
Starcza 26.O2.2O2Qr.

Protok6l nr 2l2A2O

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 25.02.292Or.

Zgodnie zryznaczonym tenninem, Komisja Bud2etu i Roarcju Gminy Starcza zebrala sig
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 25.O2.2A2Or. o godi. 13:00.

Pzewidywany pozqdek tematow obrad komisji:

1. Analiza wykonania bud2etu w 2019r.,
2. Ocena stanu finansow gminy w 2019r.,
3. Analiza Sciqgalno5ci oplat za wodg, Scieki, odpady i czynsz oraz podatku od Srodk6w

transportowych, podatku rolnego i od nieruchomo5ci w 2019 r.,
4. Sprawy ro2ne.

Adl

Sprawozdanie bud2etowe za rok 2019 zreferowafta skarbnik gminy.

Bud2et 2O19r. (kwoty w zf.).

W ciqgu roku w wyniku zmian skorygowano budzet po strcnie dochod6w iwydatk6w (w tym
dochod6w i wydatk6w majqtkowych). W adqzku z tymizmianami powstaf deficyt bud2etowy
w kwocie 474 OU zf, ktory zostal pokryty pzychodem. W ciqgu roku wprowadzono zmiany w
przychodach, ktore anrigkszono do kwoty 996 564 zl z podziatern na:

- wolne Srodki - 476 sil zt
- kredyt komercyjny dfugoterminowy - 500 000 zl.
- splata po2yczki zaciqgniqtej przez GKS "Czami Starcza" - 20 @0 zl.

W ciqgu roku zmianie ulegly tak2e rozchody z kvroty 540 000 zl do 522 500 zl. Podzielone
na:
- udzielenie po2yc.zki dla GKS ,,Czami Stiarcza" -2O Offi zl
- splatq rat kapitalcwych i po2yczki kredytow dfugoterminowych - 502 500 zl w tym:

- kredytu komercyjnego zaciqgniqtego w2014 r. - 370 000 zt
- kredytu komercyjnego zaciqgniqtego w 2018 r. - 2O 000 zl
- pozyczki dlugoterminowej - 112 5OO zl

Znacznqczq6c bud2etu gminy stanowity subwencje szkolne oraz dotacje celowe
izewnetrzne.

Rodzaj Plan Korekta Wvkonanie
Dochody 16 030 000 15 046 840 14 975 397

15 490 000 15 520 903 14 888 651



Zaplanowane dochody budZetu 2019 r. zostaly zrealizowane w 99,53o/o zal wydatki w
95,93o/o. Ni2sza realizacja wykonania wydatkow wynikla z nie zrealizowania niektorych
inwestycji w 2019r., na kt6re gmina nie otrzymata dofinansowania ze Srodkow unijnych.

Og6lny wska2nik zrealizowanych dochod6w jest zadawalajqcy(99,53%), chocia2 w ciqgu
roku wymagalznacznych korekt, govilrie zaplanwanycfr docfrod6w majqtkowych. Stabiej
zostaly zrealizowane w ciqgu roku dochody majqtkowe, ktore miaty vrptyw na wprowadzenie
dodatkowych pzycttodow w postaci kredytu komercyjnego dfugoterminowego w wysokoSci
500 000,00 zl.

Ze szczeg6ftcwym sprawozdaniem z wykonania bud2etu gminy Starcza za2}19 r. mo2na
zapoznac sig w Uzgdzie Gminy Starcza.

Ad2.

Zasoby finansowe sq podstawq dzialania jednostki samorzqdu terytorialnego oraz
warunkiem realizowania nalcZonych na niq zadan. Gospodarka finansowa gminy ma
donioste znaczenie z dwoch powod6w. Po pienrsze, determinuje ona rozwol gminy, po
drugie, stan finansow jest syntetycznym wyrazem potencjatu roznroju gospodarczego
kazdego podmiotu gospodarujqcego. Przez pryzmat finans6w mo2na dokona6 catoSciowej
oceny funkcjonowania gminy i jej mozliwoici roarojowych. Kondycja finansowa jest nie tylko
pochodnq realizowanych zadafi publicznycfr, ale tak2e pomostem fqczqcym wszystkie
p zejawy dzi ata n i pzed si gvrzigc podej mowanycfi pzez samorzqd.

