
Protokol Nr 5/2019

zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starczaw dniu 28-05.2019t.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad'

2. Wzyipcie proponowanego porz4dku obrad'

3. Analiza kontroli (RIO, }r{{K, US) przeprowadzonych w roku 2018r'

4.Przygotowanie wniosku absolutoryjnego dla wojta Gminy starcza'

5. AnalizaczynnoSci nadzorujacych dzialania oczaszczalni Sciek6w w Gminie Starcza'

6. Sprawy ronte.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy starczaw dniu 28.05'2019r' odbywalo

sig w pelnym skladzie.

Ad 2. przewodni cr4caKomisji przedstawila porz4dek obrad, ktory zostal przyjety

jednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSd obrad'

Ad 3. Kolejno dokonano analizy kontroli EIO, NIK, US przeprowadzonych w roku

201gr. orazrealizacjibudzetu za miniony rok, a szczegr*owych wyjaSniefr w tym

zakresie udzielila Skarbnik Gminy pani H.Gryr. zarozenia bud2etowe na rok 2018

zostaly nealizowane orazzachowana zostala polityka bulzetowa wg' odrgbnych

przepis6w. czlonkowie Komi s1i zapozali siE rowniel zuchwal4Nr 4200A/V6212019

z dniaOg. 04. 20 1 9r VI Skladu orzekaj 4cego Regionalnej lzby obrachunkowej

w Katowicach, ktora wydala pozyrywn4 opiniq o przedloaonym pnLezwojta Gminy

Starcza sprawozd aniu zwykonania budzetu za2}rgr. wrazz informacjq o stanie mienia

komunalnego.

Ad 4. po uzyskaniu wymienionych w punkcie 3 informacji i malizie przedloaonych

przezPani4 Skarbnik dokument6w czlonkowie komisji po uzyskaniu odpowiedzi na

pytania ̂Nrazane zbudZetem, podjpli jednogloSnie uchwalE o przyjqciu wniosku

absolutoryjnego dla Wojta Gminy Starcza'

Ad 5. nastgpny punkt posiedzenia stanowil a analizaczynnosci nadzorujacych dzialania

aczyszczarni sciekow w Gminie Starcza. w tych kwestiach odpowiedzi na pytania

udzielal p.Dawid pijet, udostgpniono r6wniez dokumenty potwi erdzai4ce przyjmowanie

Sciekow z zewnEtrr, ,pru*o zdania zbadafiz pobierania sciek6w oraz decyzjq

pozwolenia wodnoprawnego' (Z'a\qcmlk Nr 1' Nr 2' Nr 3)'

Miesigczrie dowoZone jest z zewnafrz60m3- oplata 7 '0021 za m3 ' ptzetob Sciekow na

dobg to 340m3. w zwiadu z powyZszym nie ma wskazafr o przeciqaeniu oczyszczalnr

Sciekow Pod wzglgdem Przerobu'
zasygnalizowano jednak koniecznosc zainstalowania monitoringu w obrgbie Gminnej



Oczyszczalni Sciekow.

Ad 6. W sprawach r6znych P.Wojt przekazalinformacjg odnoSnie:
-podpisania umowy na pruebudowg ul.L4kowej, na kwotg 221 tys.zL.;
-rozstrzygnigto przetarg na przebudowg ul.Topolowej, na kwotg 39.532,0021;
-wniosek Gminy Starcza na odnawialne inodla energi zrralazl sig na liScie rezerwowej;
-rozstrzygnigcie wniosk6w o dofinansowanie do wymiany irodel ciepla, ogloszony
przezUrz4dMarszalkowskizsstalprzesunigty;
-pierwsza decyzja negatywna, w sprawie wieZy telefonicznej przy ul.Topolowej zostala
uchylona;
-PSZOK prry oczyszczalni Sciek6w zostanie uprzatnigty do 30.06.2019r.

W zrviq,zku zwyczerpaniem porz4dku obrad zakoficzono posiedzenie komisji.
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