
Protokol Nr 7/2019
z posiedzenia Kcmisji Rewizy'rinej Gminy Starcza w dniu 27 .08.24Dr.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2. Przyjpcie proponowanego porz4dku obrad.

3.Analiza wydatk6w ztvirqzanych zutrzymaniem Gminnej Placowki Wsparcia Dziennego w 2019 roku

4. Kontrola Srodkow finansowych wydatkowanych na dzialalnoSc jednostek OSP w 2019 roku.

5. Sprawy robne.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 27.08.2019r. odbywalo sig w niepelnym

jej skladzie,w spotkaniu uczestniczyli Wojt Gminy Starcza i Skarbnik.

Ad 2. Ustalono porz4dek obrad, ktory byl zgodny z wystosowanyrn zawiadomieniem, nikt nie zglosil

sprzeciwu, stwierdzono prawomocnoSi obrad.

Ad 3. Obrady rozpoczpto od analizy wydatkow zri4zarrych zutrrymaniem Gminnej Placowki

Wsparcia Dziennego w roku bie24cym i na dzief 3l lipca 2Dl9r. przedstawiaj4 sip one nastppuj4co.

Plan wydatk6w- 61.926,0021., realizaila w kwocie- 34.036,3121 co stanowi54,96Yo planu.

Zarownoplan jaki wydatki dotycz4dzialu 851tj: Ochronazdrowi4 aklasyfikuje sig jewdw6ch

rozdzialach. Zwalczanie narkomanii i Przeciwdzialanie alkoholizmowi. Szczegolowe zestawienie

wydatkow stanowi Zalqcznik Nr 1.

Ad 4. Kolejny punkt posiedzenia stanowila kontrola $rodk6w finansowych wydatkowanych na

dzialalno$i jednostek OSP w 2019 roku.Realizacja wydatk6w na Ochotnicze Straze Pozarne na dzieh

07.08.201% to plan- 40.000,0021, a wykonanie- 25.236,8521

W rozbiciu na poszczegolne jednostki:

OSP Rudnik Maly- 4.278,2321.

OSP tr-ysiec- 5.3 10,23z/.., dodatkowo z Funduszu Soteckiego wsi tr-ysiec 2.497,A021.

OSP Starcz a- 6.382,3021.

OSP Zarz4d- 6.769,094.

ZalqcznlkNr 2 obrazuje szczegolowo przedstawione powyzej wydatki

Ad 5. W sprawach roznych czlonkowie komisji zwr6cili uwagQ na zalegaj4ceprzy Gminnej

Oczyszczalni Sciekow ogromnej ilo6ci Smieci i odpady, kt6re stwarzaj4 zagrafuene zapalenia sig.

Pan Wojt zapewnil, 2e je2eli do korica kwartafu nie zostan4 one uprzqtnigte to zostanie wynajpta inna

firma zajmujqca sip wywozem nieczystoSci, natomiast koszty poniesie obecny odbiorc4 z ktorym

zawarta iest umowa.



Poprowono rownie2 o ponaglenie wykonawcy ulicy Spacerowej w miejscowo6ci Starcza o naprawQ

nawierzchni w miejscach gdzie lvyst4p*y uszkodzenia.

Zapoznano sig z protokolem Nr VtrV20l9 z VIII sesji Rady Gminy Starcz4 z dnia 27 czerwca

2ol9r.z ostatniej sesji, uwag nie zgloszono.

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali pisma kierowane do Wojta oraz Rady Gminy

Starcza:

ZarzqduDrog Wojew6dzkich z dnia 09.08.2019r. w sprawie przejscia dla pieszych na ulicy

Gliwickiej.

Starostwa Powiatowego w Czgstochowie z dnia 01.08.2019r. z proSbq o wsparcie ratowania

miejsc pracy Huty Czgstochowa.

Stowarzysz enia ZwyHego Organizacji Ekologicznej "Ekologiczra Starcza" z dnia 24.07 .2019r.

w sprawie inwestycji operatora GSM P4.

Pana Konradalanczyka z dnia 01.07.2019r. w sprawie poszerzenia drogi dojazdowej do dzialki.

Sl4skiego Urzgdu Wojewodzkiego w Katowicach z dnia Ol.O7.2}l9r. nawi4zanie do pisma

Wydziafu Rodziny i Polityki Spolecznej.

W zwi44ku zwyczerpuniem porz4dku obrad posiedzenie zakofrczono.

Obecni- 4
Nieobecni- I

Trela Wojciech-


