
Starcza 22.05.20L9r.

Protok6l nr 7l2ot9

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 21.05.2019r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza zebrata siq

w pelnym sktadzie na posiedzeniu dnia 2t.05.20I9r. o godz. 14:00.

Porzqdek temat6w obrad komisj i :

t .  Om6wienie sprawy umowy usuwania odpad6w komunalnych z terenu gminy,

2. Ocena prac zwiqzanych z dziatalnoiciq trzech jednostek OSP na terenie gminy,

3. lnformacja na temat dziatalno6ci Gminnej Bibl ioteki Publicznej w 2019r.,

4. Sprawy r62ne.

Ad1.

W celu om6wienia tematu odbyto siq wsp6lne (tylko dla tego tematu) posiedzenie
wszystkich komisj i  gminy.
Temat dla om6wil w6jt gminy Wieslaw Szymczyk. Stwierdzif,  2e zostafa podpisat 15.05.2019r.
ugodq pomiqdzy gminq Starcza a f irmq "Ochrona Srodowiska" na nowq kwotq 34 500 zf
zt/miesiqcznie z terminem obowiqzywania od 01.04.2019r. i  2e zostanie zwolana sesja
specjalna w celu uchwalenia uchwaty zmieniajqcej stawki dla mieszkafic6w za odbi6r
odpad6w.
Sprawozdanie z powy2szego posiedzenia przedstawione zostafo we wsp6lnym protokole
wszystkich komisj i  dotyczqce w/w tematu, kt6ry znajduje siq w5r6d protokol6w komisj i
rewizyjnej z tego samego dnia .

Ad2.

Sprawozdanie z wydatkowania Srodk6w finansowych przeznaczonych na dzialalno6i

statutowq jednostek OSP w gminie Starcza od poczqtku roku 2019 do 20.05.20L9r. przeslal

Prezes Tarzqdu Oddziatu Gminnego Zwiqzku OSP w Starczy - Andrzej Madejczyk.

Sprawozdanie do wglqdu jako za lqcznik  nr  1 .

Jak s twierdz i l  sprawozdanie z  dz ia la lnoSci jednostek OSP w gmin ie Starcza w pefnym zakres ie
jest sporzqdzone na koniec okresu sprawozdawczego t i .3L.12.201.9r . Wtedy te2 bqdzie

mo2na ocenii  dziatalnoSi jednostek na terenie naszej gminy.



Nadmienii  nale2y, 2e bie2qcym roku w ramach Programu Rewital izacj i  Gminy Starcza

przeprowadzona zostala kompleksowa termomodernizacja budynk6w remiz OSP w ty5cu

i Rudniku Matym. W ramach tych inwestycj izrealizowano prace budowlane

i przeprowadzono modernizacjQ w/w obiekt6w w celu poprawy ich ergonomiki. Wykonano

docieplenie budynk6w, wyminq okien i drzwi oraz wymianq instalacj i  grzewczych. WartoSi
projektu ( lqcznie z termomodernizacjq budynku przedszkola): 2 500 820 zl.

Ad3.

Gminna Bib l io teka Publ iczna w Starczy jest  jedynE publ icznq b ib l io tekq na terenie gminy

dostqpnq dla wszystkich mieszkafic6w. Uczniowie szkoly podstawowej majq do dyspozycji
jeszcze bibl iotekq szkolnq. Najwiqkszq czq5i bud2etu bibl ioteki gminnej stanowiq
wynagrodzenia pracownik6w i koszty zwiqzane z ich zatrudnieniem.

Plan przychod6w wynosi 76.000,00 zi, kt6re zrealizowano do chwil i  obecnej na kwotq

36.500,00 zl. Bibl ioteka w 20L9 roku otrzyma r6wnie2 6rodki f inansowe z Bibl ioteki
Narodowej na zakup ksiqgozbioru w wysokoici 2 500 zf.

