
Starcza 19.05.2020r.

Protok6l nr 3/2020

z posiedzenia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 18.05.2020r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 18.05.2020r. o godz. 14:00.

Przewidywany porzqdek tematow obrad komisji:

1 . Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okreSlonych w budzecie na 2020r.,
2. Kwartalna ocena realizaqi dochodow i wydatkow okre6lonych w budzecie na2O2Or.,
3. Opinia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy na temat wykonania budzetu gminy Starcza

za 2019r..
4. Sprawy ro2ne.

Adl

Kwartalnq ocene realizaqi zadafi inwestycyjnych okre6lonych w bud2ecie na 2Q19 r.
zreferowala skarbnik gminy. Om6wione zostaly najwigksze inwestycje i ich realizacja.

WiqkszoSc inwestycji planowana jest w skali calego roku, wiqc wykonanie dochod6w
i wydatk6w po pierwszym kwartale 2020 roku jest stosunkowo niskie, a nawet zerowe dla
wielu inwestycji - w odniesieniu do planu calego roku. Tylko niektore z pozyqi zostaly
zr ealizow an e czqS ci owo.

Najwiqkszymi kwotami inwestycyjnymi opisane zostaly cztery inwestycje.

1. Montaz odnawialnych zrodel energii na terenie gminy Starcza,
2. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekow w m. Rudnik Maly,
3. Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w m. t-ysiec, Rudnik Maly, Klepaczka,

Wlasna,
4. Wykonanie bezpiecznej nawiezchni na placu zabaw kolo Gminnego Pzedszkola

w Starczy.

Wymienione wyzej inwestycje jeszcze nie zostaly zrealizowane.

W budzecie zaplanowano r6wniez Dotacjg dla Starostwa Powiatowego w Czqstochowie na
inwestycje drogowe - nie zrealizowana po pierwszym kwartale.

Po pienrvszym kwartale trudno jest oceniac stan inwestycji zaplanowanych do realizacji w
biezqcym roku. Wystqpienie w tym okresie pandemii koronawirusa dodatkowo spowolnilo
realizacjq inwestycji. Niekt6re zadania inwestycyjne sE w trakcie pzygotowania do
rozliczenia.

Wykaz inwestycji w zalqczniku 2.



Ad2.

Stan dochodow i wydatkow gminy po pieru,rszym kwartale pzedstawila skarbnik gminy.

Dochody po pierwszym kwartale:

Wydatki po pienruszym kwartale:

Wykonanie jest nieco ni2sze niz wynikaloby to z proporcji skali czasu, a w niekt6rych
przypadkach nawet zerowe, ale powinno to sig zmieni6 w drugim kwartale.

Ad3.

Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy dokonala analizy wykonania budzetu gminy zarokZOlg.
Podstawq oceny realizaqi budzetu byly:
- pzedlo2one pzezWojta Gminy Sprawozdanie z wykonania bud2etu gminy Starcza za
2019r.,
- pozytywna opinia RIO w Katowicach nr 4200N115812020 w sprawie opinii o pzedlozonym
pzez Wojta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania bud2etu za 2019 rokwrazz
informacjq o stanie mienia komunalnego.

Po analizach Ww dokumentow, ktore sq dostgpne w uzgdzie gminy, komisja wystawila
opinie na temat wykonania budzetu gminy Starcza za 2019r.

Opina komisji w zalqczniku.

Ad4.

w sprawach r6znych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

Pojawil siq temat wykupu gruntu pod drogq gminnq ul. Osiedlowq w LyScu przez mieszkahca
t-ySca. WlaSciciel gruntu w pi5mie zqda wykupu gruntu pzez gminq. Radnizapytaliwojta
jakim sposobem sig to stalo, ze droga powstala na prywatnym gruncie , pzecie2 przed
budowq drogi grunt powinien by6 gminny lub wla6ciciel powinien wyrazic zgodg na jej
budowq.

Nazwa Plan w zl Wvkonanie w zl
Dochody oq6lem 16 378 215,00 3 699 636,33 (22,59%\
Dochodv biezace 14 395 931.22 3 699 636,33 Q5.70%\

Dochody maiatkowe 1982283.78 0,00 (0.00%)

Nazwa Plan w zl Wykonanie w zl
Wvdatkoq6lem 15 694 291.00 3 286 442.84 Q0.94%)
Wvdatkbiezace 13 281 509.75 3 276 442,94 (24,67%\

Wvdatki maiatkowe 2 412781,25 10 000,00 rc.410/ol



Zainstalowano i uruchomiono w Starczy paczkomat, jak sig okazuje byl bardzo potzebny
i mieszkaricy kozystajq z jego rhozliwoSci w pelni. Usprawnil, pzyspieszyl i upro6cil
a przede wszystkim zmniejszyl koszty przesylek do i od mieszkaric6w.

