
Starcza 28.07.2020r.

Protok6l nr 512020

z posiedzenia Komisji Bud2etu iRozwoju Gminy Starcza dnia27.07.2020r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w niepelnym skladzie na posiedzeniu dnia 27.Q7.2020r. o godz. 14:00. Uczestniczecy w
posiedzeniu czlonkowie komisjiwedlug l isty podpisow na kor'rcu dokumentu.

Bylo to wspolne posiedzenie z innymi komisjami gminy zwolane w celu om6wienia tematu:

1. Wypracowanie wspolnego stanowiska komisji w sprawie propozycji wysoko5ci stawki
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostaly porzqdek obrad i tematow Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza:

2. Kwartalna ocena realizaqizadan inwestycyjnych okre6lonych w budzecie na2020 r.,
3. Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatkow okre5lonych w budzecie na2020 r.,
4. Polroczna ocena finans6w i ewentualnego zadlu2enia gminy,
5. Koszty oSwietlenia ulicznego za 2019 rok oraz planowanie inwestycji w tym zakresie

na rok 2020
6. Sprawy r62ne.

Ad1

Wspolnie z innymi komisjami gminy, czlonkowie komisji budzetowej przedyskutowalitemat
odpadow komunalnych w naszej gminie. Wedlug informacji urzgdu gminy, za pienrusze
p6lrocze kwota wystawionych faktur zawywoz odpadow komunalnych z gminy Starcza jest
znacznie wy2sza niz przewidywano. Wynosi 257 437 zl . Wedlug przetargu za wyw6z tony
odpadow gmina placi752,00 zl.

257437,00 zl 1752,00 zl (cena za tong) = 342,34tony.

W roku ubieglym wywieziono z gminy 403 tony odpad6w, wigc na pol roku wypada 201,50
tony. 342,34 tony | 201 ,5 tony - 1,69894

Oznaczato, 2e mamy po pierwszym p6lroczu wedlug tych danych 69,89% odpadow
komunalnych wiqcej niz w roku ubieglym.

Wiqkszo56 mieszkafic6w twierdzi, ze ilo56 odpadow u nich siq nie zwiqkszyla. Na poczqtku
roku wojt twierdzil, 2e wy2sze faktury zawywoz odpadow komunalnych (wiqksza ilo56
odpadow) sq spowodowane popiolem wsypywanym do odpad6w zmieszanych. Bylo to
mo2liwe, tylko jak sig teraz okazuje, ze po zakonczeniu okresu grzewczego, kiedy popiolow
ju2 nie ma ilo56 odpadow jest jeszcze wiqksza (wedlug kwot na fakturach) ni2 na poczqtku
roku ijest rosnqca. Wedlug fachowc6w od spraw wywozu odpadow komunalnych ilo6c
odpadow mo2e wzrosnq6 o 15-20 o/o ,ale nie o prawie 70 %. Brak nadzoru nad ilo6ciq



zabieranych z gminy odpadow i faktur w zwiqzku z tym wystawianych gminie, nie moze tak
dalej trwac. Jest to zdanie wigkszoSci radnych, aby kontrolowa6 wyw6z odpadow w dniach
ich zbierania w gminie. Innej drogi nie ma.

Zadlu|enie gminy w zwiqzku ze wzrostem ilo6ci odpadow (wedlug faktur) caly czas ro6nie.
Jednak kilku radnych zwr6cilo uwagg, ze nie mozemy podwy2szac oplat w ciemno bez
kontroli ich ilo6ci. Podwy2szenie oplat jest tylko tymczasowym rozwiqzaniem, a nie
kompleksowym rozwiqzaniem problemu. Wielu radnych sugeruje w przyszlorocznym
pzetargu rozwaZenie sposobu odbioru odpadow z indywidualnym waZeniem odbieranych
Smieci.

Wojt zaproponowal podwyzszenie oplat dla mieszkahc6w zawywoz odpadow komunalnych.
Zaproponowal oplaty i ulgi dla os6b posiadajqcych kompostowniki do gromadzenia odpadow
zielonych (trawy).

