
Starcza 23.06.2020r.

Protok6l nr 412020

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 22.06.2020r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w niepelnym skladzie na posiedzeniu dnia 22.06.2020r. o godz. 9:00. Uczestniczqcy
w posiedzeniu czlonkowie komisji wedlug listy podpis6w na koricu dokumentu.

Porzqdek temat6w obrad komisji:

1. Analiza pozyskiwania pzez gminq dotacji ze Srodk6w zewngtrznych w 2020r.,
2. Ocena stanu jednostek oSwiatowych przy korlcu roku szkolnego,
3. Sprawozdaniezdzialalno5ci Komisji Bud2etu iRozwoju Gminy zalp6lrocze2O20r.,
4. Om6wienie materiaf6w przygotowanych na najbli2szqsesjg rady gminy,
5. Sprawy r62ne.

Ad1

Dotacje zewnqtrzne mo2na podzieli6 na dwie grupy:

W pienruszej grupie sq to:

a) Dotacja na budowq drogigminnej ul. Lqkowejw Rudniku Malym,
b) Dotacja na montaz odnawialnych zrodel energii na terenie gminy Starcza,
c) Dotacja na kompleksowq termomodernizacjq budynkow u2ytecznoSci publicznej

w gminie Starcza.

W drugiej grupie znajdujq sig dotacje do plac6wek oSwiatowych:

a) Dotacja na zdalnq szkolg - wsparcie Og6lnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalnego,

b) Dotacja programu pod nazwq,,Budujemy przyszloS6"
c) Dotacja programu pod nazwq ,,2 male) szkoly w wielki Swiat"

P6lroczne wykonanie zaplanowanych dotacji wynosi okolo 50%.
Analiza i szczegoly dotacji zewnqtrznych znajdujq sig w zalqczniku 1.

Nr Grupa dotacji P lan Wykonanie Wykonanie
o/o

1. Dotacie na inwestvcie qminne 1 518 784,78 zl 885 044.78 zl 58,270/o
2. Dotacie na inne zdania 1 898 601.112l 930 044.78 zl 48,99To

Ad2.



Subwencje o5wiatowe stanowiq znacznq czg6c bud2etu gminy. Ocena stanu jednostek
o6wiatowych w tegorocznej sytriacji pandemii korona wirusa i nieprzyjmujqcych uczniow
szkolach i pzedszkolach gminnych.

Finanse jednostek oSwiatowych na dziefi 31.05.2Q2Qr..

Wiqksze wydatki w pienruszych pigciu miesiqcach br. Wynikajq z:

1. wyplaty jednorazowego dodatku dla nauczycieli w styczniu 2020 r.,
2. wyplaty 13-stkiw lutym 2020 r.
3. dokonaniu w maju odpisu na ZFSS w wysoko6ciTso/o

W zwiqzku z aktywno6ciq pandemii korona wirusa, dzialalnoS6 jednostek o6wiatowych
zostala ograniczona. W szkole do nauczania zdalnego, a w pzedszkolu przyjmowanie dzieci
zostalo wstrzymane do odwolania. Widac to w procentowym wykonaniu planu zywienia
przedszkola. W planie finansowym jednostki znajdujq siq Srodkiz dotacji celowej bud2etu
paistwa na dofinansowanie zdar'r w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie
97 551,00 zl .

Podobnie jak w przedszkolu wyplacono jednorazowy dodatek dla nauczycieli, wynagrodzenie
roczne wszystkich pracownikow i dokonano odpisu na SFSS w wysoko6 ci75%.

Ad3.

W zwiqzku z tegorocznq pandemiq korona wirusa ulegl zmianie harmonogram posiedzefi
komisji. Zzaplanowanych w pierwszym p6lroczu 6 posiedzefiw 2020 roku komisja odbyla 4.
Na posiedzeniach zajmowano sig analizq i ocenq bud2etu oraz stanu gospodarki budzetowej
gminy, a tak2e sprawami bie2qcymi. Komisja oceniala projekty uchwal, informacje
i sprawozdania przedkladane przezWojta Gminy Starcza.

Gminne Przedszkole w Starczv

Nazwa Plan Wykonanie Wykonanie w
Yo

Plan f inansowy Gminnego
Przedszkola w Starczv 1 147 498.00 zt 459 034.72 A 40,00%

W tvm zvwienie 93 765,00 zl 17 565.31 zl 18.73%
Srodki poza 2ywieniem

pochodzqce z oplat rodzic6w do
wvkorzvstania od 01.06

612 263,59 zl

Szkola Podstawowa w Starczy

Nazwa Plan Wykonanie Wykonanie w
%

Plan finansowv SP w Starczv 3 604 050.30 zl 1 494 110.22 zl 41,46%
W tym projekt ,,2 malej szkoly w

wielki Swiat" Q019-2021\ 254 968.30 zl 65 529.65 zl 25,70%



W posiedzeniach uczestniczyli czlonkowie komisji, wojt, skarbnik, sekretaz gminy
izaproszeni go5cie.

