
Starcza 30.10.2019r.

Protok6f nr tLlZOLg

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 29.10.20L9r.

Zgodnie zWznaczonym terminem, Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala sig
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 29.10.2019r. o godz. 14:0Q.

Przewidywany porzqdek tematow obrad komisji:

1 . Kwartalna ocena realizaqi zadan inwestycyjnych okreSlonych w bud2ecie na 2019
rok,

2. Kwartalna ocena realizaili dochodow iwydatkow okreSlonych w budzecie na 2019
rok,

3. Wspolpraca komisji z wojtem w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz
budzetu gminy na2020 r.,

4. Analiza wykonania uchwal rady gminy i Zarzqdzen wojta w 2019 r.,
5. Sprawy r62ne.

Ad1 .

lnwestycje tegoroczne po trzecim kwartale tego roku zreferowala skarbnik gminu. Zadania
inwestycyjne przewidziane w budzecie tego roku po tym czasie zostaiy czgSciowo
zrealizowane. Zrealizowano przede wszystkim duze inwestycie w najwigkszvm stopniu
procentowym, ale niekt6re mniejsze tez. Do tych zrealizowanych nale2q:

a. Budowa wodociqgu i kanalizacj i  sanitarnejw ul. Strazackiej i  My6liwskiejw m. t-ysiec
-  99.99%,

b. Budowa drogi gminnej ul. lqkowejw m. Rudnik MaNy - 99,620/0
c. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Starczy - 99,96%
d. Zakup i monta2 tablicy wy6wietlania wynikow na boisku - 100%
e. Zakup i montaz wiaty przystankowej przy ul. Zielonej w Ly6cu - 87,21o/o
f . Zakup i montaz wiaty przystankowej w Starczy - 76,31%
g. Zakup grunt6w pod parking przy cmentarzu 100o/o,
h. Kompleksowa termomodernizacja budynkow uzyteczno5ci publicznej w Gminie

Starcza - 97,78o/o,
i. Rozbudowa placu zabaw FS Klepaczka - 56,62%
j. Zada.nie gospodarcze - E-aktywni mieszkaricy gminy Starcza - 100%.

Niektore inwestycje zostanq wkr6tce zakonczone. Wedlug wska2nika wykonania, wiele
zadan inwestycyjnych tego roku nie zostalo jeszcze zrealizowanych. Mozna sig z nimi
zapoznalw zalqczniku 1 do protokolu. Niekt6re zalo2one inwestycje prawdopodobnie



calkowicie wypadnq z planu z powodu nie uzyskania odpowiednich dotacji na ich realizacjq

z funduszy zewngtrznych.

Do tych mogq nale2ec.

a) Montaz odnawialnych 2rodel energi i  na terenie gminy Starcza,

Szczegoly wydatkow inwestycyjnych w zalqczniku 1.

Ad2.

Stan dochodow i wydatkow gminy po trzecim kwartale przedstawila skarbnik gminy.

Wykonanie dochodow majqtkowych w tym okresie byfo tak niskie z uwagi na niski wskaznik

wykonan ia dotacj i celowych z Urzqdu Ma rszalkowskieg o Wojewodztwa S lqskieg o
zaplanowanych na realizaqq inwestycji:

1. Budowa wodociqgu i kanalizacj i  sanitarnejw ul. Strazackiej i  My6liwskiejw m. t-ysiec,
2. Kompleksowa termomodernizacja budynkow uzyteczno6ci publicznej w gminie

Starcza.

Realizacja dochod6w majqtkowych zwiqkszy sig po rozliczeniu zadafi inwestycyjnych
w czwartym kwartale roku. Jednak dochody pozwoliNy na wla6ciwq splatg kredyt6w i
po2yczek na plan splaty 540 000 zl. wykonanie po trzecim kwartale wynosi 386 499,94 zl.
-z1 i " i  71 ,37n ' " .

