
Starcza 23.11.2019r.

Protok6l nr t2l20Lg

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 22.LL.2OL9r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza
zebrala sig w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 22:.11 .2019r. o godz. 1 3:00.

Przewidywany potzEdek temat6w obrad komisji:

1. Analiza stawek podatkowych na 2020 rok,
2. Zapoznanie komisji z wykonaniem wnioskow przedstawionych na sesjach rady

gminy w 2019 roku,
3. om6wienie material6w przygotowanych na najblizszq sesjq rady gminy,
4. Wspolpraca komisji z w6jtem w zakresie opracowania planu inwestycyjnego

orazbud2etu gminy na2020 r.,
5. Sprawy roZne.

Ad1.

Komisja otrzymala propozycje stawek podatkowych, na 2}2}r,zaproponowane przez
wojta gminy. Napigty budzet gminy na 2020r. wymaga delikatnych zmian stawek
podatku od gruntow i budynk6w znajdujqcych sig na terenie naszej gminy. To samo
mozna powiedziec odnoSnie podatku od Srodkow transportu. PropozyQe utrzymania
niektorych stawek podatku na poziomie ubieglorocznym nie zostala zaakceptowana.
Najwiqcej kontrowersji wzbudzity stawki podatku od pozostatych grunt6w - stawka do
1000m2, ktora to stawka stanowi najwigkszq czqsc podatku placonego przez
wtaScicieli nieruchomoSci nie bgdqcych gospodarstwami rolnymi istawka podatku od
b u d yn k6w zwiqzany ch z p rowa dzonE dzi ala I n o6ci q g osp od arczq. Ce ny towa r6w
i uslug konsumpcyjnych og6lem we wrzeSniu 2019r. w stosunku do wrzeSnia 2018r.
wzrosly (wedtug GUS) o 2.1% a rok wczeSniej byto to 1,7o/o, wiqc inflacja delikatnie
roSnie. Stawki podatku od gruntow, nieruchomoSci i budynkow zaproponowane na
2020r. zmiescily sig w granicach inflacji w porownaniu do ubieglego roku.

Decy4ajakie stawki bqdq obowiqzywaly w 2020r. zostanie podjgta na najblizszej
sesji - stawki dostqpne bgdq w przyjgtej uchwale na stronach internetowych gminy
Starcza.

Ad2.



Temat przeniesiony na posiedzenie komisji poSwigcone om6wieniu wykonania
uchwaN, wniosk6w i zarzqdzeh w6jta oraz wspolpracy komisji z w6jtem.

Ad3.

Materiaty i propozycje uchwal przygotowane na najblizszq sesjq (27.11.2019)
zreferowal wojt gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian
bud2etowych i zmian w WPF om6wila skarbnik gminy. Propozycje uchwal sq dostqpne na
stronach Urzqdu Gminy Starcza.

Ad4.

Temat przeniesiony na nastqpne posiedzenie komisji.

Ad5.

Komisja zapoznala sig z biezqcymi pismami idokumentami wptywajqcymi do urzqdu
gminy. Migdzy innymi pisma:

1. Powiatowego Zarzqdu Drog w sprawie poprawy bezpieczenstwa na
skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 10535 z drogq powiatowq 10545.,

2. Z GDDK|A w sprawie ekran6w przy autostradzie,
3. Mieszkanca Hutek w sprawie proSby o ujgcie w planie budowy sieci

wodociqgowej na ulicy R6zanej,
4. Pisma radnych, mieszkafic6w i organizacji lokalnych skladane do urzgdu

gminy.

Pienvszym tematem w tym dziale byt temat przesunigcia godzin pracy urzgdu gminy
na popoludniowe w jednym dniu tygodnia. Temat powtarzany i dyskutowany
wielokrotnie na posiedzeniach komisji. Komisja podjgta jednoglo$;nie decyzje o
potrzebie zgloszenia takiego wniosku na radzie gminy. WiqkszoS6 urzgdow pracuje
w jednym dniu tygodnia dluzej po poludniu - nasz urzqd gminy takze powinien
dolqczyl, do tego grona. Opinia wigkszo6ci radnych w tym kierunku jest przychylna
takiej zmianie godzin pracy urzqdu gminy.

Poruszony zostal temat odbioru odpadow komunalnych z terenu naszej gminy -
zar6wno dotyczqcych biezqcego roku, jak i roku przyszlego. Nawiqzano do sprawy
wywiqzania sig firmy "Ochrona Srodowiska" ze zobowiqzania uprzqtniqcia naszego
PSZOK (Punktu SelektywnejZbiorki Odpadow Komunalnych) przy naszej
oczyszczalni 5ciek6w. Koticzy siq umowa z wlw firmq i pozostalo juz niewiele czasu
posprzqtania zalegajqcych tam odpadow. W zwiEzku z tematem PSZOK-u padlo tez



pytanie o monitoring na oczyszczalni Sciek6w W6jt odpowiedzial,2e to dopiero w
przyszlym roku.

Przedyskutowano temat naszych jednostek o6wiatowych i wielkoSci subwencji dla
tych jednostek wphywajqcej do budzetu gminy. Wedtug skarbnika gminy
przyszloroczna subwencja bgdzie ni2sza od tegorocznej.

Poruszony po raz kolejny zostal temat obecno6ci na sesjach rady gminy radcy
prawnego zatrudnionego w gminie. Wniosek w tej sprawie przyjqla rada gminy.

Przedstawiony zostal czlonkom komisji protokot poprzedniego posiedzenia Komisji
BudZetu i Rozwoju Gminy Starcza. Czlonkowie komisji zapoznali sig rowniez z
protok6lem poprzedniej sesji rady gminy.

Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakoficzyl jej
posiedzenie.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

MiglusJanina

Wawrzyficzak Maryla

Markowska Mariola
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