Podczas pandemii czlonkowie odbyli tak2ejedno nieoficjalne posiedzenie zdalne, na ktorym
pzedyskutowali sprawy i tematy bie2qce.

Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza
w pierwszym p6lroczu 2020 roku znajduje siq w zalqczniku nr 2.

Ad4.

Materialy i propozycje uchwal pzygotowane na najbli2szqsesjg (24.0 6.zLzD)zreferowal w6jt
gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian bud2etowych i zmian w WPF
omowila skarbnik gminy.

Projekty uchwal.

1. w sprawie Udzielenia W6jtowi Gminy Starcza wotum zaufania,
2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wrazze

sprawozdaniem z wykonania bud2etu gminy Starcza za 2019 rok,
3. w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy Starcza,
4. w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie nieruchomo6ci,
5. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomo6ci w drodze darowizny,
6. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie uregulowania stanu prawnego i

faktycznego nieruchomo5ci objgtej dzialkq nr 179 w Rudniku Malym,
7. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepis6w prawa miejscowego

odnosnie utworzenia na terenie gminy bezplatnego miejsca parkingowego,
8. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkafcow ul. Spacerowej w Starczy,
9. w sprawie wysoko6ci oplat za zalqcie pasa drogowego,
10. w sprawie zmian w budzecie Gminy Starcza na 2020 rok,
11. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-

2025.

Czlonkowie komisji przedyskutowali projekty uchwal. Niektore z nich budzily pewne
zastze2enia i obawy radnych.

Ad5.

W sprawach r62nych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

Powraca sprawa ekologicznych 2r6del ciepla i energii odnawialnej w naszej gminie. Udalo
sig pozyskac dotacjq na realizacjg pierwszego etapu montazu fotowoltaicznych 2r6del
energii odnawialnejz listy osob z 2018 roku i ma by6 zrealizowany w tym roku. Jest
niewielkie op6znienie realizacji projektu. Radni zapytali o nastgpne etapy realizacji programu
pozyskiwania energii odnawialnej - na razie nie ma dofinansowania na ten cel.

Nabrala zn6w aktualnoSci sprawa wybudowania nastqpnej (piqtej w gminie) stacji bazowej
telefonii komorkowej. Wedlug informacjiw6jta zostala wydana decyla lokalizacji celu



publicznego odno6nie tej inwestycji. Stacja tym razem ma by6 wybudowana na obszarze
grunt6w Klepaczki. Mieszkaricy posiadajqcy dzialki w pobli2u zamiezonej lokalizacji stacji
(pzeka2nika) protestujq obawiajqc sig o swoje zdrowie i spadek warto6ci pobliskich grunt6w
i dzialek budowlanych. Tak mala gmina i pig6 stacji telefonii kom6rkowej - cz nie zawiele?

Sprawa odpad6w komunalnych. llo6c odbieranych odpadow wykazywana na fakturach
wykazywanaprzezfirmq odbiercJEcEodpady komunalne znaszq gminy budzizastrze2enia
czlonk6w komisji. Wzrost iloSci odpad6w o okolo 4Oo/o wydaje siq byc nierealny. Gmina nie
posiada elementu nadzoru nad poprawno6ciq procesu odbioru odpadow. Pada propozycja
wazenia Smieciarkizbierajqcej odpady przed opuszczeniem naszej gminy, aby miec
pewno5c zgodno6ci ilo6ci odpadow zabieranych z gminy. Wojt odpowiada,2e nie ma takiej
mozliwoSci w umowie. Ale nie ma tez w umowie, ze nie m62emy tej czynno6ci wykonac.
Zauwa2amy, 2e mieszkaicy wsypujq do odpadow zmieszanych popiol z kotfow CO, kt6ry
niestety swoje wa?y. Padla propozycja ze strony czlonk6w komisji rozdzielenia popiolu od
odpadow zmieszanych, aby zmniejszyc ich wagq. 240-to litrowy pojemnik na odpady
zmieszane wypelniony popiolem, mo2e wa2yc do 200kG, co daje za jego wywiezienie pzez
odbiorcq odpadow kwotq okolo 150 zl. Pzy Sredniej rodzinie czteroosobowej, kt6ra placi za
Smieci miesiqcznie 4 x 10,50 zl = 42 zl, powstaje deficyt w wysoko5ci 108 zl do jednego
gospodarstwa domowego wsypujqcego popiol do odpadow. Kto ma tq kwotq doklada6? -
wszyscy inni, kt6rzy oddajq 20-30 kg Smieci - koszt w ich przypadku 1S-22 zl. Wielu
mieszkahc6w nie wsypuje popiolu do odpad6w zmieszanych i nie chcq placic za tych, kt6zy
to robiq, bo tak jest im wygodnie. Rozdzielenie odpad6w zmieszanych staje sig
koniecznoSciq. W zwiqzku z zwiqkszeniem iloSci odpadow w gminie wojt zaproponowal
podwyzszenie oplat za odbi6r odpad6w komunalnych. czy to rozwiqze problem?

