
Protokol Nr 1/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Starcza

. w dniu 27.01.2020r.

I . Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.
2.P rzyjgcie proponowanego porz4dku obrad.
3.Analiza wydatk6w Urzgdu Gminy Starcza za rok 2019.
4.Analiza pruetargfw ogloszonych w 2019 roku w zakresi e rozstrzygniEi i rozliczerua.
5. Om6wienie material5w przygotowanych na najblihsz4sesj E.
6.Sprawy r62ne.
T.Zakofrczenie obrad

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27.0I.2020r. odbylo siq w pehrym jej skladzie,

w posiedzeniu uczestni ezyli takhe W6jt Gminy Starcza Pan Wieslaw S4gmc zyk i Skarbnik Gminy

Pani Halina Gryl.

Adz. Proponowany porz4dek obrad zostal pruVjEtV jednogloSnie, stwierdzono prawomocnoS6

obrad.

Ad 3. Punkt dotycz4cy aralizy wydatk6w Urzgdu Gminy Starcza zarck2Dlg, ze wzglgdu na brak

stosownej dokumentacji zostat przesuniEty na posiedzenie w p6iniejszym terminie.

Ad 4. Kolejnym punktem posiedzenia, kt6ry om6wil W6jt Gminy, byla analiza pruetarg6w.

W minionym roku ogloszono dwa przetargi.

1. Przebudowa drogi gminnej ul.tr 4kowej w miejscowo5ci Rudnik Maty.

Zakres: przebudowa drogi gminnej ul.tr 4kowej w miejscowoSci Rudnik Maty o dlugoSci

363,17 m.

IloSd ofert-7, oferta wygrywaj 4ca: Przsdsigbiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych ,,I\dyszk5w"

Sp.zp.o.

Cena ryczakowa brutto: 294 l08,5l zl. Inwestycja nealizowana.

2. Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci

zamieszkalych na terenie Gminy Starcza w 2020 roku.



Zakres: systematycrre odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zam6wienia odpad6w

komunalnych.

Ilof6 ofert-S, ofena wygrywajqca: EKO-SYSTEM BIS Spotka zo.o. Sp6lka komandytowa.

Cena brutto r-a lMg odpad6w komunalnych- 752,0021. Usluga cykliczre do 31.12.2020r.

Szczegfiowy opis ogloszonych przetarg6w zawiera Zatqczrrdk Nr 1.

Ad 5. Nastgpnie Skarbnik Gminy wnikliwie i szczegc>lowo om6wila uchwaty dotycz4ce zmian

w bud:Zecie na rok202A orazzrrianw WPF na lata 2020-2024. Natomiast W6jt Gminy

przedstawil informacje dotyczryce rczstrzyignigcia petycji wniesionychprzezStowarzyszenie

ZwyHeOrgariz.acjgEkologicmq,,EkologiczraStarcza".

Ad 6. W sprawach r62nych z-apozrrrano sig z protokolem z ostatniej sesji oraz pismami

mieszkaric6w i inst5rtucji kierowanymi do W6jta i Rady Gminy Starcza. Prowadzono r6wnie2

dyskusjgdotycz4cqbieZ4cychsprawmieszkanc6w.

Ad 7 . W zwiqzku zryczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakoiczono.
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Przetargi w 2019r.

1. Przebudowa drogi gminnej ul. tr 4kowej w miejscowoSci Rudnik Maly
Zakres:

Przedmiotern zam6wienia jest przebudowa drogi gminnej ul. tr 4kowej w miejscowoSci Rudnik
Maly o dlugoSci 363,17m

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego nie ulega zmianie.
Parametry techniczne przebudowy ul. tr-4kowej w miejscowoSci Rudnik Maly:
- klasa drogi - ,,D" dojazdowa
- kategoria ruchu - KR I
- szeroko6ijezdni do 4,0m
- pobocza obustronne szeroko3ci 0,5m wzmocnione destruktem bitumicznym (kruszywem

kamiennym).

