
Protokol Nr l0l20l9
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Stncza

w dniu 26.11.2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
2. Przyjgcie proponowanego porz4dku obrad.
3. Analiza stawek podatkowych na 2020rok.
4 . Analiza wspolpracy Gminy z or garvacjami pozarz4dowymi .
5. Om6wienie material6w prrygotowanych na najbliisz4sesjg Rady Gminy.
6. Sprawy rohne.
7 . Zakofrczenie obrad.

Ad 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestnicrylo 5 jej czlonkow , W6jt

Gminy Starcza Pan Wieslaw Szymczyk, Skarbnik Gminy Pani Halina Gryl oraz

Sekretarz Pani Ilona Ciura.

Ad 2. Proponowany porz4dek obrad zostal prryjety jednogloSnie, stwierdzono

prawomocnoSd obrad.

Ad 3. W pierwszym punkcie posiedzenia czlonkowie Komisji zapoznali sip ze

stawkami podatkowymi na 2020r. wg ustawy, proponowanymi przez W6jta Gminy,

Komisjp Bud2etu i Rozwoju Gminy oraz Komisjg Skarg, Wnioskow i Petycji.

Por6wnano w/w stawki ze stawkami obowiq,zuj4cymi w roku 2Al9 i jednogloSnie

przychylono sig do stawek uproponowanych przezwlw Komisje.

Ad 4. Gmina Starcza wsp6tpracuje z jednq organizacjqpozarzqdowuL ktor4jest

Gminny Klub Sportowy ,,Czarni Starczd', klub otrzymal dofinansowanie w kwocie

90000,0021.W roku 2018 przeprowadzono modemizacjp plyty boiska i budowp

trybun na obiekc ie prry ul. Sportowej . Organ izacja ta objqla swoj4 piecz4 teren

rekreacyjny za budynkiem przedszkola. Prowadzone s4 sekcje pilki noznej w trzech

kate goriach wiekowy ch oraz sekcj a koszykowki.



Ad 5. Kolelno om6wiono materiaty na najblDsz4 sesjE i zapzfrmrno siE z protokolem

z ostatniego posiedzenia sesyjnego'

Ad 6. w sprawach ro2nych zgloszono koniecznosc zdyscyplinowania firmy

zajmuj4cej siQ wywozem nieczystosci do uprz4tnigcia terenu ptzy oczyszczalni

Sciekow w Starczy ptzedwygaSniEciem umowy'

zapoznano sig z szetegqem pism kierowanych do wojta orazPtzewodnicz4cej

RadY GminY Starcza:

' Stowar zyszenie Zwykle "Ekologic 
zna Starczt'

' Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

. GDDKiA

' Inicjatorka Spol ecznaKatarzyna Gajowczyk

' Sl4ski lJtzqdWojewodzJci w Katowicach

' Pana Mateusza Mielczarka

' Radne go Zdnslawa Kamit'rskiego

' Powiatowego Zaru1duDrog

' Uchwal4 RIO w Katowicach

AdT.WzwipkuZwczetpaniemporz4dkuobradposiedzeniezakoficzono.

Obecni- 5

Nieobecni- 0
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Kamiriski 7'dzislaw - 
U;'i

Kuziorowicz Wanda - p""u'^*"t'

LiszczykAgnie szk" - tLt\ wXA

Musik Krzysztof - f'l*'k

TrelaWojciech - QW


