
Protokot Nr 3/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza rv dniu 25.05.202Sr,

I . Otrvarcie posiedzenia i shvierdzenie prarvomocnoSci obrad.
2.Prz-ljEcie propono\ilanego porz4dku obrad.
3.Kontrola wykorzystania Srodkdri'finansowvch na dzialalnoSc kulturaln4 i sportotyE.
4.Analiza fuialalnoSci GOPS w zakresie przyzna\*ania zasilkow 7a rok 2019.
S.Analiza sprar+'ozdaria z rvykonania budZetu Gminy Starcza za}Al9 rok oraz

informacja c stanie mienia kornunalnego za 2019 rok.
6.Przygotor*'anie wniosku absolutoryjnego dla Wojta Gminy Starcza.
T.Sprarvy rdzne.
S.Zakoriczenie obrad.

Ad 1. W posiedzeniu Komisji Rewiz-r'jnej uczestniczylo 5 jej czlonk6w ,

W6jt Gminy Starcza Pan Wiestaw Szlmcz-vk oraz Skarbnik Gmin-v Pani Halina

Gr-vl.

Ad 2. Proponowany porz4dek obrad zostal prz.v'jgfy jednogloSnie, strvierdzono

prawomocnoSi obrad.

Ad 3. Zgodnie z zaryiadomieniem posiedzenie rozpoczgto od kontrcli wykorzystania

Srodkow na dzialalnosf kulturaln4 i sportow4. Z przedlo2onych sprawozdat'r

dotycz4cych dzialalnosci Gminnej Biblioteki Publicznej rt'y-nika, iz przychod-v

ogolem stanorvil-v ?5500,0021 (73000"00 zl- dotacja z bu*Zetu gmin--r', 2500,00 zl

dotacja z Biblioteki Narodorvej). Wskaznik w1'konania planu- 10092ir.

Srodki rvykorzl.'stano na nastgpuj4ce cele: zbiory bibliotecane, materiaty

i rryposa2enie, uslugi obce, w,vxragrodzenie i jego pcchodne, podroZe stuzbow-e.

Szczeg6lorve zestawienie rtrykorzystania Srodk6*' stanorvi Zal4czn*Nr I i

Zat4cznlk Nr 2.

Nie zostala zrealizotvana druga czgsc punktu. dotycz4ca rvykorz-"-stania Srodkcx'

na dzialalno*i sportoug" gd.vz nie wpl-vnglo sprawozdanie z GKS Czarni Starcza.

Realizacja tego zagadnienia przeniesiona zostala na najblizsze posiedzenie.



Ad 4. Kolejny punkt posiedzenia dotyc4vl analizy ptzyzna\yania zasilkow przez

GOPS rv Starcz-v, w roku 2019. Przedstawial siE on nastEpuJ?co:

Plan wydatkow na 20l9rok ogolem- 3 765 033,0021 rv tym dotacja od Wajew'ody

Sl4skiego- 3 281 089,0021. Na dzien 3l grudnia 2019r" Wydatki zamkn+fy siE kr,vota-

-1 618 474,3021(96,11% planu).

Skladowe rv,*--datkow: Domy Pomocy Spolecznej. zadania w zakresie

przecirvdzialania przemocy lv rodzinie, skladki na ubezpieczenie zdrowotne dla

podopiecanych GOPS w Starczy; zasilki, pornoc w naturze oraz skladki na

ubezpieczenie emerytalne i rento*'e, zasilki stale, OSrodki Pomocy Spolecznej,

pomoc rv zakresie dozyw'iania- edukacja opiekuriczo-lvychowa$'cza fwiadczenia

w'ychor,vawcze, Swiadczenia rodzinne, z frurduszu alinlentacyjnego oraz skladki"

Karta Duzej Rodziny, w-spieranie rodziny, rodziny'zastgpcze, Placou'ki Opiekunczo-

Wychowawcze.

Na koniec grudnia 2019r. U dlutnikow z funduszu alimentacyjnego zaksiggorvano

krvotq t 025 150,8021. Wobec ws4vstkich dfuznikovr alimentacA.jnych toczy sie

postgpor*'anie e gzekucyj ne.

Szczegolowy'opis krv-otow-'v.'wydatkorv znajduje sig w Zal4czniku Nr 3.

Ad 5. Nastgpnie przeanalizowano daktrmentacjq z wykonania bud2etu Gminy Starcza

oraz o stanie rnienia komunalnego, szczegolowych wyjaSnien rv wlw kwestiach

*dzielila Skarbnik Gmin-r,'. Radny Zdzislau'Kaminski poprosil o szczegololve

wyja$nienie k*estii finansow3'ch dory*'cz4cych gospodarki wodno-kanalizacJ'jnej,

ktorych Pani Skarbnik dokona r*'najblizszym, dogodnym czasie.

Ad 6. Koleino przyst4piono do przygotowania wniosku absolutoryjnego.

Przeq'odnicz4ca Komisji Rervizl'jnej odcrytala stosor*nq opinig RIO r*'Katcwicach

z dnia 06.04.2020r. Opinia pozytytrtra z zastrze2eniarni dotvcz4clmi ujgcia

finansorl-ania gospodarowania odpadami komunaln.vmi. Odcrytzla skladowe wniosku

absolutoryjnego, wysiuchano krotkich wyja$niet'r Wojta gminy Starcza, po ktorych

przystqpiono do glosowania.



Przy 100% obecnoSci czlonkorv k*misji, rv glosawaniu jar+nym wniosek poparlo 4

czlonk6r.v; nikt nie odrzucil r.vniosku, jedna osoba rvsrrzymala sig od glosu.

Ad ?. W sprarvach roZnych zapozrano si9 z Protokolem Nr XIII;20?0 z dnia29

sfvczria ?020r. Nie wniesiono pop?arvek.

Pismarni i dokumentarni kierowanymi przez mieszka:icorv naszej gminy araz

insr)tucje do wojta i Rady'Gminy.

Omoryiono obecn4 sytuacjg naszej gmin-y* rv k*'estiach pandemii COVID-19,

a takZe sprawy biez4ce.

Ad 8. W zrvi4zku z \ry).cze{paniem porz4dku obrad posiedzenie zakoriczono-

Obecni- 5
Nieobecni- 0

Trela \Vojciech-


