
Protokol Nr 4/2019
zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 23.04.2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Przyjgcie proponowanego porzqdku obrad.
3 . Analiza r ealizacli Gminnego Pro gramu Profi laktyki i Rozrviq,zywania
Problem6w Alkoholowych i PrzeciwdzialaniaNarkomanii w roku 2018.
4 . Kontro la przepr owadzonych pr zetar gow or az zapytaf ofertowych
do 30 tys. €
5. Sprawy r62ne.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 8.A9.20T9r.

odbywalo sig w pelnym skladzie, w spotkaniu uczestniczyl Wojt Gminy

Starczaoraz Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zarnowien publicznych.

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

pr zy jgty j edno glo Snie, stwierdzono prawomocnoSd obrad'

Ad 3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie sprawozdania

przygotowanego przezsekretarz Gminy P.Ilonp Ciurq dokonali analizy

r ealizacji Gminne go Programu Profi I aktyki i Rozwi qryw ania Problemow

Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii w roku 2018r.

Ww program realizowany jest we wsp6lptacy zplacowkami o$wiatowymi

i kulturalnymi dzialajqcymi na terenie naszej gminy poptzez. finansowanie

wyj azdow na przedstawienia profi lakty czne i przedsiEw zigcia

Srodowiskowe.
W ramach dzialalnoSci Gminnej Komisji Rozwi44lwania Problemow

Alkoholowych prowadzone byly porady i konsultacje dla osob

uzaleinionych, i ich rodzin orazosob doSwiadczajqcych przemocy'

GKRPAiPN finansuje koszty utrzymania Gminnej Placowki Wsparcia

Dziennego.
Ogolny dochod zwplat zakorzystanie zzenttolefina sprzedaz napojow

alkoholowych wyniost 4479l,75il,dodatkowo poryskano Srodki z ROPS



w Katowicach, w wysoko Sei 17226,A0A. Szczegttlowe zestawienie

wydatkow zawarte zostalo w sprawozdanru stanowiqcym za\qcnrik nr 1 do

niniej szego protokolu.

Ad 4. W kolejnym punkcie dokonano analizy przeprowadzonych przetarg6w

orazzapytan ofertowych do 30 tys' € w roku 2018r'

Zapytafi ofertowych wystosowano 6 i dotyczyty one:

1. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi

pt: "Budowa wodoci4gu ikanalizacji sanitarnej w ul.Strazckiej

i ul.Mysliwskiej orazna osiedlu w miejscowoSci Lysiec".

Liczbaofert 3-, wartoSc umowy -2337 0,0azl brutto.

2. Dostawa kompletnych zestaw6w sprzQfu ratownictwa medycznego

PSP Rl dla ochotniczych strazy Pozarnych w Gminie starcza'

Liczbaofert- 3, wartosc umowy - 4A440,A321 brutto.

3. Petnienie funkcji lnspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi:
..Kompleksowa termomod etnizacja budynkow u4rtecznoSci

publicznej w Gminie starcza z wymianqatodel ciepla".

Liczbaofert-4,wartoSdumowy-30750'00zlbrutto'
4. Utrzymanie drog gminnych w okresie zimy 2018-2019 w gminie

Starcza.
Liczbaofert-3' wartoSc umowy- posypywanie piaskie m (27,002t),

posypywaniesol4(64'8021),posypywaniepiaskiemzsol4(59,402|),
zgarnianiesniegu(43,202|),posypywaniepiaskiemizgarnianie
Sniegu (54,0021), posypywanie piaski em z solq oraz zgarnianie Sniegu

(75,602t). Wszystkie podane ceny sEcenami brutto'

5. Udzielenie kredytu zprzemaczeniem na sfinansowanie planowanego

deficytu jednostki samorzEdu terytorialnego i splatE wczesniej

zaciryfiPtego kredYtu i PozYczki'
Liczbaofert- 3, wartoSd umowy- 103838'08 zl

6. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Starcza'

Liczbaofert- 1, wartoS6 umowy- Taryfa C11- 484,62zUMWh brutto,

TaryfaC22B-strefal-5|2,9|zli\4Whbrutto,strefa}-
365.3lzllMWh brutto'



Przetar gi (tryb nieo grani czonY) :

1 . Kompleksowa termomod ernizacja budynkow uirytecznoSci publicznej

w Gminie Starcza z wymianqirodet ciepla.

Liczba ofert-9, warto 66 umowy- 24A 5 3 42,5 4zl brutto'

2. Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul.Stratizckiej

i ul.Mysliwskiej orazna osiedlu w miejscowosci tr ysiec.

Liczbaofert- 3. wartosc umowy- 1 9 1 87 82,652,1 brufio.

Wszystki e zapytana i przetargi przeprowadzono zgodnie z obowiq,zuj4cymi

procedurami. wykaz wykonawcow zawiera zalqcznik nr 2.

Ad 5. W sprawachtoinych przeprowadzono dyskusjg i kierowano zapytania

do wojta Gminy dotycz4ce biezqcych spraw lokalnych dotyczqcych mipdzy

innymi: Wywozu Smieci z terenu ptzy oczyszczalni Sciekow, przejScia dla

pieszych przy ulicy Gliwickiej, budowy Scieszki pieszo-rowerowej Starcza-

Lysiec oraz dzialania przepompowni Sciekow . Zaporrano sip r6wnieZ

z pismami kierowanymi do czlonkow Rady Gminy, Przewodnrczqcej Rady

Gminy oraz Wojta GminY Starcza'

Na tym posiedzenie zakot'rczono'

Obecni- 5

Nieobecni- 0
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Trela Wojciech 72If


