celowe- 2 Swiadczenia na kwot€ 9A0,A0A

. zasilki okresowe- 5 suriadczd na kwotq I 495,0021



" sprarilrienie pogrzebu- 2052,00* dla jednego podopiecznego
. Wieloletni Program Do4nviania- 5 717,0$zl
. Swiadczetiawychowawcze- 3518 fwidczei na kwotg 1.752.584,10il

dlal97 rodzin
. Swiadczenia rodzinne - 7?5 652,55*
. S*iadcrenia'Dobry Start-- 349 Swiadczefr na kwotg 104 ?00,0021

Zah1cntkNr 2 Sanowi szczeg6lowy wykaz przyznanych zasilkow.

Ad 5. W sprawach r6zrych zapourano sig z pismem Paisfwa Caban z dnta
3l .01 .2019r, odpowiedzi4 Komisji Skarg Petycji i Wniosk6w z dnia
0 4 .02 .20 Lh. trnterpelacjq uftryetniqiqcq ra&rego Z.Kmrifi skiego z dnia
28.0 1 .20 1 9r. Oraz odpowiedzi4 z dnia I 1 .02,20 1 9r.
Poruszono kwestip wniosku Rady Gminy dotycz4cego przej$cia dla

piesrych na ul"Gliwickiej oraz pzyskano informacjg o zawarciu Aktu
Notarialnego na grunty pod parking przy cmentarzu.

W zwi4zku z wyczerpanienn obrad posiedzenie zakofczono.

Obecni- 4
Nieobecni- I

Kaminski Zdzislaw

Liszlczyk Agnieszka - drl h-{}

Musik Krzysztof- f*/rr&
Trela Wo.iciech- fW