Dla przyjgtych warunk6w gruntowych i kategorii ruchu KRI zaprojektowano nawierzchniE
o nastgpuj4cej konstrukcji warstw:

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC I 1S gruboSci 4cm po zaggszczeniu,
o warstwawi4l4ca z betonu asfaltowego AC 16W gruboSci 4cm po zaggszczeniu,
o podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa zkruszywa kamiennego lamanego

- warstwa g6rna o frakcji 10/31,5mm grubo5ci 8 cm po zaggszczeniu
- warstwa dolna o frakcji 0/63 mm gruboSci 15 cm po zagQszczeniu

o warstwa ods}czaiEca z piasku (warstwa mrozoodporna) gruboSci 20 cm po
zagEszczeniu.

Odwodnienie powierzchniowe w kierunku istniej4cych row6w przydrolnych. Projektuje sig
profilowanie istniej4cego dna i skarp rowu, jego odmulenie i czyszczenie z rosn4cych
chaszczy. W celu sprawniejszego odptywu wody opadowej zaprojektowano przebudowg
(obnizenie) istniej4cego przepustu pod zjazdem na dzialkg nl 611 oraz Scieki
przykrawgdziowe z prefabrykat6w betonowych typu,,korytko " .
Krawgdzie jezdni obudowane krawgZnikami drogowymi zatopionymi o wymiarach 12 x25
cm na lawie betonowej (Cl2ll5) z oporem o wymiarach25 + 15 cm plus op6r zewngtrzny 10
x l5cm.

IloSi ofert: 7

Oferta lvygrywaj ?ca firmy :

Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo - Mostowych ,rMyszk6w" Sp. z o.o.
ul. Myszkowska 59,42-310 iLarl<t

Cena ry czahowa netto/brutto : 239 1 12,6 I I 29 4 108,5 | zl
Miesigczny okres gwarancji: 60 miesigcy
Termin platnoSci faktury: 30 dni

Inwe stycj a zr ealrzowana.



2. Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wla6cicieli
nieruchomoSci zamieszkalvch na terenie Gminv Starczaw 2020 roku

Zah'res:

1. Przedmiotem zam6wienia jest usluga polegaj4ca na :

1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpad6w komunalnych z nieruchomo6ci polo2onych na terenie
Gminy Starcza, na kt6rych zamieszkuj4 mieszkafcy,

2) odbieraniu i zagospodarowaniu odpad6w komunalnych przekazanych przez osoby zamieszkale
Gming Starcza do Gminnego Punktu Selektywnej Zbi6rtt Odpad6w Komunalnych (PSZOK) w
Rudniku Malym

1.1. Przedmiotem zam6wienia jest systematyczne odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub
unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zam6wienia odpad6w komunalnych
z nieruchomoSci polozonych na terenie gminy Starcza, na kt6rych zamieszkuj4 mieszkaricy,
w spos6b zapev,rniaiqcy osi4gnigcie odpowiednich poziom6w recyklingu, przygotowania do
ponownego :u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad6w
komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do skladowania oraz z PSZOK
w Rudniku Malym.

1.2. Na terenie gniny Starcza obowi4zywal bgdzie system pojemnikowo-workowy zbi6rki
odpad6w komunalnych. Worki na odpady segregowane (na papier i tekturg, tworzyva
sztuczne, metal, opakowania wielomaterialowe, szklo oraz bioodpady) zabezpieczy
wlaScicielom nieruchomoSci Wykonawca.

1.3. Charakterystyka przedmiotu zam6wienia : Teren Gminy Starcza obejmuje miejscowoSci:
Klepaczka, Starcza, Wlasna, tr-ysiec, Rudnik Maly.

IloSi ofert: 5

Oferta vvygrywaj 4ca ftmy:

EKO-SYSTEM BIS Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 Sp6tka komandytowa

ul. Przemyslowa 7, 42-274 Konopiska

Cena brutto za I Mg odpad6w komunalnych - 752,0021
Liczba pojazd6w realizujqcvch przedmiot zam6wienia spelniaj4cych wyrnagania
(aspekt Srodowiskolvy) : 8 sztuk
Termin platnoSci faktury: 30 dni

Usluga cykliczna do 3l .12.2020r.