Pojawil siq temat naszej lokalnej komunikacji busowej. Mieszkaricy korzystajqcy z tej
komunikacji, w okresie nie chodzenia uczni6w do szkoly z powodu pandemii, uwa2lq,2e
komunikacja nie spelnia swojego zadania. Busy jeZd2q jak chcq, a mieszkaicy nie wiedzq
jak one kursujq, bo brak aktualnych rozklad6w jazdy. Czy busy sE u nas tylko dla mlodzie2y
szkolnej?

Pojawia sig temat zainstalowania bankomatu w gminie. Radni zobowiqzali wojta do
zainteresowania sig sprawE, zapytania w bankach (np. w PKO) - czy nie sq zainteresowani
postawieniem u nas bankomatu?

Sprawa dzialki gminnej 555 przy cmentarzu, zakupionej pzez gming na parking. Pojawit sig
chqtny, mieszkaniec Rudnika Malego do zamiany czqsci dzialki na inny jej uklad. Propozyqa
zamiany spowoduje:

1. Brak parkingu pzy cmentarzu od strony ulicy Sosnowej,
2. Zmniejszenie ilo6ci miejsc parkingowych, poniewaz w nowym ukladzie parkingu,

znacznie wiqcej miejsca zajmqdrogidojazdowe w obszarze parkingu,
3. Dzialka z ksztattu prostokqta przybierze ksztalt lejka i staje siq nie atrakcyjna na inny

cel. Straci na warto6ci.

Czlonkowie komisji budzetowej nie wyrazili zgody na zamiang dzialki. Kupili6my na parking
to co bylo nam potzebne. Kazdy mogl kupi6 ten teren. Jak stal siq on gminny, to zaczynajq
sig kombinacje.



Wplynql wniosek mieszkarica naszej gminy (pismo w uzgdzie) o wykup gruntu na ktorym
wybudowano fragment drogi ul. Osiedlowej w t-y6cu. Wiele gminnych instalacji
kanalizacyjnych i wodociqgowych przebiega przez tereny prywatne. Zgoda na wykup
jednego gruntu mogloby wywola6 niepozqdane skutki. Przecie2 przed wybudowaniem
mieszkaniecwyrazil zgodq na budowq drogi, zktorej r6wniez bgdzie kozystac. Czlonkowie
komisji nie wyrazili zgody na wykup w/w gruntu.

Temat ulicy Wsp6lnej, zastoju w wytyczaniu i poszerzaniu w/w ulicy. Radni zaproponowali
stopniowe poszerzanie tej ulicy, wobec braku zgody wszystkich mieszkaric6w na bezplatne
przekazanie paska gruntu na poszezenie ulicy. Fundusze na wytyczenie i poszerzenie ulicy
zostaly pzekazane orazzalwierdzone przez radq gminy na poczqtku 2019 roku i do tej pory
nic nie wykonano w kierunku realizacji zadania. Jak dlugo ieszcze?

Poruszono temat wysokich oplat w lokalnym banku za pzelewy na rzecz gminy. Mieszkaficy
twierdzq, 2e w innych gminaph za takie przelewy placi siq znacznie mniej. Wedlug wojta
w innych gminach za pzelewy placi urzqd gminy, a u nas nie. NaleznoSci za to moZna
wplacac w kasie gminy, gotowkE i bezgotowkowo i nie ponosid kosztow dodatkowych za
przelewy.

Oceniono liczbq mieszkahcow gminy. Okazuje sig, 2e w por6wnaniu do ubieglego roku
liczba mieszkaicow siq nie zmienila.

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

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

Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisji iprzewodniczqcy zakonczyl jej
posiedzenie.

Zalqczniki do protok6lu :

1. Dotacje zewnqtzne na inwestycje gminne iinne zadania na 02.06.2020r.,
2. Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza

w pierwszym p6lroczu 2020 roku.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

\Nawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola



Dotacje zewngtrzne na inwestycje gminne i inne zadania na02.06.2020r.

