
Starcza 14.03.2019r.

Protok6l nr 5/2019

z posiedzenia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza dnia
13.03.2019r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 13.03.2019r. o godz. 14:00.

Przewidywany pozqdek tematow obrad komisji:

1 . Analiza wykonania budZetu w 2018 r. ,
2. Przygotowanie GKS Czarni Starcza do sezonu,
3. Om6wienie material6w przygotowanych na najbli2szq sesjq Rady Gminy Starcza,
4. Sprawy r62ne.

Ad1.

Ze wzglqdu na du2q ilo56 materialow do om6wienia na najbli2szq sesjg, ten punkt pozqdku
obrad - czlonkowie komisjizdecydowali siq przenieS do nastqpnego posiedzenia komisji.
Analiza wykonania budzetu w 2018 r. zostala przeniesiona na kwieciefi.

Ad2.

Przygotowanie zreferowal prezes klubu "Czarni Starcza".
Wedlug jego oceny (dotyczy pilkarzy senior6w), jest szansa na awans naszego klubu do ligi
okrqgowej. Klub zajmuje obecnie drugie miejsce w swojej grupie. Przebudowa boiska
poprawi warunki rozgrywania mecz6w. Zarowno dla sportowc6w jak i dla kibicow. W zwiqzku
z tq przebudowq zostala zniszczona ulica Sportowa i prezes zawnioskowal o poprawienie jej
stanu. Zakup sprzqtu do konserwacji boiska pozwoli dbac o plytg boiskowq i utrzymanie jej
w naleZytej kondycji. W tej chwili boisko jeszcze nie jest gotowe do rozgrywek (trawnik
wymaga czasu). Mecze majq byc rozgrywane w Konopiskach. Treningi i rozgrywki
mlodszych grup odbywajq siq tak2e w hali sportowej. Oprocz pilki no2nej prowadzone sq te2
treningi koszykowki i biegania.

Ad3.

Przeanalizowane zostaly materialy przygotowane na nlbli2szqsesjg (15.03.2019).
Czlonkowie komisji zwr6cili uwagQ na duzq liczbq punktow w programie najbliZszej sesji.

Propozycje uchwal przygotowanych do podjgcia na sesji pzedstawila i zre'ferowala sekretaz
gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian bud2etowych i zmian w WPF omowila skarbnik
gminy.



Omowione uchwaly:

r  zmieniaiqca uchwalq w sprawie ustanowienia programu osfonowego w zakresie

wieloletniego rzqdowego programu ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 20t9- 2O2.
o zmieniaiqca uchwalq w sprawie okre5lenia wysokoSci izasad przyznawania diet radnym

i softysom gminy Starcza.

r uchylaiQca uchwafq w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Starcza na

lata 2OL9-202I.

.  w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Starcza na lata 20I9-2O2.
o w sprawie poboru podatkdw w drodze inkasa, okreSlenie inkasent6w i  wysokoSci

wynagrodzenia za inkaso.

.  w sprawie ustalenia sieci  publ icznych przedszkol i  prowadzonych przez gminq Starcza.

.  w sprawie ustalenia sieci  publ icznych szk6l podstawowych prowadzonych przez gminq

Starcza oraz okre5lenia granic obwod6w publ icznych szk6l podstawowych.

. w sprawie wyra2enia zgody na oplacenie skladki czlonkowskiej na rzecz Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Dziafania "Bractwo Ku2nic".

.  w sprawie zmian w bud2ecie Gminy Starcza na 2019 r.

. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

Odno6nie uchwaly utworzenia sieci szkol i pzedszkoliw naszej gminie czlonkowie komisji
zapytali, czy takie sieci muszE zostai u nas koniecznie utwozone, przeciez mamy tylko po
jednej z tych plac6wek tworzqcych Ww sieci. Wojt odpowiedzial, ze takie sieci majq by6
utworzone we wszystkich gminach. Zakoficzone zostaly konsultacje dotyczqce sieci szkol i
pzedszkoli, nie ma jeszcze uchwaly.

Ad4.

Komisja zapoznala sig ze skargami, ktore wplynqly do uzedu gminy orazdo komisji skarg
wnioskow i petycji.
Skarga mieszkaicow dotyczqca ulicy Kwiatowej w t-y6cu ijej zlego stanu po pracach
kanalizacyjnych. Wojt stwierdzil, 2e prace na w/w ulicy byly prowadzone w okresie
wiosennym i w okresie wiosennych roztop6w, stEd taki stan ulicy. Po zakohczeniu prac
zostanq usunigte wszystkie zgloszone niedogodnoSci.

Czlonkowie komisji przedyskutowalitemat skr6cenia czasu przedszkolaizakazu
pzyjmowania do naszej szkoly dzieci spoza gminy. Matki dzieci zapowiedzialy swojq
obecno56 na najblizszej sesji, aby zaprotestowa6, wypowiedziec sig osobi6cie w w/w
sprawach i otzymac odpowiedz jak w koicu bqdq sprawy realizowane.

Skargiwyja6nil w6jt oraz sekretaz gminy. Majq by6 one pozytywnie rozpatrzone pzezwojta
i dyrekcjq plac6wek oSwiatowych - szczeg6ly na sesji.

Zapoznano sig z pismem skierowanym pzez Komisjq Skarg, Wniosk6w i Petycji Gminy
Starcza do przewodniczqcego Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza w sprawie
wynagrodzenia pracownikow obslugi szkoly. Odpowiedz na pismo zostala skierowana do
komisji skarg, wniosk6w i petycji.



Pzedyskutowano temat pisma, ktore zlo2ylo stowarzyszenie "Ekologiczna Starcza",
dotyczqce zwrocenia uwagi na zgromadzone i rosnqce iloSci odpad6w przy naszej
oczyszczalni Sciek6w w postaci opon i innych tam skladowanych element6w.