Wydatki po trzecim kwartale:

Wskaznik wykonania zadan inwestycyjnych bylby wigkszy, gdyby nie uwzglgdniaf inwestycji,
kt6re nie bgdq realizowane w tym roku z powodu braku dotacji, kt6re wymieniono w Ad1 .

Ad3.

Przeniesiony na nastgpne posiedzenie komisji.

Ad4.

Przeniesiony na nastgpne posiedzenie komisji.

Ad5.

Nazwa Plan w zl Wykonaniew zl
Dochodv oqolem 15 972 231,27 10748 043,68 rc7,29%)
Dochodv biezace 12 278 509,27 9 891 533,14 (80,56%)

Dochodv maiatkowe 3 693 722,00 856 510,54 (23,19%)

Nazwa Plan w zl Wvkonanie w zl
Wvdatki oqolem 15 637 231,27 11 718 054.65 (74,94%\
Wvdatki biezace 11 353 443,47 8 540 267,91 (75,22%\

Wvdatki maiatkowe 4 283 787,80 3 177 786,74 (74,18o/o\



W sprawach roznych przedyskulowano i poruszono wiele spraw i temat6w.
Odczytano i przeanalizowano pisma :

a. pismo z GDDKiA, zastgpcy dyrektora do spraw interwencji w sprawie ekranow przy
autostradzie A1.

b. stowarzyszenia "Ekologiczna Starcza" w sprawie reakcjiw6jta na skargq
stowarzyszenia,

c. odpowiedZ dyrekcji GZOZ w Woznikach dotyczqcE naszego o6rodka zdrowia,
d. wojewody Slqskiego w sprawie zlo2onych oSwiadczeri majqtkowych,
e. podzigkowanie stowarzyszenia "Ekologiczna Starcza" dla OSP Rudnik Maly,
f. pismo stowarzyszenia "Ekologiczna Starcza" w spra.wie informacji SMS wysylanych

przez urzqd gminy.
g. pismo mieszkanki /mieszkaica z proSbq o budowg wodociqgu i kanalizacj i  na ul icy

Wrzosowej.

Gmina posiada czynny system powiadamiania mieszkafc6w popzez SMS -y Niestety
informacji przekazywanych przez ten system jest bardzo niewiele. Radni stwierdzili, ze
powinny byc przez ten system wysylane rozne informacje do mieszkancow (np.
o odbywajqcych sig konsultacjach dotyczqcych program6w i inwestycji gminnych,
o organizowanych zebraniach, imprezach iwyjazdach oraz innych waznych wydarzeniach
gminnych). Dzialania systemu powiadamiania SMS dotyczylo tez pismo, ktore wplynqlo do
urzgdu. Wojt obiecal poprawg jako6ci i iloSci wysylanych powiadomien SMS.

Radni i mieszkancy zglosili potrzebg zmiany godzin pracy Urzqdu Gminy w Starczy

w jednym dniu tygodnia, na popoludniowe, aby dostosowa6 godziny urzgdowania do potrzeb
mieszkancow. Podobny standard godzin pracy funkcjonuje w wigkszoSci urzgdow.
Zaproponowano godziny urzgdowania raz w tygodniu: 10:00 - 18:00, dzieri do uzgodnienia.

Zwroeono tak2e uwaqe. aby w proiektach Lrchwal bvl wpisrTwany wnioskodawca daneqo
projektu uchwaly. Projekty uchwal przestanq byc "anonimowymi".

Pojawil sig temat naszej komunikacji busowej. Zlej obslugi linii kursujqcych po gminie
Starcza, czgstego wypadania kurs6w i znacznego, nieuzasadnionego podwyzszenia ceny
bilet6w - niekt6rych nawet o 50%. Oburzeni mieszkaficy sugerujq nawet potrzebg zmiany
firmy obslugujqcej naszE komunikacjg lokalnq. Zwrocono te2 uwagg, ze gminy o6cienne
korzystajq z doplat, aby mogly do nich kursowa6 autobusy PKS.