Sprawa odbioru odpadow komunalnych od mieszkaic6w. Wedlug informacjiw6jta iloS6
wagowa odbieranych od mieszkahcow w pierwszym kwartale 2Q20r. zwigkszyla siq o 38-40
ton, co daje 80% wzrost w por6wnanju do roku ubieglego. Sytuacjg takq spowodowala
mozliwo6c wsypywania cig2kich popiolow z picow CO do odpad6w zmieszanych. W takiej
sytuacjiw6jt zapowiedzial podwyzkq cen Smiecido kwoty 18,00 zllosobg dla sortujqcych
odpady. Radni zaapelowali o rozdzielenie odpad6w zmieszanych i popiolu lub wprowadzenie
proporcjonalnych oplat za odpady komunalne dla tych co wsypujq popiot i tych co nie
wsypujqcych popiolu do odpad6w zmieszanych. PoniewaZ nie ma juZ teraz odbioru Smieci
niesortowanych, w6jt stwierdzil, ze bqdzie naliczackary za niesortowanie odpadow.

Sprawa aktualna na biezqco - koronawirus. Z powodu pandemii mamy mniejsze wplywy do
bud2etu gminy z tytulu podatku od osob fizycznych, oplaty skarbowe itp. Wszystkie wplywy
siq zmniejszyly, dochody gminy spadajq, co bgdzie w nastqpnym kwartale?

Szkoly i przedszkola na terenie gminy nie przyjmujq uczniow. Na chwilq obecnq termin
uruchomienia przedszkola jest nieznany.

Program pierwszego etapu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy jest nieco opozniony
w realizacji.

Sprawa ulicy Milej. Mieszkafrcy zwracalq sig o przejqcie ulicy przez gming Starcza od gminy
Kamienica Polska.

Poruszona zostala sprawa naszego radcy prawnego ijego obecno6ci na sesjach w sytuacji
zmiany sekretaza gminy. Byla sekretaz gminy byla prawnikiem, a obecna nie jest.

Powraca sprawa naszej lokalnej komunikacji busowej. Skar2q sig mieszkaficy, ze firma
obslugujqca transport os6b z terenu naszej gminy je2dzijak chce. wyglqda na to, 2e w
okresie nie chodzenia uczni6w do szkoly, przewo2nik uznal, ze nie oplaca mu siq wysylad
kilku kursow bus6w dziennie do gminy Starcza. Pzecie2 wigkszo56 naszego spoleczeistwa
nie chodzi do szkoly, tylko dojezdza do pracy i za innymi potrzebami.

Pzedyskutowano r6wniez sprawe zatrudnienia nowych osob w uzgdzie gminy po zmianach
kadrowych.

Na komisji radni zapoznali siq z pismami i dokumentami na biezqco wplywajqcymi do
naszego uzgdu.

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

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

Zalqczniki do protok6lu :



1 . Opinia Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy na temat wykonania bud2etu gminy Starcza
za 2019r.,
Wydatki inwestycyjne na 31 .03.2020r,

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

Wawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola



Wydatki inwestycyjne na 31.03.2020r.

Wyja5nienia: FS - oznacza Fundusz Sofecki, podane kwoty w zlotych.

L .  p . Nazwa inwestycj i P lan Wykonanie

I .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnejw m. tysiec,

Rudnik Mafy, Klepaczka, Wlasna
60 001,00 1.0 000,00

2 . Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w m. Starcza 20 000,00 0,00

3 .
Za ku p wiaty przysta n kowej z zagospod a rowa n iem

terenu (FS Klepaczka) 7 500,00 0,00

4. Zakup kosiarki  dla OSP Starcza (FS Wlasna, Starcza) 9 000,00 0,00

5 .
Modernizacja Gminnej Oczyszczalni  Sciek6w w m.

Rudn ik  Ma ly
209 500,00 0,00

6.
Monta2 odnawialnych ir6def energi i  na terenie gminy

Sta rcza
L L75 000,00 0,00

7 . Monta2 lamp oSwiet lenia ul icznego (FS Klepaczka) 5 400,00 0,00

8.
Monta2 lamp kofo Szkoly Podstawowejw Starczy (FS

tysiec, Wfasna, Rudnik Maty, Starcza)
3 000,00 0,00

9 .
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
kofo Gminnego Przedszkola w Starczy (FS Klepaczka,

tysiec, Wlasna, Rudnik Maly, Starcza)
22980,25 0,00

Razem t 5t2 781,,25 10 000,00



Starcza dn. 1 9.05.2020r.

