
Protokol Nr 6i2019
z posietdzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 25 .06.2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
2 . Przyjpcie proponowanego porz4dku obrad.
3. Omowienie material6w na najbliZsz4 sesjp.
4. Komisja wyjazdowa-wizytacJa straznic OSP, obiektow Klubu GKS
Czarnt Starcza oraz budynku Swietlicy Wiejskiej we Wlasnej.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 25.A6.2019r.

odbywalo sip w pehyrn skladzie, w spotkaniu uczestnicrytW6jt Gminy

Starcza.

Ad 2 . Przewodn icz4ca Komisj i przedstawila porz4dek obrad, ktory zostal
przyj ety j ednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSd obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji Rewiz.yjnej zapomali sig z projektami uchwal
przygotowanymi na najbh?sz4 sesjg, przeprowadzono dyskusjg i kierowano
zapytania do Wojta Gminy dotycz4ce kwestii przygotowanych na

posiedzenie Rady Gminy orazbiei4cych spraw lokalnych.

Ad 4. Nastgpnie czlonkowie Komisji udali sig na wizytacjg do Straznicy
OSP w tr y5cu i Rudniku Malym g&ie dobiegaj4 kofca prace

termomodernizacyjne. W budynkach tychpoza elewacj4 wyremontowano i

doposazono zaplecze kuchenne, kotlowni e oraz wyremontowano sanitaria[,

i sale glowne. W tr yScu pozostalo dokot'rczenie i poprawienie prao z

zewnqrz orazuprz4tnipcie terenu wokol staraznicy. W straZnicy w Rudniku

Matym r6wniez pozostaly do wykonania prace porz4dkowe.

Swietlica Wiejska we Wlasnej biez4ce utr4lmanie pokrywa z funduszu

soleckiego, jest wykorzystywana przez KGW Gminy Starcza oraz

udostgpniana mieszkafcom na uroczystoSci rodzinne. Nie wniesiono

zastrzehef co do teeo obiektu.



Obiekt Klubu sportowego GKS Czarni Starcza obejmuje budynek klubu,

czp36 rekreacyjnqprry budynku, boisko treningowe oraz boisko gl6wne,

kt6rego p$a zostal poddana gruntownej przebudowie (podloze,

nawierzchn ia oraz trybuny). Po minionej zimie zostzla miej scowo

us zkodzo na naw ier zchnia trawi asta, zo stala ona jaL odpowiedni o zas i I ona

i zrekonstruowana. W lipcu pilkarze GKS Cnrni starcza wracajq do gry

i treningow na swoim obiekcie.

Obecni- 5
Nieobecni- 0
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