Sprawozdanie do wglqdu jako za lqcznik  nr  2 .

Ad4.

Poruszona zostala sprawa negocjowania ceny dzier2awy za wynajem budynku dla banku. Jak
wiadomo kwota najmu budynku na potrzeby w/w instytucj i  miata byi negocjowa na przez

w6jta. Nie ustalona zostata do tej pory w/w optata dla gminy.

Przedyskutowana zostala sprawa konsultacj i  spofecznych dotyczqcych usuwania odpad6w

komunalnych z terenu gminy, kt6re majq siq odbyi w przyszfym tygodniu i  og6lnej

informacji  dostqpnej na temat konsultacj i  .

Wspomniano tak2e o budowanych i modernizowanych ul icach (szczeg6lnie tych nowych).
Przedyskutowano skargi i  problemy zwiqzane z inwestycjami prowadzonymi przy ul icach.
Przypomniano o mieszkaricach posiadajqcy dziafki przy ul icach Wsp6lnej iSportowej,ktorzy

czekajq na podjqcie dziataf na w/w ul icach. Padta propozycja stworzenia harmonogramu

budowy modernizacj i  ul ic naszej gminy w celu zachowania czasowej kolejno6ci realizacj i
inwestycj i  ul icznych.

Dotkniqta tak2e tematu inicjatywy Bractwa Kuinic, korzy6ci i  obowiqzk6w wynikajqcych z
przynale2no6ci do w/w organizacji .  Co daje gminie to czlonkowstwo ?



Jeden z radnych na wniosek mieszkaric6w, zasugerowaf usprawnienie naszej komunikacji

przez przywr6cenie kursu lokalnej komunikacji  busowej na l ini i  Czqstochowa-Starcza

z godziny 18:40 jako codzienny. Figurujqcy kurs jako szkolny jest w tych godzinach mato
przydatny. W dni wolne od nauki szkolnej mieszkaricy doje2d2ajqcy do pracy go potrzebujq i
wnioskujq o jego ustawienie jako kursujEcy w ka2dy dziefi .

Przedstawiony zostaf r6wnie2 cztonkom komisj i  protok6t z poprzedniej komisj i .

Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisj i  i  przewodniczqcy zakof czyl jej

pos iedzenie.

Zalqczniki do protok6tu:

1. Sprawozdanie z wydatkowania Srodk6w finansowych przeznaczonych na dziafalno5i

statutowq jednostek OSP w gminie Starcza od 01.01.20L9r. do 20.Q5.2079r,

2. Informacja nt. dziatalno5ci Gminnej Bibl ioteki Publicznej w Starczy w 2019 roku.

Podpisy czfonk6w komisj i  :

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Mig lus  Jan ina

Wawrzydczak Maryla

Markowska Mar io la



Starcza 20 05 2019r.

Sprawozdanie z wydatkowania Srodk6w finansowych przeznaczonych na

dziatalno6i statutowq Jednostek Ochotniczych Stra2y Po2arnych w Gminie

Starcza od 01012019rdo 20 05 2019r.

1. Wydatki Tarzqdu Oddziatu Gminnego ZOSP RP:

- Ubezpieczenie cztonk6w OSP- 334,85 zf ,ubezpieczenie grupowe

- Nagrody dla uczestnik6w Turnieju Wiedzy "Mlodziei Zapobiega Po2arom"- razem 47O,OO zl

- Szkolenie noclegi Konferencja -700,00 zt.

- Informatory -Denar -615,00 zl.

Ra ze m wyd atki 2I3O,OOzl

2.Wydatki Jednostki  OSP tysiec :

- Zakup Mundury Galowe - 2255,82 zl

- Szarfy do munduru - 2O7,O0zl

-Badania profi laktyczne dla stra2ak6w ratownik6w - 308,00 zl

- Zakup akumulatora - 330,00 zf

- System alarmowanie OSP - L45,OO zl

-Ubezpieczenie Przyczepki - 59,00 zf

- Ubranie ochronne - L343,40 zl

Razem wydatki OSP tySce - 4648,23 zl.

