
Starcza 19.06.2019r.

Protok6N nr 8/2019

z posiedzenia Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza dnia 18.06.2019r.

Zgodnie z wyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza zebrata siq na
posiedzeniu dnia 1.8.06.2019r. o godz. 14:00.

W zwiqzku ze zbli2ajqcym siq absolutorium w6jta gminy, rozszerzony zostat zalo2ony
porzqdek obrad o punkt 3. dotyczqcy Opini i  Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza na

temat wykonania bud2etu gminy Starcza za20I8r.

Porzqdek temat6w obrad komisj i :

L. Analiza pozyskiwania przez gminq dotacj i  ze Srodk6w zewnqtrznych w 2019r.,
2. Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy za pierwsze p6lrocze 2Ot9r.,

3. Opinia Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy Starcza na temat wykonania bud2etu gminy Starcza za
2OI8r.,

4. Sprawy r62ne.

Ad1.

Analizq pozyskiwania przez gminq dotacj i  przedstawifa skarbnik gminy.

Gmina pozyskafa znaczne Srodki na inwestycje w 2019 r. Przewidywana suma dotacj i  to prawie 5 mln
zl. Najwiqksza z nich to dotacja na kompleksowq termomodernizacjq budynk6w u2ytecznoSci
publicznej(budynk6w remiz OSP w tyScu i Rudniku Malym oraz przedszkola) oraz dotacja na budowq
wodociqgu i kanalizacj i  na ul icy Stra2ackiej i  MySliwskiej. Tak2e nasza szkofa ma swojq dotacjq i  klub
sportowy. Wykonanie zaplanowanych inwestycj i  z dotacj i  jest obecnie jeszcze niewielkie, ale do
kofca roku jest jeszcze sporo czasu.

Wykaz dotacj i  znajduje siq w zalqczniku nr L.

Ad2.

Przewodniczqcy komisj i  przedstawil sprawozdanie z dzialalnoSci Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju

Gminy za pierwsze p6irocze bie2qcego roku. Zauwa2one zostaty potrzeby koniecznoSci

zmiany termin6w niekt6rych temat6w i dodania nowych potrzebnych temat6w obrad

komisj i  w przyszto6ci. Przedyskutowano sprawQ wakacyjnego terminu posiedzenia komisj i .

Data posiedzenia nie zostala ostatecznie ustalona. Sprawozdanie z w/w okresu dziafalnoici

komisj i  znajduje siq w zafqczniku nr 2.



Ad3.

Komisja na posiedzeniu w dniu 16.04.20t9 r. przeanalizowala wykonanie bud2etu gminy. W

zwiqzku ze zbli2ajqcym siq absolutorium w6jta gminy powr6cono do tematu wykonania

bud2etu za2OL8r. Po zapoznaniu siq ze sprawozdaniem z wykonania bud2etu Gminy za2Ot8
rok i pozytywnq opiniq RIO nr 42O0/Vl/C2/20t9 dotyczqca realizacji bud2etu za 2018 r.,

komisja jednogto6nie postanowita o jego przyjqciu. Czlonkowie komisj i  zdecydowali

o udzieleniu absolutorium dla w6jta gminy. Przedyskutowano i przygotowano opiniq w

sprawie wykonania bud2etu za20L8r. Pozytywna opinia komisj i  dotyczqca wykonania

b u d2etu za 20 18r.-ze+ta.t+ p rz ed stawio n a n a sesj i a bso I utoryj nej.
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Ad4. 
-4 yc,t,v

Przeanalizowane zostafy materiaty na najbl i2sza sesjq. Projekty uchwat om6wila skarbnik
gminy. Niekt6re pozycje zwr6city szczeg6lnq uwagq:

a) Wybranie drugiego zastQpcy przewodniczqcego rady Gminy Starcza,

b) Sprawa podziatu sotectwa Starcza na dwie czq5ci administracyjne,

Stwierdzon o,2e zaproponowany podzial jest nieproporcjonalny i  2e zebrano

w wiqkszo5ci podpisy zachodniej czqSci sotectwa Starcza, nie pytajqc o zdanie

mieszkaric6w czq5ci wschodniej ,
c) Raport o stanie gminy.

Czlonkowie komisj i  poruszyli  tak2e sprawQ wywozu odpad6w komunalnych i kodczqcej siq za
p6t roku umowy na wyw6z odpad6w z terenu gminu.

Poruszony zostaf temat poszerzenia ul icy Wsp6lnej i  ul icy Sportowej w sprawie kt6rej tak2e
mieszkadcy wnioskujq o poszerzenie dalszej czq5ci ul icy. Wspomniano tak2e o ul icy tqkowej

w Rudniku Malym.

Przypomniana zostafa sprawa obecno6ci radcy prawnego gminy na sesjach rady gminy,

zatwierdzona przez radq.

Przedyskutowano temat programu usuwania azbestu w gminie i  funduszy mo2liwych do
pozyskania na ten cel. Obecnie 39 tys. zf jest mo2liwe z funduszu wojew6dzkiego.

Sprawa terminalu bezgot6wkowego w urzqdzie gminy i mo2liwoSci instalacj i  w gminie
paczkomatu pocztowego tak2e miaty tutaj swoje miejsce.

Radni zapytal i  tak2e o programy energi i  odnawialnej i  programy zwiqzane z ochronq
Srodowiska. Mieszkaricy pytajE - jaka jest szansa na ich realizacjq w roku bie2qcym?

Dotkniqte zostafy tak2e sprawy ul ic tySca i skarg mieszkaric6w zwiqzanych z inwestycjami

w tych ul icach.



Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisj i  i  przewodniczqcy zakoficzyl jej

pos iedzenie.

