
Starcza 20.12.2019r.

Protok6l nr 1412019

z posiedzenia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 19.12.2019r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala sig
w niepelnym skladzie na posiedzeniu dnia 19.12.2Q19r. o godz. 13:00. Sklad komisjizgodny
z listq podpis6w czlonk6w na kofrcu protokolu.

Pzewidywany porzqdek temat6w obrad komisji:

1. Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy w 2019r.,
2. Opracowanie planu pracy komisji na202Qr.,
3. Analiza i ocena projektu bud2etu na202Qr.,
4. Om6wienie material6w przygotowanych n a najblizszq sesjq Rady Gminy,
5. Sprawy ro2ne.

Ad1.

Przewodniczqcy komisji przedstawil sprawozdaniez dzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju
Gminy w 2019r. Komisjaw 2019 roku odbyla 12 posiedzefi, w tym 11 posiedzeh wedfug
planu pracy komisji i 1 posiedzenie dodatkowe w grudniu 2019 r. Czlonkowie komisji pzyjqli
sprawozdanie z jej dzialalnoSci.

Sprawozdanie z dzialalno6ci komisji w zal4czniku 1.

Ad2.

Plan pracy komisji na rok 2020 pzedstawil pzewodniczqcy komisji. Przewiduje on
jedena6cie posiedzen w roku pzyszlym. Jednak mo2e on ulec zmianie w zalezno6ci od
potzeb. Czlonkowie komisjizaakceptowali przyszloroczny plan pracy komisji.

Plan pracy komisji w zalqczniku 2.

Ad3.

Projekt bud2etu na 2020r. przedstawila i omowila skarbnik gminy.

Projekt budzetu gminy jest rocznym planem jej dochodow i wydatkow oraz jej przychod6w
i rozchod6w , a tak2e przychod6w i wydatkow zakladow bud2etowych oraz funduszy
celowych gminy.

Ustala sie na rok2020:



Dochody bud2etu Gminy Starcza w wysoko6ci 16 367 500 zl., w tym:

. Dochody biezqce w wysokoSci 14 382 835,22 zl

. Dochody maiqtkowe w wysokoSci 1 984 664,78 zl

Wydatki bud2etu Gminy Starcza w wysokoSci 15 683 576 zl., w tym:

. Wydatki biezqce w wysokoSci 13 250 302,75 zl

. Wydatki maiqtkowe w wysokoSci 2 433 273,25 zl

R6znicq miqdzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyzka w wysoko5ci 683 924 zl.,ktora
zostanie przeznaczona na splatq zobowiqzan dlugoterminowych, w tym:

. Kredytow komercyjnych dlugoterminowych 490 000 zl

. Po2yczki dlugoterminowej 193 924 zl.

Projekt bud2etu mo2na znale2c na stronach Urzgdu Gminy Starcza.

Ad4.

Materialy i propozycje uchwal przygotowane na najblizszq sesjq (27.12.2019) zreferowal w6jt
gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian bud2etowych i zmian w WPF
om6wila skarbnik gminy.

Projekty uchwal:

1. w sprawie ustalenia szczeg6fowych zasad ponoszenia odplatno5ci za pobyt
w oSrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla
bezdomnych z uslugami opiekuiczymi.

2. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok.

3. w sprawie pzyjgcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2020 rok.
4. w sprawie przyjqcia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2O2O rok.
5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czgstochowskiemu na2020 rok.
6. w sprawie zmian w budzecie gminy Starcza na 2019 rok.
7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023.
8. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2024.
9. w sprawie bud2etu Gminy Starcza na 2020 rok.
10.w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na zaniechanie przez W6jta Gminy Starcza

realizowania uchwal i wniosk6w formalnych z sesji Rady Gminy.

Ad5.

Pierwszym tematem w tym dziale byl temat przesuniqcia godzin pracy urzgdu gminy na
popoludniowe w jednym dniu tygodnia. Temat powtarzany i dyskutowany wielokrotnie na
posiedzeniach komisji. Komisja podjqla jednogloSnie decyzje o potrzebie zgloszenia takiego
wniosku na sesji Rady Gminy Starcza.