Celem analizy jest ukazanie sytuacjifinansowej gminy. Gospodarka finansowa gminy
realizowana jest na podstawie bud2ehr, czyli rocznego planu dochod6w i wydatk6w oraz
pzychodow i rozchodow tejjednostki. Finanse gminy w 2019 roku zostaly ocenione
pozytywnie przez Komisjg Budzetu Roaroju Gminy. Zaplanowane zadania i inwestycje
zostaly w wigkszoSci zrealizowane przez odpowiednie dopasowanie w czasie dochodow
i wydatk6w gminy. Wydatki nie przekroczyly dochod6w i dyscyplina bud2etowa zostala
zachowana.

Ad3.

Po analizie Sciqgalno5ci opfat za wodg, Scieki, odpady i c.zynsz oraz podatku od Srodkow
transportowych, podatku rolnego i od nieruchomo6ci i innycfr oplat lokalnydt ztytulu
Swiadczonych uslug dla mieszkaricow w 2019 r. stwierdzono:

ZalegloSci z tytufu w/w optat narzecz gminy Starcza vyynosz€l 381 891,59 zl.

Kwota zalegloSci na koniec 2019r. jestwiqksza od kwoty zalegtoSci ustalonej na koniec
2018r. giownie za sprawE nienale2nie pobranycfr Swiadczen rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego (kwota: 304 954,07 zl). Pozostale zalegfic5ci to kwota 76 937,52 zl.



W tym:

1. ZalegftcSci optaty za Smieci - 13 036,94 zf
2. ZalegtrSci oplaty za dostawq $rody iodbior Sciekovv - 8 865,35 zl
3. ZalegfoSci podatku rolnego 10 082,43 zt
4. Zaleglo6ci oplat od Srodkow transportowych- 10 507,00 zl
5. ZalegloSci podatku od nieruchomoSci- 8 273,20 zl
6. Zaleglo6ci oplaty adjacenckiej- 5 509.72 zl
7. Pozostale zalegfo6ci (np. czynsz, udzialy w podatku

dochodowym od osob fizycznych ip. 20 660,88 zl

Wiqkszo6c zalegloSciw porownaniu do 2018r. wzroslia, zmalaftc natomiast zadlu2enie optat
od podatku od nieruchomoici i oplaty adjacenckiej. V$stano 425 upomnien w tym najwigcej
249 dotyczqcych podatku rolnego i od nieruchomo6ci.

N iezaleznie od prowadzonej windykacji dlug6w stan zadfu 2enia wzrasta.

Ad4.

W sprawach r6znych przedyskutowano i poruszono wiele spraw itemat6w.

Jeszcze raz sprawa ekologicznych Zrodel ciepla ienergiiodnawialnej w naszej gminie.
Niestety dotacje pozostaly tylko na ubieglorocznej liScie rezerwowej. Wedfug informacjiwojta
udalo sig pozyskac dotacjg na realizacjg pienrszego etapu monta2u fotowoltaicznych 2r6del
energii odnawialnej z listy osob z 2018 roku i ma byc zrealizowany w pierwszej poltcwie roku.
Koszt dla mieszkanea 15o/o wartoSci + VAT. Sq ieszcze miejsca w grantowym programie na
ekologiczne piece gazowe ipelet.

Ruszyl program usuwania azbestu w naszej gminie. Wnioski bylo mo2na by&c skladac do
14.A2.2O2Or. Szczeg6ly na stronach urzqdu gminy. Program ma byc realizowany w tym roku.

Powraca jak bumerang sprawa naszej lokalnej komunikacji busowej. Mieszkancy
sygnalizujq niezadowolenie z ishiejqcej komunikacji. Zastanawiajq sig nad mo2liwoSciq
zmiany pzewo2nika. Mieszkancy sqsiedniej gminy Konopiska sq o wiele bardziej zadowoleni
z firmy Swiadczqcej usfugi lokalnego tnansportu osobowego ich terenie. Pytaje niekt6zy:
,,Czy u nas jest to niemo2liwe?".

Pzypomniano rownie2 temat bankomatu i paczkomatu w naszej gminie. Mieszkahcy
upominajq sig o zainstalowanie wlw urzqdzefi. Twierdzq - jesteSmy jednq z niewielu gmin
bez nowoczesnych urzqdzefi upraszczajqcych zycie, ab jest nadzieja, 2e wkr6tce to siq
zmieni iwymienione urzqdzenia poiawia siq w gminie.

Na komisji radnizapoznali sig z pismami i dokumentami na bie2qco wplywajqcymi do
naszego urzgdu.

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



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

Podpisy cztrnkow komisji. " ,,
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Wawrzkow Beata

Miglus Janina

Wawzyhczak Maryla

Markowska Mariola
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