
Protokol Nr 912019
zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 22.14.2019r.

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Prryjgcie proponowanego porz4dku obrad.
3. Analiza wykonania Uchwal Rady Gminy w 2019 roku.
4.Analiza Znzadzefi W6jta Gminy podjqtych w 2019 roku.
5. Sprawy r62ne.

Ad l. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza w dniu 22.10.2019t.

odbywalo sig w prza obecnoSci wszystkich jej czlonk6w,w spotkaniu

uczestniczyli r6wniez W6jt Gminy Starcza i Sekretarz.

Ad 2 . Przewodn icz4ca Komi sj i przedstawi la pon4dek obrad, kt6ry zostal

przyjgty jednogloSnie, stwierdzono prawomocnoS6 obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji Rewiryjnej dokonali analizy wykonania Uchwal

podjgtych przezRade Gminy w biez4cym roku i stwierdza co nastqpuje:

W 2019r. podjgto 33 Uchwaty i wszystkie zostaty poddane wykonaniu.

Szczegololvy lvykaz Uchwal za*iera Zal4cmtk Nr 1-

Ad 4. Nastppnie czlonkowie Komisji dokonali analizy Zarzqdzen Wojta

Gminy Starcza wydanych w 2019r. W tej kwestii wyjaSnien udzielal W6jt

Gminy, ktory w roku biez4cym wydal 70 zatz4dzsfr dotycz4cych:

zmianw budZecie, zrnian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Starcza,powoly'wania wlasci'*ych Kornis.ii, Koordynator6w, konsultac.ii,

zarzqdzania kryzysowe go. Wszystkie Zarzqdzania wydane zostaly z godnie
z obowi44uj ecymi przepisami.
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Ad 5. W sprawach roznych zapoznano sig z Protokolem Nr IXl2At9 zIX

ses.ji Rady Grniny Starcza z dnia 30.09.2019r., do kt6rego uwag nie

zgloszono oraz pismami kierowanymi do Wojta i Rady Gminy Starcza'



-GDDKiA w sprawie ekranow akustycznych,
-Sl4skiego Urzgdu Wojew6dzkiego w sprawie ochrony nvierzqt domowych,
-Dyrektora Gminnego Zespotu Osrodkow Zdtowia w Woznikach,
-Wojewody SlEskiego w sprawie oSwiadczet'l maj4tkowych.
- Interpelacj 4 obywatelsk4.
- Stowarzyszenia Zwyklego Or ganizacj i Ekolo gicznej "Ekolo gic ma Star cza"

-Przewodnicz4cego Rady Powiatu Czgstochowskiego.

Poruszo no kwe sti g zale gaj4cych odpadow wie lko gab aryto wy ch oraz

przetargtna odbi6r odpadow komunalnych, poszerzenta zakresu ustug

medycznych w Osrodku T.drowiaw Starczy, dokot'rczenia chodnkaprzy

wiadukcie w StarcTy orazbieZ4cych spraw dotyczqcych spolecznoSci

lokalnej.
w zrvi4zJcu z wyczerpaniem obrad posiedzenie zakoirczono.

Obecni- 5
Nieobecni- 0

Kamifrski Zdzislaw'
Kuziorowicz Wanda-
Liszcryk Agnieszka-,
Musik Krzysztof-
Trela Wojciech - {7"
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