Poruszony zostal temat odbioru odpadow komunalnych z terenu naszej gminy - zar6wno
dotyczqcych bie2qcego roku, jak i roku przyszlego, wysokoSci oplat zawryozodpadow
komunalnych. Nawiqzano do sprawy wywiqzania sig firmy "Ochrona Srodowiska" ze
zobowiqzania uprzqtniqcia naszego PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych) pry naszej oczyszczalni Sciekow.

Powraca temat komunikacji realizowanej dla mieszkaricow przezfirmq Unimetal.
Niespodziewana znaczna podwyzka cen bilet6w (30% jednorazowych i 50% miesiqcznych)
bulwersuje mieszkafic6w. Firma zwnca siq do gminy takhe o doplatq, pod rygorem
zawieszenia kurs6w na linii Starcza-Czgstochowa. Na rzazie brakszczeg6low odnoSnie
kwoty.

Radni zapytali, co z Programu Rewitalizacji Gminy Starcza bqdzie realizowanew 2Q20
roku?, co z realizacjq ujgtej w programie budowy zbiornika wodnego?

Jaka jest perspektywa i mozliwoS6 realizacji inwestycji energii odnawialnej w roku przyszlym.
Wojt odpowiedzial, ze wnioski o dotacje zostaly zlo2one, czy bqdq to siq oka2e.

Pzedyskutowano temat naszych jednostek o6wiatowych i wielko6ci subwencji dla tych
jednostek wplywajqcej do bud2etu gminy.

Na komisji radni zapoznali sig z pismami i dokumentami na biezqco wplywajqcymi do
naszego urzgdu.

Przedstawiony zostal czlonkom komisji protokol popzedniego posiedzenia Komisji Budzetu
i Rozwoju Gminy Starcza.

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i pzewodniczqcy zakohczyl jej
posiedzenie.

Zalqczniki do protok6lu :

1. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza w 2Q19 roku .
2. Plan pracy Komisji bud2etu i Rozwoju Gminy na 2020 rok.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzkow Beata

Miglus Janina

S^rd*,

Markowska Mariora .1,*1.*,.1....,.(,'"rf.*



Starcza 19.12.2019r.

Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza
w 2019 roku.

W 2019 roku komisja odbyla 12 posiedzei, podczas kt6rych zajmowano siq analizq i ocenq
budzetu oraz stanu gospodarki bud2etowej gminy i sprawami bie2qcymi. Oceniala projekty
uchwal, informacje i sprawozdania przedkladane przezwojta Gminy Starcza.
W posiedzeniach uczestniczyli czlonkowie komisji, w6jt, sekretarz gminy i zaproszeni goScie.

Zgodnie z programem pracy zatwierdzonym uchwalq rady gminy (z delikatnymi
przesuniqciami czasowymi niektorych temat6w), komisja omowila wiele temat6w na
kolejnych posiedzeniach w kolejnych miesiqcach 2019r.:

1. Styczen
1.1. Informacja wojta gminy na temat pozyskiwania dotacji i Srodk6w zewnqtrznych na

inwestycje gminne w 2018 roku.,
1 .2. ocena realizacji zadan inwestycyjnych i gospodarczych gminy w 2018 r.,

2. Luty
2.1 . wykorzystanie bud2etu w oswiacie, sluzbie zdrowia, kulturze, i sporcie,
2.2. Analiza zastosowania oplaty prolongacyjnej w 2018 roku,

3. Marzec
3.1. Analiza wykonania budzetu w 2018 r. (- pzeniesiony na nastqpne posiedzenie),
3.2. Przygotowanie GKS Czarni Starcza do sezonu,

4. Kwiecien
4.1. Analiza wykonania budzetu w 2018 r.
4.2. Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okreSlonych w budzecie na 2019 r.,
4.3. Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatkow okre6lonych w budzecie na 201g r.,

