
Protokol Nr 6/2020
z posiedzenia Komisji lLwizyjnej Gminy Starcza w dniu 10.08.2020r.r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.
2. Przyjgcie proponowanego porz4dku obrad.
3. Om6wienie material6w przygotowanych na najbliZszq sesjg.

4. Sprawozdanie z dnalalnofci Komisji Rewizyjnej w I potroczu 2020r.
5. Kontrola funkcjonowania przepompowni i oc,ryszcz-ahtr Sciek6w w I polrocnt202Ar.

w zakresie awaryjnofci, wykonanych modernizacji oraz przeprowadzonych badan przez
jednostki mvngtrmrc.

6 . Analiza r e alizacji zadwi inwe styc yj nych w I polroc nt 2020r .

7. Sprawy r6nte.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewiryjnej Gminy Starcza w dniu 10.08.2020r. odbywalo sig

w petnym skladzie wsp6lnie z czlankatrti Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji.

Ad2. Przewodnicz1ca Komisji przedstawilaporz4dek obrad, kt6ry zostal przyjEfjednogloSnie,

stwierdzono prawomocno$6 obrad.

Ad 3. W pierwszym punkcie posiedzenia om6wiono szczegctlowo materiuty prtygotowane na
najbLnsz4 sesjg. Wyja6nien dotycz4cych projekl6w uchwal budZetowych udzielila Skarbnik
Gminy, a pozostatych W6jt Gminy.
Gt6wnie skoncentrowano sig na gospodarowaniu odpadami komunalnymi, wysokoSci4 oplat
oraz zapoznano sig z protokolem, z konsultacji spolecznych dotycz1cych tej kwestii. Zwr6cono
uwagg na konieczno$d skonstruowaniaprecyzyjnych wytycznychzawartych w specyfikacji
nowego przntargu, aby zabezpieczycbudhet Gminy przed nieplanowanymi obci4zeniami
z tyfrftu gospodarowania odpadami.

Ad 4. Punkt kolejny dotycryl sprawozdaniaz dzialalnoSci Komisji Rewiryjnej w I polroczu
biehqcego roku. Przewodnicz4caprzedstawila stan realizacji zaplanowanych wre,liz i kontroli
zawutych w harmonogramie. Mimo braku posiedzenia w miesiacach: marzec i kwiecieri,
spowodowanego sytuacj4 epidemiologiczn4 w kraju nie wykazuje sig zalegto5ci w rcalizacji
harmonogrannu, a jedynie przesunigcia w terminie ralizacji poszczeg6lnych punkt6w.

Ad 5. Nastgpnie prznanalaowano sprawozdaniazbadart Centralnego Laboratorium
Badawczego Oddzial w Katowicach- Pracownia w Czgstochowie, lct6re dogcz4 stanu pr6bek
Sciek6w odprowadzanych z Gminnej Oczyszczalni Sciek6w. Parametry mieszcz4 sig



w nonnach dopuszczalnych I s4 zgodne zpozuroleniem wodnoprawnym.
Nadmieni 6, naleiry, i2 w najbli?srym czasie przeprowadzona zostanie gruntowna modernizacja

oczyszczAlni, kt6rej zakres zawarty jest w Kocepcji modernizacji Gminnej Oczyszczalni
Sciek6w wykonanej przuzfi.mg projektowo-uslugowo-badawcz4o'Ekowi4er". Zat4cnikNr 2.

W kwestii funkcjonowania pnepompowni, nadmienif nalezy, i2 pojawiaj4 sig czgste awarie,
kt6re spowodowane s4 gl6wnie blokowaniem sig pomp. Awarie te usuwane sqpruEz
pracownik6w Urzgdu Gminy bq*Z firmy zewngtrzne.

Czlonkowie komisji ntnacaj4 uwagg na konieczroii polo2enia szczegillnego nacisku na
usprawnienie i zmniej szenie awaryjnofci sieci kanal izacylnej.

Ad 6. Pani Skarbnik Halina Gryl przedstawila i om5wila zestawienie wydatk6w inwestycyjnych
na dziefi 30.06.2020r. Plan powy2szych wyni6sl- I 558 868,25 zl. I dotyczyl siedemnastu
dzialail natomiast wykonanie- 89 480,00 zl. Czq6t, dzialafr nie zostala jeszcze razpczgt4
jednak pozostaje w planie do realizacji. Szczege>lowe zestawienie stanowrZalqcmik nr 3.

Ad7. W sprawach r6?nych czlonkowie zapozrrali sig z pismami interesant6w, kt6re zostaty
skierowane do W6jta i Rady Gminy oraz om6wieniu spraw bie24cych dotycz4cych
spolecznof ci lokalej. Posiedzenie komisj i zostalo zamknigte.

Obecni- 5
Nieobecni- 0

Trela Wojciech


