
Protokol Nr 3/2019
zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starczaw dniu tt L03.2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Przyjgcie proponowanego porzqdku obrad.
3. Realizacja opieki zdrowotnej na terenie Gminy Starcza.
4. Analiza zakresu prac termomodernizacyjnych wykonanych w budynkach
u|TrtecntoSci publicznej Gmi ny Starcza.
5. Sprawy rohne.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewiryjnej Gminy Starcza w dniu ,12..03.2019r.

odbywalo sig w pelnym skladzie, w spotkaniu uczestniczylW6jt Gminy

Starcza, Skarbnik Gminy Starcza i Sekretarz Gminy starcza.

Ad 2 . Przewodn icz4ca Komi sj i przedstaw lla porz4dek obrad, kt6ry zo stal
przyjgty j ednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSd obrad.

Ad 3. W pierwszym punkcie spotkania podjgto dyskusjg na temat realizacji
opieki zdrowotnej na terenie Gminy Starcza. Jest ona realizowana
w OSrodku Zdrowia w nastppujecym zakresie: podstawowej opieki
lekarskiej, ginekologlcznej, pielggniarskiej, poloznej oraz rehabilitacji
i poboru materialu do badaf laboratoryjnych, kt6re wykonywane se poza
placowkq.

Zwr6cono uwagg na fakt braku lekarzapediatry, atakhe na warunki
lokalowe O6rodka Zdrowia, kt6re poz-awalajgna poszerzerie zakresu
Swiadczonych uslug iZOZ w Woznikach nie wykorzystuje tego, dlatego
warto przeprowadzif rozenratie o moZliwoSci dol4czenia do innego ZOZ.
Poruszono takze kwestip dotycz4c4 uszkodzefi dachu, kt6re jak
poinformowano zostaly juL zabezpieczone.

Ad 4. Nastgpnie czlonkowie Komisji w oparciu o zestawienie
(Zat. Nr 1) oraz harmonnogram rzeczowo-finansowy (Zal. Nr 2) dokonali
analizy zakresu prac termomodernizacyjnych wykonanych w budynkach



vzytecnroSci publicznej Gminy Starcza-

Termomo dernizacj a pr zebie ga z godnie z planem, r ory o c zqto prac e

w budynku oSP Rudnik Maly i osP tr-ysiec oraz budynku przedszkola,

wiosn4 rozpoczn4 sig prace w budynku banku- Naklady inwestycyjne brutto

przedstawiaj 4 sip nastppuj qco dla poszcze golnych budynkow :

OSP tr ysiec- 668153,l6zL

OSP Rudnik MatY- 793826,8021

Budynek banku- 203945,6021

Budynek przedszkola- 2 4053 42,5 4zt

Suma kwalifikowalna to- I 9201 59,162\, a niekwalifikowalna to-

485183,3821

Ad 5. W sprawach roznych zapomano sig z Protokolem Nr llu20l8 zlll

Sesjii Rady Gmrny starcza z dnra2s grudnia 2018r. orazPtotokolem Nr

Il20lg z VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Starcza w dniu 15 stycznia

2}l9r. rue z$oszono uwag.

Zapoznano sig townie| z 
"

. Petycj4 dotycz4c4 niezwlocznych dziatafi witqzanych ze stanem drogr

gminnej-ul.Kwiatowej w Lysccu. Komisja Skarg uchwal i wniskow

podjgla juz stosowne dzia\ania i w/w droga zostanie naprawiona.

. Pismem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zwi4Tku z projektem

ustawy o ochronie zv.rierz4t oraz innych ustaw'

. Pismem Stowarzyszenia Zwuklego Organrzacji Ekologicntej
.'Ekologiczna Starc zt' w sprawie odpad6w gromadzonych przy

oczyszczalni sciekow. Firma zajmujaca siQ wywozem odpadow

z terenu naszej gmlny nie wywiqzuje sig z obowiq,"k, usuwania

gabarytow, konieczre jest upomnienie i podjpcie dziahafi w celtt

uporz4dkowania terenu przy ocry szczaln|

. Pismem Rodzicow kandydat6w na uczni6w pierwszej klasy Szkoty

Podstawowej w Starczy, w roku szkolnym 20|912020.

. Skarg4 Rodzicow dzieci uczgszczaj4cych do Gminnego Przedszkola

w StarczY.

Dwa ostatnie pisma dotycz4dzialafipodjgtych w zwi4zku ze Zrmlcztrym

obnizeniem subwencji oswiatowej co ograniczylo srodki przemaczone na

utrzymanie plac6wek oswiatowych w naszej gminie. Poproszono Pana



Wojta o przeanalizowanie sytuacji iprzychylenie siq do proSb Rodzic6w

cryIi: przyjgcie dzieci sryZaterenu naszej gminy do klasy pierwszej orcznie
skracanie czasu pracy przedszJcola.

Kolejno przeanalizowano projekty uchwal i omowiono materialy
przy gotowane na najblizszqsesj g.

Przeprowadzono dyskusjg i kierowano zapytania do W6jta Gminy
dotycz4ce biez4cych spraw lokalnych. Na tym posiedzenie zakot'rczono.

Obecni- 5
Nieobecni- 0


