
Protokol Nr l/2019
zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 29.01.2019r.

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Prrylgcie proponowanego porz4dku obrad.
3. Kontrola wykonania podatku od Srodk6w transportowych w 2018r.
4. Analiza wykorzystania Srodkow na dzialalnoSd kulturalnq i sportow4.
5. Sprawy roZne.

Ad l. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 29.01.2019r.

odbywalo sig w petnym skladzie, w spotkaniu uczestniczyt Wojt i Skarbnik

Gminy Starcza.

Ad 2 . Przewodn iczqca Komisj i przedstawila porz4dek obrad, ktory zostal

przyj ety j ednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSd obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie informacji

przygotowanej przez Skarbnika Gminy (Z,alEcntik Nr l)ocenili wykonanie

podatku od Srodk6w transportowych za miniony rok.

Przypis- 124.038,3021

Wplata- I 15.789,1021

Zaleglofici- 8.273,2021

W przypadku braku wplaty po upomnieniu, t:afia ono do egzekucji przez

komornika. Wielokrotnie zalegloSci ze wzglEdu na brak Srodkow nie zostaj4

uregulowane.

Ad 4. Nastppnie czlonkowie Komisji w oparciu o zestawienia (Zal. Nr 2)

dokonali analizy wydatkow na dzialalnoSd kulturaln4 i sportow4.

W 2018r. Na dw dzialalnoSc zaplanowano kwotg 800.217,50 zl ,
wykonanie stanowi kwotg 7 92 .87 4,42 zl. P owy2sze kwo ty zawieraj 4 dotacj I
w wysokoSci: 65.740,50 zl dla Gminnej Biblioteki w Starczy , dotacjg

w wysokoSci 70.000,002t dla GKS Czarai Starcza. Na domy i oSrodki

kultury, Swietlice i kluby przezl. iczono. 17 .709,00il, obiekty sportowe:



625.008,1 1 zt ipozostala dzialalnoSd kulturalno- sportowa: 21.819,89z,1.

Sprawozdanie ze szczegllowego wykorzystania $rodk6w przez Gminn4

Bibliotekg w Starczy zostNrie przedstawione Radzie Gminy w miesi4cu

marcu, natomiast wykorzystanie dotacji dla GKS Czarni Starcza jest

przedkladane Gl6wnej KsiEgowej.

Ad 5. W sprawach r6mych przeprowadzono dyskusjg i kierowano zapytania

do Wojta Gminy dotyczqce bieZEcych spraw lokalnych. Poruszono kwestie:

. dzialania przepomPowni Sciek6w,

. oplat wroszony ch przez operator6w GSM od nadajnikow

zlokalizowanych na terenie naszej gminy,
. konieczroSci udostppnienia toalety w budynku klubu sportowego dla

osob korzystaj4cych z placu zabaw i silowni zewnqtrzrej

zlokalizowanych przy ulicy Sportowej,
. naprawy dachu na Osrodku Zdrowia,
. progrnmu usuwania azbesfu,
. oSwietlenia ulic w Starczy i Rudniku Matym,

. zapezpieczenia podloza pod urzqdzeniami na przedszkolnym placu

zabaw za Pomoc4mat elastYcznYch,

Zaponano sig r6wnielzlJchwal4Nr 4zADNIlllnAl'9 z dria23 s$cmia

2019r. VI Skladu Orzekaj4cego RIO w Katowicach w sprawie opinii

o prawidlowoSci planowanej kwoty dtugp Gminy Starcza wynikaj4cej

z planowanych i zaci4gnigtych kredyt6w. wydano opinig pozytywnQ.

Na qrm posiedzenie zakot'rczono.

Kamifski Zdzislaw'
Kuziorowicz Wanda-

Obecni- 5
Nieobecni- 0 ro ht'tr.

Liszczyk Agru
Musik Krzysztof-
Trela Wojciech- qtul^ l, lut 

th