L.p. Klasyfikacja
bud2etowa

Nazwa Plan Wykonanie

Dotacje na inwestycie qminne
1 R.01041

$ 6297-1 7
Dotacja na budowg drogi gminnej ul. Lqkowej
w m. Rudnik Malv

194 872.00 194 872.00

2 R.90005
q 6207-12

Dotacja na Monta2 odnawialnych 2r6del
enerqii na terenie Gminv Starcza

633 091,00 0,00

3 R.90095
s 6207-0s

Dotacja na kompleksowq termomodernizacjq
budynkow uzytecznoSci publicznej w Gm.inie
Starcza

690 821,78 690172,78

Razem 1 518 784,78 885 044,78
Dotacje na inne zadania

1 R.75023
s 2057-10

Dotacja na Zdalnq szkolq- wsparcie
Ogolnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalneqo

0,00 45 000,00

2 R.75095
I 2057

Dotacja na Budujemy PrzyszloSl 318 750.00 0,00

3 R.80101
s 2057
s 205e

Zmalej szkoly w wielkiSwiat
57 673,76

3 392,57
0,00
0,00

61 066,33 0.00
Razem 379 816,33 45 000,00

Og6lem 1 898 601,11 930 044,78



Starcza 19.06.2020r.

Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza
w pierwszym p6lroczu 2020 roku.

W zwiqzku z legorocznq pandemiq koronawirusa ulegl zmianie harmonogram posiedzeri
komisji. Zzaplanowanych w pierwszym polroczu 6 posiedzehw 2020 roku komisja odbyla 4.
Na posiedzeniach zajmowano siq analizq i ocenq bud2etu oraz stanu gospodarki bud2etowej
gminy, atak2e sprawami bie2qcymi. Komisja oceniala projekty uchwal, informacje i
sprawozdania przedkfadane ptzezWojta Gminy Starcza.
W posiedzeniach uczestniczyli czlonkowie komisji, w6jt, skarbnik, sekretaz gminy i
zaproszeni go5cie.

Z programu pracy zatwierdzonego uchwalq rady gminy (z koniecznymi przesunigciami
czasowymi niektorych temat6w), komisja omowila nastgpujqce tematy na posiedzeniach
w pierwszym p6lroczu 2020 r.:

1. Styczen
1.1. Informacja wojta gminy na temat pozyskiwania dotacji i Srodk6w zewngtrznych na

inwestycje gminne w 2019 roku.,
1.2. lnformacja wojta na program6w zaplanowanych, ale nie zrealizowanych w 2019r.,
1 .3. Ocena realizaqi zadart inwestycyjnych i gospodarczych gminy w 2019 r.

2. Luty
2.1 . Analiza wykonania budZetu w 2019r.,
2.2. Ocena stanu finans6w gminy w 2019r.,
2.3. Analiza SciqgalnoSci oplat za wodg, Scieki, odpady i czynsz oraz podatku od

Srodkow transportowych, podatku rolnego i od nieruchomo6ci 2a2019 rok.
3. Maj

3.1 . Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okre6lonych w budzecie na 2019 r.,
3.2. Kwartalna ocena realizacji dochodow iwydatk6w okreSlonych w budZecie na 2019 r.,
3.3. Opinia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza na temat wykonania budzetu

gminy Starcza 2a2019r.
4. Czerwiec

4.1. Analiza pozyskiwania przez gminq dotacji ze Srodk6w zewngtrznych w 2020r.,
4.2. Ocena stanu finans6w jednostek oSwiatowych przy kofrcu roku szkolnego,
4.3. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy za pierwsze

polrocze.

Zmiana harmonogramu posiedzeri komisji spowodowala nieujgcie w odbytych tegorocznych
posiedzeniach wszystkich zaplanowanych temat6w. Nieom6wione, aktualne tematy,
zaplanowane do analizy zgodnie z programem pracy komisji, zostanq przesunigte na
nastgpne jej posiedzenia.
Oprocz analizy temat6w glownych, na posiedzeniach, czlonkowie komisji tal<ze zapoznawali
siq z dokumentami bie2qcymi, pismami, protokolami obrad poprzednich posiedzei komisji
i sesji rady. Omawiali materialy, informacje i projekty uchwal pzygotowanych na najblizsze
sesje rady gminy oraz sprawy ro2ne.



Nale2y jeszcze doda6, 2e opr6cz oficjalnych posiedzeh, podczas pandemii koronawirusa
czlonkowie odbyli tak2e jedno nieoficjalne posiedzenie zdalne, na kt6rym pzedyskutowali
sprawy i tematy bie2qce.

Analizq temat6w, material6w, spraw bie2qcych i r6znych, dotyczqcych gminy oraz jej
mieszkaflc6w, poruszanych na komisjach, moZna znale2c w protok6lach posiedzeri komisji.