Pojgto te2 temat zaproponowanej przez wojta gminy sprawy zamiany czq6ci dzialki
zakupionej na parking pzy cmentazu. Komisja nie zaakceptowala propozycji zamiany.

Wraca temat poszerzenia ulicy Wspolnej. Mieszkaricy czekalq na od dawna obiecywanq
realizacjq dokoficzenia wytyczenia i budowy w/w ulicy. Sporawa ciqgnie sig juZ zbyt dlugo.

Czlonkowie komisji zapoznali siq rownie2 z protok6lem obrad popzedniej sesji.

Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisji iprzewodniczqcy zakohczyl jei
posiedzenie.

Zalqczniki d o p roto kolu :

Przygotowania GKS Czarni Starcza do sezonu - wiosna 201812019.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzkow Beata

Miglus Janina

\Nawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola
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PRZYGOTOWA.NIA GKS CZARNI STARCZA DO

sEzoNU - wrosNA 2018t2019
Druzyna seniorow zimowy okres przygotowawczy rozpoczela 15 stycznia.

Treningi odbywaty siq dwa razy w tygodniu na hali sportowej w Starczy. Trener
Marian Krzyczmanik byt bardzo zadowolony z frekwencji i zaanga|owania
zawodnikow w zajgcia. Druzyna poza treningami rozgrywala takze weekendowe
mecze spar ingowe. Czarni  w siedmiu spotkaniach kontrolnych odnieSl i  szeSi
zwycigstw pokonujqc dwukrotnie Lot Konopiska w stosunku 8.4 i 9.4, Orly Kusigta
6: '1,  Grom Mied2no 22' .1,  Kmicic Kruszyna 8:3,  Sokol  Wrqczyca 4' .1 iu legajqc
jedynie Ajaksowi Czqstochowa 3'.4. Wyniki osiqgane przed rundq wiosennq
napawajq sporym optymizmem w kontek5cie walki o awans do l igi okrggowej gdyz
Czarni aktualnie zajmujq drugie miejsce w tabeli klasy A, grupy drugiej.
JeSli chodzi o grupy mlodziezowe to takze przygotowywaly sig do najblizszej rundy
na obiekcie hali sportowe.y. Druzyna trampkarzy zlo|ona z chlopakow i jednej
dziewczyny z rocznikow 2004 i mtodszych, prowadzona pod okiem trenera Michala
Nowaka swoje zajqcia odbywala we wtorki i czwartki, a podczas zimowego okresu
odbyia rownieZ mecz towarzyski z ekipq Lotu Konopiska, a takze wybrala sig na
regeneracy1ny wyjazd do aqua parku w Tarnowskich Gorach. Zajgcia cieszq sig
duzym zainteresowaniem, a dzieci chwalq sobie dyscypling i urozmaicone metody
treningowe ich trenera. Druzyny Orlikow czyli urodzonych w roku 2008 i mlodszych
oraz Zakow urodzonych w roku 2010 i mlodszych takze odbywaly swoje zajqcia po
dwa razy w tygodniu Podopieczni trenera t-ukasza Krzyczmanika brali migdzy
innymi udziat w turnieju Cafe sport w Mykanowie, gdzie w kategorii Zakow w gronie
20 druZyn zajqli ostatecznie miejsce 17 lecz turniej byl bardzo silnie obsadzony, a w
fazie grupowej nasza druzyna rywalizowala migdzy innymi z Widzewem t-od2.
Druzyna Orlikow rozgrywala natomiast regularne mecze towarzyskie z
zaprzyja2nionq druzynq Lotu Konopiska, a w jeden z weekend6w na naszej hali
zorganizowala takZe tzw Sparing Day , w ktorym brala udzial rowniez druzyna LKS
Kamienica Polska. Treningi najmlodszych grup cieszq siQ najwigkszym
zainteresowaniem, na zajqcia zglasza sig coraz wigksza zesza przedszkolak6w,
ktorzy z wielkim zapalem rozpoczynajq swoje przygodq z pitkq noznq. Dobra
organizacja pracy i szkolenia zwrocila uwagq lepszych klubow z Czgstochowy. Na
testy szkoleniowe do Skry Czgstochowa regularnie zapraszany jest Albert Wojtasik,
a Aleksander Warta i Adam Sosnowski z rocznikow 2010 dostali niedawno
zaproszenie na konsultacjg szkoleniowq do Rakowa Czgstochowa. Podsumowujqc,
jeSli chodzi o pilkq noznq to w klubie dzieje sig bardzo wiele, treningi odbywajq sig
kazdego dnia, po dwa razy w tygodniu w czterech roZnych grupach mlodzie2owych.

Nieustannie odbywaje siq rowniez treningi koszykowki, prowadzone ptzez
trenera Konrada Grzyba. I mimo, ze aktualnie nie prowadzone sq 2adne rozgrywki
dla najmlodszych adeptow basketu to ich frekwencja na zajqciach odbywajqcych siq
w dwoch grupach wiekowych jest rownieZ spora i wynosi regularnie kilkadziesiqt
zawodnikow i zawodniczek. W trakcie l igowych rozgrywek jest natomiast seniorska
druzyna koszykarzy GKS, zloZona z kilkunastu zawodnikow, mieszkancow naszej
Gminy, ktorzy od lat pasjonujq sig tq dziedzinq sportu. W swoim debiutanckim
sezonie radzq sobie calkiem przyzwoicie, ze sporymi szansami na zajqcie czwartego
miejsca w tabeli po rundzie zasadniczej i tym samym awans do fazy play-off.

REZES