3.  Wydatk iJednostk i  OSP Rudnik  Maty

- Ubezpieczenie OC samochodu bojowego - 792,OO zl

-  Zakup Mundury Galowego -  833,00 z f

- Zakup paliwa do sam .bojowego - 600,05

Razem wydatki OSP Rudnik Maly - 2225,99



4.  Wydatk iJednostk i  OSP Starcza:

- Zakup Elektrod TERAPEUTYCZNYCH -280,00 zf

- Zakup ubrari ochronnych - 3200,00 zl

- Zakup paliwa do sam. bojowego - 589,00

Razem wydatki OSP Starcza - 42L7,5O

Ponadto Jednostka OSP Starcza z wtasnych Srodk6w z dziatalno6ci statutowej

zaku pita:

- Mundur Galowy - 54L,OO zl

- Ubrania Specjalne - 1900,00 zl

- Ubranie Koszarowe- 4L2,0O zl

Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Starcza Prowadzq na bie2qco dzialalno6i ratowniczo

ga5niczq na terenie gminy jak r6wnie2 sq dysponowane poza teren gminy przez Komendq

Miejskq PSP w Czqstochowie . Druhowie z poszczeg6lnych jednostek uczestniczq w kursach

szkoleniowych organizowanych przez PSP w Czqstochowie .

Sprawozdanie z  dz ia la lnoSci  Jednostek OSP w gmin ie Starcza w pefnym zakres ie jest

sporzqdzane na koniec okresu sprawozdawczego t j .  3L 12 2O!9 r.

Prezes Z.O.G.ZOSP RP
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Regon 2+0-1307:8. NIP 51h?6nt*atft nt. dzial4lnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w 2019 roku
Na dzieri 30 kwietnia 20L9 roku plan dziatalnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia siq

nastqpujqco. Plan przychod6w wynosi 76.000,00 zl , kt6re zrealizowano na kwotq 36.500,00 zl. Biblioteka w 201,9
roku otrzyma rdwnie2 Srodki finansowe z Biblioteki Narodowej na zakup ksiqgozbioru w wysokoSci 2.500,00 zl, przy
wkladzie wlasnym 2.500, zt.

Poniesione przez instytucjq koszty, zgodnie z klasyfikacjq rodzajowq przedstawiajq siq nastgpujqco:

Koszty wg

, rodzaju
Tre56 Plan Wykonanie

planu
Wskainik

wyk. planu
(%l

401 Zakup material6w i energii 3.639,00 1.382,21 37,98

40r-1 Mater iafy  i  wyposa2enie -  zakupiono :
-  mop

339,00 36,00 to,62

401-3 Zbiory bibl ioteczne 3.300,00 1.346,21 40,79

402 Uslugi obce

- ustugi telefoniczne -305,9721

- abonament Piace Optivum - 120,50

- abonament Finanse Optivum - 120,50 zt

- petnienie obowiqzk6w IOD w zwiqzku z RODO - 369,002i

2.000,00 915,97 45,80

404 Wynagrodzenia 54.769,00 16.586,23 30,28

405 Ubezpieczenia spoteczne i  inne Swiadczenia w tym: 12.222,00 3.180,03 26,02

405-1 Narzuty na wynagrodzenia ZUS 17,93% 9 .821 ,00 2.749,05 27,99

405-2 Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45%o 1163 ,00 321,92 27,68

405-3 Inne Swiadczenia
- herbata, mydlo, rqczniki

1.238,00 109,06 8,81

409 Pozostale koszty rodzajowe 370,00 228,20 61,68

409-1 Pozostate koszty:
- polisa PZU - tQ3,97zt
- ekw.za odzie2 - 90,80 zr

220,00 194,77 88,s3

409-2 Pod16ie stu2bowe 150,00 33,43 22,29


