
Protokol Nr 812019
zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 24.09.2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i sfwierdzenie prawomocno6ci obrad.

2 . Przyjpcie proponowanego porz4dku obrad.

3. Kontrola wykorzystania Srodkow firnduszu soleckiego w 2019r.
4. Kontrola przeprowadzonych postgpowafi z zakresu zam6wieri
publicznych w 2019r.
5. Omowienie material6w przygotowanych na najbliZsz4 sesjg Rady Gminy.

6. Sprawy roilne.

Ad 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza, w dniu

24.A9.2019r. uczestniczylo 5 radnych. Odpowiedzi i wyjaSnieri na zapytania

udzielali Skarbnik,W6jt Gminy Starcza P.Dawid Pijet i P.AgnieszkaZiota.

Ad 2 . Przewodn iczqca Kom isj i przedstawila porzqdek obrad, ktory zostal

zaakceptowany j edno gtoSnie, stwierdzono prawomocnoSi obrad.

Ad 3. Na podstawie zestawienia i wyjasnieri Skarbnika Grniny Starcza

stwierdzono, izna dziefi 18.09.2019r. plan wydatk6w z frurduszu soleckiego

na rok 2019 wyniosl- 127 602,86zl ,natomiast wykonanie 64 l3l,50z\-

W rozbiciu na poszczeg6lne solectwa zaplanowano kwoty:

Starcza- 37 674,3021

Rudnik Maty- 27 389,2221

l-ysiec- 26070,622+

Wasna- 22453,8821

Klepaczka- 22 453,8821

Szcze golowe zestawienie zadafi realizowanych w ramach fi'rnduszu

soleckiego stanowi zalqczntk nr | .

Kwota, ktora pozostala do wykorzystania to 63 471,36^' azadania

zaplanowane sA w trakcie realizacji i ukoriczone powinny zostad do

31.10.2019r .



Ad 4. Nastgpnie zaponrrano sig zwykazem przerowadzonych postgpowan

z zakresu zamowieh publicznych. W minionym roku przeprowadzono jedno

postgpowanie przetargowe na przebudowg drogi gminnej, ulicy LEkowej

w Rudniku Malym. Wptynglo 7 ofert, wykonawc4 zostal PRDM Myszk6w.

Zamdwienia publiczne do 30 000,00 € dotyczyly.

tablic informacyj nych, nadzoru budowlan e go, zagospodarowani a terenu
przy Szkole Podstawowej w Starczy, doposazenia Swietlicy w Rudniku

Matym oraz w LyScu oraz tablica wySwietlania wynikow dla GKS "Czartrj

Starcza" . W wyzej wymienionych kwestiach wszystkie procedury zostaly

zachowane.

Ad 5. Kolejnym punktem spotkania bylo om6wienie rnaterialow na

najblizszEsesjg, klore zawieraly projekty uchwal dotycz4cych budZetu oraz

regulaminow.
Zapoznano sig r6wniez z pismami, ktdre skierowano do Wojta Gminy

Starcza i Rady Gminy Starcza.

Ad 6. W sprawach r6zrych poruszono kwestip odbioru materialow

azbestowych od mieszkaric6w, Smieci zalegajqcych przy Gminnej

O czy szczalni Sciek6w, ne gatyw n4 decy zjQ wyznac zenia przej Scia dla
pieszych na ulicy Gliwickiej orazbielqcych spraw spolecznoSci naszej

gminy.

W nviqzku zryczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakot'rczono.
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