
Starcza 11.Q8.2020r.

Protok6l nr 612020

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 10.08.202Or.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w niepelnym skladzie na posiedzeniu dnia 10.08.2020r. o godz. 15:00. Uczestniczqcy w
posiedzeniu czlonkowie komisji wedlug listy podpis6w na koricu dokumentu.

Bylo to dodatkowe posiedzenie komisji budzetowej zwolane w zwiqzku z sesjq specjalnq
zwolanq pzez wojta gminy na dziei 13.08.2020r.

Przewidywany porzqdek obrad itemat6w Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Ocena i analiza nakfad6w bud2etowych pzeznaczonych do wykorzystania w gminnej
oSwiacie, sluZbie zdrowia, kultuze i sporcie,

2. Omowienie materialow przygotowanych na najblizszq sesjq rady gminy,
3. Sprawy ro2ne.

Ad1

Naklady bud2etowe na 30.06.2020 w poszczeg6lnych dzialach:

Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921.05 - Pozostale zadania w zakresie kultury
921.09 - Domy i oSrodki kultury, Swietl ice I kluby
921 .16 - Biblioteki
921.95 - Pozostala dziafalno6c

Dzial926 - Kultura fizyczna
926.01 - Obiekty sportowe
926.95 - Pozostala dzialalno56

Nazwa Plan Wvkonanie %
Kultura

Pozostale zadania w zakresie
kulturv 2 000.00 0,00 0,00

Domy i o6rodki kultury, Swietl ice I
klubv 51 900,00 20 1  19 .89 39,69

Bibl ioteki 80 000,00 58 750.00 73.44
Pozostala dzialalnoS6 17 600,00 0.00 0,00

Razem 151 500.00 78 869.89 52.06

Sport
Obiektv sportowe 52 140.25 19 215.15 36,85

Pozostala dzialalnoS6 90 943.43 45 000,00 49.48



Razem 143 083.68 64 215.15 44,88

Naklady i wydatki po polroczu na kulturq i sport w gminie sq w wiqkszoSci realizowane
zgodnie z zalo2eniami. Realizacjq niektorych zalolonych wydatkow zmienila lub op6znila
pandemia korona wirusa. Utrudnila szczegolnie funkcjonowanie plac6wek sluzby zdrowia.

Ad2.

Materialy i propozycje uchwal przygotowane na najblizszq sesjq (24.06.2020) zreferowal w6jt
gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian budzetowych i zmian w WPF
om6wila skarbnik gminy.

Projekty uchwal:

1. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysoko6ci stawki tej oplaty orazzwolnienia z oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wta6cicieli nieruchomo6ci i
zag ospodarowania tych odpad6w, w zam ian za uiszczonE przez wlaSciciela
nieruchomoSci oplatg,

3. w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

4. w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu skladania deklaracji o wysoko6ci oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladan ej przez wla6ciciela
n ieruchomoSci za pomocE Srodkow kom u nikacj i elektron icznej,

5. w sprawie wysoko5ci oplatza zajqcie pasa drogowego,
6. w sprawie wyrazenia zgody nazawarcie kolejnej umowy dzier2awy gruntu na

czg6ci dzialki nr 984/3 w miejscowo6ci Starcza o powierzchni 2 m kw.,
7. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier2awy gruntu na

czg5ci dzialki nr 984/3 w miejscowoSci Starcza o powierzchni 4m kw.,
8. w sprawie zmian w budzecie gminy Starcza na 2020 rok,
9. 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.

Ad3.

W sprawach r6znych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

Wojt pzekazal informacjq o projekcie, ktory bqdzie realizowany przez Gminny Klub
Sportowy ,,czarni Starcza" pod nazwq,,Piknik rekreacyjny sposobem na integracjq" otaz
o wydaniu nowej ksiqzeczki na temat o6wiaty w gminie Starcza ijej historii.



Poruszono po nz kolejny temat poszerzenia ulicy Wsp6lnej i zapytano wojta o postqpy w
pracach geodezyjnych dotyczqiych pzekazania grunt6w na poszezenie. Wedlug
odpowiedzi w6jta niewiele siq ostatnio zmienilo w tym temacie.

W zwiqzku zrealizacjq projektu klubu sportowego o kt6rym mowa powyZej, poruszono temat
kolejnej po2yczki dla klubu sportowego w wysoko6ci 20 tys. zt.

Jeszcze temat konsultacji spolecznych dotyczqcych odpadow komunalnych, kt6re odbyly sig
kilka dni wczeSniej. Wplynqlo do uzqdu gming kilka formularzy z wnioskami konsultacyjnymi,
ktore zostanq pzedstawione na sesji.

Radni przedyskutowali r6wniez sprawq przyszlej zmiany oplat za odbior odpadow
komunalnych. Poruszono migdzy innymi temat odbioru odpad6w wielkogabarytowych i
okreSlania terminu ich odbioru.

Omowiono tez sprawq naszej oczyszczalni Sciekow i pzyjmowanych odpadow w beczkach
spoza terenu gminy. Radni sugerujq zatrzymanie przyjmowania takich odpadow. Natomiast
wyrazili zadowolenie z upozqdkowania PSZOK -u przy oczyszczalni.

Na komisji radni zapoznali siq z pismami i dokumentami na bie?qco wplywajqcymi do
naszego uzqdu.

Przedstawiony zostal czfonkom komisji protokol poprzedniego posiedzenia Komisji Budzetu
i Rozwoju Gminy Starcza.

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

Podpisy czlonk6w komisji :

SAJ*Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

\Nawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola
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