Zalqczniki do protok6lu :

1. Dotacje pozyskiwane przez gminq ze Srodk6w zewnQtrznych w 201"9r.

2. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy za pierwsze p6frocze 2019 r.

Podpisy czionk6w komisj i :

S i rek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Mig lus  Jan ina

Wawrzy6czak Maryla

Markowska Mariola

f,'J-



Dotacje zewngtrzne na inwestycje gminne i inne zadania na 31.05.2019r.

L.p. Klasyfikacja
bud2etowa

Nazwa Plan Wykonanie

Dotacie na inwestvcie qminne
1 R.01041

I 6297-1 7
Dotacja na budowg drogi gminnej ul. t-qkowej
w m. Rudnik Malv

195 318,00 0,00

2 R.01041
5 6297-24

Dotacja na budowg wodociqgu i kanalizacji
w ul. Stra2ackiej i MySliwskiej oraz ma osiedlu
w t-vScu

1 012 534.00 178 250,00

3 R.01095
s 6300-1 8

Dotacja na zagospodarowanie terenu przy
Szkole Podstawowej w Starczy- Inicjatywa
Solecka

17 000,00 0,00

4 R.01095
s 6300-28

Dotacja na zakup i montaZ tablicy wy6wietlania
wynik6w na boisku sportowym- Inicjatyrrua
Solecka

10 500,00 0,00

5 R.90005
s 6207-12

Dotacja na montaZ odnawialnych 2rodel energii
na terenie posesji prywatnych w Gminie
Starcza

999 090.00 0,00

6 R.90005
s 6207-1 9

Dotacja na wymianq 2r6del ciepla
w indyrridualnych gospodarstwach domowych
na terenie Gminv Starcza

665 103,00 0,00

7 R.90095
s 6207-05

Dotacja na kompleksowq termomodernizacjq
budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Gminie
Starcza

1 606 700,00 0,00

Razem 4 506 245,00 178 250,00
Dotacje na inne zadania

I
I R.01095

s 2710-04
Dotacja na wyposaZenie Swietlicy wiejskiej
w m. Rudnik Malv- Iniciatvwa Solecka

16 000.00 0,00

2 R.01095
Q 2710-05

Dotacja na wyposazenie Swietlicy wiejskiej
w t-yScu- Iniciatywa Solecka

16 500,00 0,00

3 R.72095
s 2057-06
s 2059-06

Dotacja- E-aktywni mieszkahcy Gminy Starcza
127 809,70
21710,30

127 809,70
21710,30

149 520.00 149 520.00
4 R.80101

s 2007-07
s 2009-07

Dotacja- Z malej szkoly w wielki Swiat
148 892,28

8 758.37
0,00
0.00

157 650.65 0,00

Razem 339 670,65 149 520,00
Og6lem 4845 915,65 327 770,00



Starcza 18.05.2019r.

Sprawozdanie nr 212019

z dzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza za pierwsze p6lrocze
2019r.

W pierwszym p6lroczu 2019 roku komisja odbyfa 6 posiedzefi, podczas kt6rych zajmowano siq
anal izq i  ocenq bud2etu oraz stanu gospodarki  bud2etowej gminy i  sprawami bie2qcymi. Oceniala
projekty uchwaf,  informacje i  sprawozdania przedkladane przez W6jta Gminy Starcza.

W posiedzeniach uczestniczyl i  cztonkowie komisj i ,  w6jt ,  sekretarz gminy i  zaproszeni goScie.

Zgodnie z programem pracy zatwierdzonym uchwalq rady gminy (z del ikatnymi przesuniqciami

czasowymi niekt6rych temat6w), komisja om6wila wiele temat6w na kolejnych posiedzeniach w
kolejnych miesiqcach 2Ot9r. :

I ,

1".1.  Informacja w6jta gminy na temat pozyskiwania dotacj i  iSrodk6w zewnQtrznych na
inwestycje gminne w 2018 roku.,

1.2. Ocena real izacj i  zadari  inwestycyjnych i  gospodarczych gminy w 201.8 r . ,
2 .

2.1. Wykorzystanie bud2etu w oiwiacie, s lu2bie zdrowia, kul turze, i  sporcie,

2.2. Anal iza zastosowania optaty prolongacyjnej w 2018 roku,

3 .

3.1. Anal iza wykonania bud2etu w 2018 r.  (-  przeniesiony na nastqpne posiedzenie),

3.2. Przygotowanie GKS CzarniStarcza do sezonu,

4 .

4.1".  Anal iza wykonania bud2etu w 2018 r.

4.2. Kwartalna ocena real izacj izadaf i  inwestycyjnych okreSlonych w bud2ecie na2OI9 r. ,
4.3. Kwartalna ocena real izacj i  dochod6w i  wydatk6w okreSlonych w bud2ecie na 2O!9 r. ,

5 .

5.1.  Om6wienie sprawy umowy usuwania odpad6w komunalnych z terenu gminy,
5.2. Ocena prac zwiqzanych z dzialalnoSciq trzech jednostek OSP na terenie gminy,

5.3. Informacja na temat dzialalnoSci Gminnej Bibl ioteki  Publ icznej w 2019r. ,
6 .

6.1. Anal iza pozyskiwania przez gminq dotacj i  ze Srodk6w zewnqtrznych w 2019r. ,
6.2. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy za pierwsze p6trocze 2019r.

Opr6cz anal izy temat6w gl6wnych, na posiedzeniach komisj i  czlonkowie tak2e zapoznawal i  s iq z
dokumentami bie2qcymi, protok6lamiobrad poprzednich posiedzeh komisj i  isesj i  rady. Omawial i



materialy i projekty uchwal przygotowanych na najbli2sze sesje rady gminy oraz sprawy bie2qce i
162ne dotyczqce gminy i je j  mieszki f ic6w.