Propozycje stawek 18,00 i 15,00 (zl) zostaty odrzucone.
Przyjgto wstgpnq stawkq 18,50 i 16,50 (zl) do ewentualnej jeszcze korekty.
Radni zauwa2yli,2e ro2nica stawki powinna byc wiqksza i wynosi6 3-3,50 zl.
Padla propozycja 18,50 i 15,50.(zt) Nie zostala uwzglqdniona.

Jeszcze sprawa popiolu w odpadach zmieszanych. Padla propozycja osobnych pojemnik6w
na popi6l dla osob zainteresowanych i dodatkowych oplat w zwiqzku z tym. Sprawa popiolu
w odpadach komunalnych tak samo jak odpadow zielonych musi zostae rozwiqzana. Jest
coraz wigcej gospodarstw ogrzewajqcych domy bez udzialu wggla i nie chcq ich wlaSciciele
placic znacznych kwot za majqcy znaczny ciq2ar popiol w odpadach, kt6rego nie oddajq. Da
siq rozwiqzac problem odpadow zielonych, tak samo mo2na zrobic z popiolem i dodac
pozycjg w deklaracji odbioru odpadow dla kaZdego u2ytkownika.

Radni zauwa2yli konieczno56 bardzo dokladnego przyglqdania siq dokumentom
pzetargowym dotyczqcych odpad6w komunalnych na przyszlo66. Powinny one by6
konsultowane i zatwierdzane przez radq gminy.

Adz.

lnwestycje tegoroczne po pienruszym p6lroczu zreferowala skarbnik gminu. Zadania
inwestycyjne przewidziane w budzecie tego roku po tym czasie zostaly czg6ciowo
zrealizowane.

Do tych wiqkszych inwestycji nalelq

1. Monta2 odnawialnych 2rodel energii na terenie gminy Starcza,
2. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekow w m. Rudnik Maly,
3. Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w m. t-ysiec i m. Rudnik Maly,
4. Budowa wodociqgu w ul. Wrzosowej w m. Wlasna.

Do tych zrealizowanych nale2q:

1. Budowa wodociqgu w ul. Dqbowej w m. Lysiec,
2. Budowa wodociqgu w ul. Akacjowejw m. Lysiec,
3. Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnejw m. t-ysiec i m. Rudnik Maly,



4. Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczkai m. Wlasna
5. Budowa drogigminnej ul. Sportowej w m. Starcza

Niekt6re inwestycje zostanq wkr6tce zakoficzone. Wedlug wskaZnika wykonania, wiele
zadah inwestycyjnych tego roku nie zostalo jeszcze zrealizowanych. Niekt6re zalozone
inwestycje prawdopodobnie calkowicie wypadnq z planu z powodu nie uzyskania
odpowiednich dotacji na ich realizaqq z funduszy zewnqtrznych lub skreSlenia z listy
rea I izowanych inwestycji.

Do tych mogq nale2e6:

1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw kolo Gminnego Przedszkola w Starczy

Szczegoly wydatkow inwestycyjnych w zalqczniku 1.

Ad3.

Stan dochod6w i wydatkow gminy po p6lroczu pzedstawila skarbnik gminy.

Dochody po p6lroczu 2020r.

Wydatki po p6lroczu 2020r.

Dochody ksztattujq sig na poziomie wynikajqcym z proporcji okresu dochod6w do calego
roku i sE na poziomie zblizonym do 50%. Natomiast wydatki sq na poziomie nieco ni2szym,
a majqtkowe zaledwie na poziomie okolo 24o/o.\Nynika to z niezrealizowanych niekt6rych
zadah, kt6re zostaly zaplanowane w wydatkach, a nie zostaly zrealizowane.

Zzaplanowanych w budzecie splat kredyt6w na kwotg 683 924 zl, w pierwszym p6lroczu
zrealizowane zostaty splaty w wysoko6ci 245 000, nie stanowiq 50o/o zaplanowanych splat .
Reszta planowana na drugie p6lrocze.

Ad4.

Ocena stanu finansow gminy po p6lroczu.