Opinia
Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza
w sprawie wykonania bud2etu za 2019r.

Bud2et Gminy na rok 2019 uchwalony zostal przez Radq Gminy Starcza w dniu
28 grudnia 2018 roku - Uchwalq Rady Gminy Starcza na rok 2019 - Nr 27.111.2018
Dochody bud2etu okreSlono na kwotg: 16 030 000 zl.
Wydatki bud2etu okreSlono na kwotg: 15 490 000 zl.
Roznica pomigdzy planem wydatk6w a dochod6w stanowila nadwyzkq w kwocie: 540 000 zl.
kt6ra miala zosta6 przeznaczona na splatq zobowiqzal dlugoterminowych gminy (kredytow
i pozyczki).
Wprowadzane w trakcie 2019 roku zmiany spowodowaly:
- zmniejszenie planu dochodow do kwoty: 15 046 840 zl.
- zwigkszenie planu wydatkow do kwoty: 15 520 903 zl.
Powstaly deficyt budzetowy w wysoko6ci 474 Q64 zl.
zostal pokryty pzychodami pochodzqcymi z:
- zaciqgnigtego kredytu w kwocie: 500 000 zl.
. W ciqgu roku wprowadzono zmiany w pzychodach, kt6re zwigkszono do kwoty 996 564 zl
z podzialem na:

- wolne Srodki - 476 564 zl

- kredyt komercyjny dlugoterminowy - 500 000 zl.
- splata po2yczki zaciqgniqtej przez GKS ,,Czarni Starcza" -2Q Q00 zl.

W ciqgu roku zmianie ulegly takhe rozchody z kwoty 540 000 zl do 522 500 zl. Podzielone
na:
- udzielenie po2yczki dla GKS ,,Czarni Starcza" -20 000 zl
- splatq rat kapitalowych i po2yczki kredytow dlugoterminowych - 502 500 zl w tym:
- kredytu komercyjnego zaciqgnigtego w 2014 r. - 370 000 zl
- kredytu komercyjnego zaciqgniqtego w 2018 r. - 20 000 A
- poZyczki dlugoterminowej - 112 500 zl

Wykonanie budzetu za2Q19 rok pzedstawia siq nastqpujqco:
- dochody - wykonanie 99.53% - na kwotq: 14 975 397 zl.
- wydatki- wykonanie 95.93% - na kwotg: 14 888 651 zl.
Nizsza realizacja wykonania wydatk6w wynikla ze zrealizowania niektorych inwestycji
w 2019r., a otrzymaniu pelnych Srodkow z dotacji tych inwestycji dopiero w 2020r.

Zadluienie gminy na koniec roku 2019 wynioslo 2 334 155 zl., co stanowilo 15,59%
wykonanych dochodow w 2019r.

Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy dokonala analizy wykonania bud2etu gminy zarok2019.
Podstawq oceny realizacji bud2etu byly:
- przedlohone przez Wojta Gminy Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Starcza za
2019r..



- pozytylvna opinia RIO w Katowicach nr 42001V115812020 w sprawie opinii o pzedloZonym
ptzezW6jta Gminy Starcza sprdwozdaniu z wykonania budZetu 2a2019 rok wraz
z informacjq o stanie mienia komunalnego.

Komisja uznala,2e wydatki budzetowe dokonywane byly w granicach kwot okre6lonych
w bud2ecie gminy i w sposob celowyz uwzglqdnieniem wymogow wynikajqcych z
obowiqzujqcych przepis6w oraz zgodnie z intencjami rady gminy, z wyjqtkiem podpisanej
przezwojta ugody z odbiorcq odpadow komunalnych w maju 2019 roku, bez konsultacji
z radq gminy.

W ocenie Komisji - wojt gminy wlaSciwie realizowal uchwaly rady w ramach udzielonego mu
upowaznienia. Nale2y jednak zauwa2ye, ze w por6wnaniu do zaloZonego pienvotnie budZetu
na rok 2Ol9,zakladana r6wnowaga dochodow iwydatkow bud2etu, zmienila sig
w czasie roku w deficyt budzetowy, kt6ry tzeba bylo pokryd z kredytu.

Podpisy czlonkow komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

\Nawrzyfrczak Maryla

Markowska Mariola
'r(s .k*.u;.o.....