Pojawil sig tez temat obecno6ci radcy prawnego na sesjach rady gminy, zgodnie z przyjqtym
wnioskiem radnych. Radni stwierdzili, 2e radca prawny powinien by6 obecny na sesjach - jak
to mialo miejsce w poprzednich kadencjach rady i nie stwarzalo to wtedy zadnych
problem6w. Dzisiaj taka obecno6c staje sig byc problemem - dlaczego?

Poruszono temat wyr6wnania parkingu (usuniqcia pni z parkingu) przy naszym o6rodku
zdrowia.

Widzimy napigty tegoroczny budzet i prawdopodobnie pzyszloroczny takze, wiqc
poszukajmy pieniqdzy w obiektach i terenach wynajmowanych przez gming.

Przedstawiony zostal czlonkom komisji protokol poprzedniego posiedzenia Komisji Bud2etu
i Rozwoju Gminy Starcza.



Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakohczyl jq
posiedzenie.

Zalqczniki do protok6lu :

1. Wydatki inwestycyjne na 22102019.

Podpisy czlonk6w komisji :

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

Wawrzyficzak Maryla

Markowska Mariola



L.p. Nazwa inwestycji Plan (PLN)
Wykonanie

(PLN)

1..
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnej w ul .  Stra2ackiej
i  Mv6 l iwsk ie iw m.  tvs iec

1 312 651,00 1 312 2s8,88

2 . Budowa drogigminnej ul .  tqkowejw m. Rudnik Maly 301268,00 300 108,51

3 .

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w
Starczy - Inicjatywa Solecka (FS Rudnik Maly 4 000,00, FS
Klepaczka 2 000,00, FS tysiec 3 000,00, FS Wlasna 2
000,00, FS Starcza 17 000,00, dotacja 17 000,00)

45 000,00 4498t,t0

4 .
Zakup i  monta2 tabl icy wySwiet lania wynik6w na boisku -

Inicjatywa Solecka (FS Starcza 8 500,00, dotacja L0 500,00,
5r. wlasne 2 000,00)

21 000,00 20 999,99

5 .
Zakup i montai wiaty przystankowej przy ul. Zielonej (FS
tvsiec)

7 000,00 6 104,82

6.
Zakup wiaty przystankowej z polo2eniem kostki brukowej
(FS Starcza)

7 000,00 6 t04,82

7 . Budowa drog igminne i  u l .  Wsp6 lne iw m.  S tarcza 20 000,00 0,00
8. Zakup grunt6w pod parking przy cmentarzu 47 000,00 47 000,00

9 .
Monta2 odnawialnych 2r6def energi i  na terenie gminy
Starcza

942026,80 0,00

10.
Kom pleksowa termomodernizacja budynk6w u2yteczno6ci
publ icznej w gminie Starcza

1466 538,00 1434028,67

1,t.
Modernizacja zaplecza socjalno-kuchennego w Swiet l icy
wiejskiejw m. tysiec

80 000,00 0,00

12.
Zadaszenie wejScia Swietlicy wiejskiej w m. tysiec (FS
t ysiec) 8 500,00 0,00

13. Rozbudowa placu zabaw (FS Wlasna) 13 854,00 0,00
1.4. Rozbudowa placu zabaw (FS Klepaczka) 10 950,00 6 199.95

Razem 4 283 787 ,80 3 177 786,74

Wydatki inwestycyjne stan na dzieri 22.L0.20L9

Zadania gospodarcze w 2019 roku

L.p Nazwa inwestycji Plan (PLN) Wykonanie
( P L N )

1 . Opracowanie Programu Ochrony Srodowiska (POS) 10 000,00 0,00
2 . Usuwanie azbestu 39 000,00 0,00
3 . E-aktvwni mieszka 6cv sminv Starcza 149 000,00 149 520,00

Razem 198 653,20 149 520,00