5. Maj
5.1. Omowienie sprawy umowy usuwania odpad6w komunalnych z terenu gminy,
5.2. Ocena praczwiEzanych z dzialalnoSciq tzech jednostek OSP na terenie gminy,
5.3. Informacja na temat dzialalnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019r.,

6. Czerwiec
6.1. Analiza pozyskiwania pzez gming dotacji ze Srodk6w zewnqtrznych w 2019r.,
6.2. Sprawozdanie z dzialalno5ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy za pienrusze polrocze

2019r.
6.3. Opinia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza na temat wykonania bud2etu

gminy Starcza za 2018 rok,
7. Sierpien

7.1. Kwartalna (p6lroczna) ocena realizacji zadan inwestycyjnych okre5lonych w
budzecie na 2Q19 rok,

7.2. Kwartalna (polroczna) ocena realizaQi dochod6w i wydatk6w okreSlonych w
budzecie na 2019 rok.

8. Wrzesien
8.1. Pzygotowanie jednostek o6wiatowych do nowego roku szkolnego,
8.2. Analiza wykonania uchwal rady gminy i zarzqdzefi w6jta w 2019 r. (-przeniesiony na

nastgpne posiedzenia),



9. Paidziernik
9.1. Kwartalna ocena realizaQi zadafi inwestycyjnych okre6lonych w bud2ecie na 2019

rok,
9.2. Kwartalna ocena realizacji dochodow iwydatkow okre6lonych w bud2ecie na 2019

rok,
9.3. Wspolpraca komisji z wojtem w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz

budZetu gminy na 2020 r.(-przeniesiony na nastqpne posiedzenia),
10. Listopad

10.1. Analiza stawek podatkowych na 2020 rok,
10.2. Zapoznanie komisji z wykonaniem wniosk6w przedstawionych na sesjach rady

gminy w 2019 roku (pzeniesiony na nastgpne posiedzenie),
11. Grudzieh (1)

11.1. Analiza wykonania uchwal rady gminy i zarzqdzen wojta w 2019 r.,
11.2. Zapoznanie komisji z wykonaniem wniosk6w przedstawionych na sesjach rady

gminy w 2019 roku,
11.3. Wsp6lpraca komisji z wojtem w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz

budZetu gminy na202Q r. ,
12. Grudzien (2)

12.1. Sprawozdanie zdzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy w 2019r.,
12.2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.,
12.3. Analiza i ocena projektu budZetu na2020r.

Niekt6re tematy zaplanowane do om6wienia i analizy zgodnie z programem pracy komisji,
zostaly przesuniqte na nastgpne jej posiedzenia. Oprocz analizy temat6w glownych, na
posiedzeniach komisji, czlonkowie takze zapoznawali siq z dokumentami biezqcymi,
protokolami obrad poprzednich posiedzefi komisji isesji rady. Omawiali materialy, informacje
i projekty uchwal przygotowanych na najblizsze sesje rady gminy oraz sprawy r62ne.

Sprawy iwnioski, kt6re zwr6cily uwagg komisji orazzostaly zaakceptowane przez jej
czlonk6w to:

1. Wykonanie monitoringu naszej oczyszczalni i punktu PSZOK w celu utrzymania
porzqdku na ich terenie ,

2. Propozycja zmiany godzin pracy urzqdu gminy w jednym dniu tygodnia na
popoludniowe, aby uzqd w jednym dniu tygodnia pracowal w godzinach
popoludniowych - jak to jest w wigkszoSci urzqdow. Bgdzie to udogodnienie dla
mieszkaic6w nie mogqcych pojawi6 siq w uzqdzie gminy w godzinach
przedpoludniowych.

Jednym zwa2nieiszych posiedzei bylo posiedzenie w maju - odbyte wspolnie z innymi
komisjami gminy, dotyczqce problemu odpadow komunalnych, zmiany umowy dotyczqcej
wywozu odpad6w komunalnych z terenu gminy izmiany stawek oplat za te uslugi
pobieranych od mieszkahcow.