Nazwa Plan w zl Wvkonanie w zl
Dochody ooolem 16 640 892.10 8 250 076,39 (49,58%)
Dochody bie2ace 14 499 678.32 7 203 731,50 (49,68%)

Dochodv maiatkowe 2165 213.78 1 046 344,89 (48,33%)

Nazwa Plan w zl Wvkonanie w zl
Wvdatki oo6lem 16 174 870.07 6 826 048,63 (42,20%)
Wvdatki biezace 13 716 001.82 6 236 568,63 (45,47%)

Wvdatki maiatkowe 2 458 868.25 589 490,00 (23,97o/o\



Gmina realizuje zaplanowane na br. zadania i inwestycje, chociaz pandemia korona wirusa
opo2nila niektore z nich. Finans'e gminne sq w stanie dobrym, niezaleznie od zadlu2enia
gminy, ktore stanowilo kwotg 2 333 924 zl na poczqtku roku. W tym kredyty 2 140 000 zl
i po2yczka 193 924 zl. W pierwszej polowie br. Gmina splacila 245 000 zl.tN zwiqzku z tym
zadluzenie gminy spadlo do kwoty 2 088 924 zt. Do korica roku planuje siq splacic kwotg
683 924 zl. \N zwiqzku z tym planowane zadlu2enie na koniec roku bqdzie stanowi6 kwotg
1 650 000 zl.

Ad5.

Koszty oSwietlenia ulicznego w 2019 i 2020 roku (w zl)

Koszty oSwietlenia ulicznego. OSwietlenie uliczne kosztuje spore kwoty, szczeg6lnie w
okresach zimowych, kiedy dziefi jest krotki. W zwiqzku z wysokimi kosztami o6wietlenia
padlo pytanie - jak je zmniejszyc lub ograniczyc. Rozwa?ano mo2liwo6c poznonocnego
wylqczania o6wietlenia. Rozwazono tez mozliwo6c wymiany lamp oSwietleniowych starego
typu na nowe bardziej energooszczqdne. Ten spos6b moglby przynie66 spore oszczgdno6ci.

W tym roku zaplanowano rozpoczqcie inwestycji o6wietlenia ulicy Spacerowej w Starczy. Ma
to ju2 byc system oSwietlenia nowego typu, energooszczqdny. Oprocz tego z funduszu
soleckiego ptzeznaczono fundusze na montaZ kilku dodatkowych lamp oSwietlenia ulicznego
na terenie gminy.

Ad6.

W sprawach roznych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i tematow.

Na pierwszy plan wybija siq sprawa kontroli nad niespodziewanie rosnEcq iloSciq odpadow
komunalnych w naszej gminie. Rozwazono pzyszloSciowo - koniecznoSd zmiany oplat
w przyszlym roku na zaleznoSc oplaty od iloSci odpadow. Produkujesz du2o Smieci - duzo
placisz i odwrotnie.

Pzedyskutowano sprawg powrotu do normalnego funkcjonowan ia instytucj i publ icznych
(urzqdu gminy, o5rodka zdrowia, biblioteki, pzedszkola i szkoly) w okresie ponownego
rozwoju pandemii korona wirusa. O6rodek zdrowia prowadzi konsultacje zdalne dla
pacjent6w, urzqd gminy otwarty czq6ciowo, a przedszkole i szkola nie przyjmujq dzieci
i uczni6w.

Rok/Tvp I kwartal ll kwartal i l l kwartal lV kwartal
2019 enerqia 34 444.00 22 422.97 17 144,36 26 715.31
2019 obsluqa 7 576,46 7 654.56 7 654,56 7 654.56
2019 razem 42 020.46 30 077,43 24 798.92 34 369.87

2020 enerqia 44 3Q6.20 16 430.92
2020 obsluqa 7  714 ,12 7 833.24
2020 razem 52020.32 24  241 .16



Przypomniano temat bankomatu w naszej gminie i poproszono wojta o skonsultowanie
z bankami, czy sEzainteresowahe instalacjq bankomatu u nas. Czekamy na wyniki.

Powraca temat poszerzenia ulicy Wspolnej w Starczy. Sprawa ciqgnie sig juz naprawdq
dlugo i nie widac postqpow w inwestycji. Pzy ulicy le2q dzialki prawie 100 mieszkaic6w,
polowa od strony Klepaczki, a druga od strony Starczy, kt6re moglyby stac siq budowlanymi.
Ulica wymaga poszezenia do wymaganej 6-o metrowej szerokoSci plus drugie tyle na rowy
i pobocza. Aby to osiqgnqc wigkszo6c mieszkaric6w zadeklarowala sig pzekazad
nieodplatnie 5-o metrowe paski gruntu wzdlu2 ulicy na ten cel. Niestety nie wszyscy.
Niektozy zqdqqzaplaty za grunt pzekazany na drogg. Niewielka grupa tych osob blokuje
inwestycjq. Radni zaproponowali, aby rczpoczqc poszerzanie ulicy stopniowo tam, gdzie jest
to mo2liwe. Czekamy na dzialania w6jta w tym kierunku.

