
Protokol Nr 2/202A
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w dniu 24.02.2A20r.

I . Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.
2.PruyjEcie proponowanego porzEdku obrad.
3.Realizacja opieki zdrowotnej na terenie Gminy Starcza w 2019 roku.
4.Analizawydatk6wzrtr4zanychzutrzymaniemGminnejPlac6wkiWsparcia

Dziennego w 2019 roku.
5.Sprawy r6ime.
6.Zakohczenie obrad.

Ad l. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczylo 5 jej czlonk6w oraz W6jt Gminy

Star cza Pan Wieslaw Szvmczvk.

Ad2. Proponowany porz4dek obrad zostal przyjgty jednoglo5nie, stwierdzono

prawomocno5d obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji zapoznali sig z Sprawozdaniem opisowym zdzialalnofici

Gminnego Zespolu OSrodk6w Zdrowiaw WoZnikach- O$rodek Zdrowia w Starczy za20l9

rok (Zalycznik Nr l), sporz4dzone przez Dyrektora w/w plac6wki.

OSrodek Zdrowiaw Starczy obejmuje opiek4 2AO9 pacjent6w. Zatrudnionych jest:

2lekarzy,2 pielggniarki, I polotna,3 frzjoterapeut6w, I lekarz do konsultacji rehabilitacji,

I sprz4taczka.

W minionym roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dokonano 11613 przyjge,

w ramach uslug, w gabinecie fizjoterapii wykonano 5l.l l5 punkt6w.

Dokonano zakup6w wyposaZenia na kwotg 10698,29 zl. orazprac remontowych

w gabinecie fizjoterapeutycznym na kwotg 9400,00z,1.

Ogolem dochody OSrodka Zdrowia w Starczy stanowi4 kwotg: 753 396,3121a poniesione

koszty: 775852,A7il.W kosztach nie uwzglgdniono badari laboratoryjnych wykonanych

w laboratorium, w Woznikach. Stanowi to kwotg: 11674,3021(w cenach komercyjnych:

46432,0021).

Ze sprawozdania wynika, i2 OSrodek Zdrowiaw Starczy zostal dofinansowany

z og6lnego bud2etu Gminnego Zespolu O6rodk6w Zdrowia w Woznikach na kwotg:

34130,0621.



Ad 4. Kolejno dokonano analizy wydatk6w Gminnej Plac6wki wsparcia Dziennego

za miniony rok. DzialalnoSd placbwki finansowana jest ze Srodk6w pochodzEcychzbrtutu

oplat zakorzystanie z zeztroleit na sprzeda2 napoj6w alkoholowych w Gminie Starcza

(4 5 87 5,83 zl) oraz dotacj i otrzymanej z budhetu Woj ew6dztwa Sl4skieg o (20326,1 7 zt).

Plan wydatk6w wynosit:662A2,0021arealizacjazamkngla sig w kwocie 66130,522t.

Szczegolowy opis wydatkSw zawiera Zal1cznikNr 2.

Ad 5. W kolejnym punkcie przedstawiono W6jtowi Gminy kwestie dotyczqce bieZ4cych

spraw mieszkaric6w. Pozyskano informacje odnoSnie prowadzonych inwestycji orcz innych

dzialafiplanowanych na terenie Gminy Starcza.

W zwi4zku zryczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakofczono.
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