Analizq temat6w, material6w, spraw bie2qcych i r6znych, dotyczqcych gminy oraz jej
mieszkahc6w, poruszanych na komisjach, mo2na znale26, w protok6lach posiedzeri komisji.
Przygotowany i przyjqty zostal nowy plan pracy komisji na 2020 rok.



PLAN PRACY KOMISJI BUDZETU I ROZWOJU GMINY NA 2O2O ROK

L .p . Tematv posiedzeri Miesiac

1..

1. Informacja w6jta gminy nt. pozyskiwania dotacji i Srodkow
zewnqtrznych na inwestycje gminne w 2019 r.

2. lnformacja wojta na program6w zaplanowanych ale nie
zrealizowanych w 2019 r.

3. Ocena realizacji zadan inwestycyjnych i gospodarczych gminy w
2019 r.

Styczeri

2.

1 . Analiza wykonania budzetu w 2019 r.
2. Ocena stanu f inansow gminy w 2019 r.
3. Analiza SciqgalnoSci oplat za wodg, Scieki, odpady i czynsz oraz

podatku od Srodkow transportowych, podatku rolnego i od
nieruchomo5ci za 2019 rok.

Luty

3 .

Ocena i analiza nak{ad6w budZetowych przeznaczonych do
wykorzystania w gminnej oSwiacie, sluZbie zdrowia, kulturze
i sporcie.
Przygotowanie GKS Czarni Starcza do sezonu.
O5wietlenie uliczne - koszty oSwietlenia za 2019 rok oraz
olanowanie inwestvcii w tvm zakresie na rok 2020.

1 .

2.
3.

Marzec

4.

1. Kwartalna ocena realizacji zadah inwestycyjnych okre5lonych w
budZecie na202O r.

2. Kwartalna ocena realizaqi dochod6w iwydatk6w okreSlonych w
budZecie na 2020 r.

Kwieciei

5 .
1. Ocena dzialalnoSci trzech jednostek OSP na terenie gminy.
2. lnformacja na temat dzialalnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w

2020r.
Maj

6 .

I Analiza pozyskiwania przez gminq dotacji ze Srodk6w
zewngtrznych w 2020 roku.
Ocena stanu finans6w jednostek oSwiatowych przy koncu roku
szkolnego.
Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy
zal polrocze.

2

?

Czerwiec

7 .

1. Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okreSlonych w
budZec ie  na2020r .

2. Kwartalna ocena realizaqi dochod6w iwydatkow okreSlonych w
bud2ec ie  na202Or .

3. P6lroczna ocena finans6w i ewentualneoo zadluZenia ominv.

Lipiec/Sierpied

8.

1. Ocena i analiza budzet6w jednostek oSwiatowych.
2. Przygotowanie jednostek o6wiatowych do nowego roku

szkolnego.
3. Analiza wykonania uchwal rady gminy izarzqdzefi W6jta w 2020

r.

Wrzesiefi

9 .

1. Kwartalna ocena realizacji zadah inwestycyjnych okreSlonych w
budzecie na2020 r.

2. Kwartalna ocena realizacji dochod6w i wydatk6w okre6lonych w
bud2ecie na2020 r.

3. Wsp6lpraca wojta z komisjq w zakresie opracowania planu
inwestvcvineqo oraz budZetu qminv na2021 r.

Pa2dziernik

10 2
3

Ocena i analiza finans6w gminy i ewentualnego zadlu2enia
w 2020 r. w zwiqzku z projektem budZetu na 2021r.
Analiza propozycji stawek podatkowych na 2021r.
Zapoznanie Kom isj i z wykonan iem wn ios k6w przedstawianych
na sesiach Radv Gminv w 2020 r.

1

Listopad

Lt.
Analiza i ocena projektu budZetu na2021 r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji BudZetu i Rozwoju Gminy.
Opracowanie planu pracv Komisii na2021 r.

1
2
3

Grudzieri

12. Opiniowanie i analiza projekt6w uchwal na sesje rady gminy.
Analiza soraw bieZacvch i roznvch.

1 .
2 . Caly rok

Plan pracy Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy w zale2no6ciod potrzeb mo2e ulec modyf ikacj i .