Przedyskutowano te2 temat hatasu docierajqcego do zabudowai od strony nowopowstalej
autostrady A1. Poziom halasu staje siq uciqzliwy. Czynione sq starania o ponowny, po roku
od uruchomienia drogi, pomiar poziomu halasu plynqcego od autostrady. Kiedy bgdzie
wiadomo, czy poziom nie przekracza norm i czy to coS zmieni?

Sprawa naszej oczyszczalni Sciekow. Pytajq radni dlaczego do naszej oczyszczalni
przywo2one sq beczkowozami Scieki z sqsiednich gmin, a nie trafiajq one na teren gmin
z ktorego pochodzq. Pada pytanie dlaczego tak siq dzieje? Na razie bez odpowiedzi. Wobec
sugestii mieszkaicow o znacznym zanieczyszczeniu zeki, radni sugerujq, aby wstzyma6
przyjmowanie Sciek6w spoza terenu gminy pzywo2onych beczkowozami.

Na komisji radni zapoznali sig z pismami i dokumentami na bieZqco wplywajqcymi do
naszego urzgdu.

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

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakofrczyl jej
posiedzenie.

Zalqczniki d o p roto k6lu :

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

\Nawrzyficzak Maryla

Markowska Mariola



Wydatki inwestycyjne na 30.06.2020r.

L.p Nazwa lnwestyci i Plan zt Wvkonanie zl Wvk. %

1
Budowa wodociqgu w ul .  Dqbowej w m.

tysiec
2751,,00 2750,00 99,96%

2 .
Budowa wodociqgu w ul .  Akacjowej w m.

tysiec
2750,00 2750,00 1,OO,OO%

3 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnejw

m. tysiec i  m. Rudnik Maly
13 000,00 13 000,00 100,00%

4.
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnej w

w m. Klepaczka i  m. Wlasna
9 000,00 9 000,00 100,00%

5 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnej ul .

Wrzosowej w m. Wtasna
37 oOO,OO 2 000,00 5,4Iyo

6 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnej w

odnodze u l .  Widokoweiw m.  tvs iec
40 000,00 0,00 o,00%

7 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnej w

m.  tys iec  i  m.  Rudn ik  Ma ly
30 500,00 30 500,00 IOO,O0%

8 .
Budowa drogigminnej ul .  Sportowej w m.

Sta rcza
20 000,00 20 000,00 too,oo%

9 .
Zakup wiaty przystankowej z

zagospodarowaniem terenu - FS KLepaczka
7 500,00 0,00 0,00%

10.
Zakup kosiarki  dla OSP Starcza - FS Starcza,

Wlasna
9 000,00 0,00 0,00%

rt. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni  Sciek6w
w m.  Rudn ik  Ma lv

209 s00,00 0,00 o,oo%

T2 ,
Monta2 odnawialnych ir6del energi i  na

terenie gminy Starcza
745 400,00 5 980,00 0,80%

13 .
Monta2 lamp oSwiet lenia ul icznego - FS

Klepaczka
5 400,00 0,00 0,00%

1.4.
Monta2 lamp kolo Szkoty Podstawowejw
Starczy -  FS tysiec, Wlasna, Rudnik Maty,

Starcza
3 000,00 0,00 o,ooyo

15.
Budowa o5wiet lenia ul icy Spacerowejw m.

Starcza
1.0 L00,00 3 500,00 34,65%

16.
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu
zabaw kolo Gminnego Przedszkola w Starczy

- FS wszystkich solectw gminy starcza
22980,25 0,00 o,oo%

1 7 .
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w
Czqstochowie na inwestycje drogowe

(chodnik Starcza-tysiec)
700 000,00 500 000,00 71,43%

Razem t t67 881,25 589 480,00 50,47%


