
Protokfi Nr7l2A20
z posiedzenia Komisji Rewiryjnej Gminy Starcza w dniu 24-49.2420r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. PrzyjEcie proponowanego porz4dku obrad.
3. Analiza wykonania Uchwal Rady Gminy w 2A20r.
4. AnalizaZarz4dzefi W6jta Gminy podjetych w 2420r.
5. Ocena wykonania wniosk6w do realizacji zgloszonych w 2420r.
6. Om6wienie material5w przygotowanych na najbliZsz4 sesjg Rady Gminy.
7. Sprawy r62ne.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rewiryjnej Gminy Starcza w dniu 24.09.2020r.

odbywalo sig w pelnym skladzie, w spotkaniu uczestniczyl W6jt Gminy
Starcza oraz Skarbnik Gminv.

J

Ad 2. Przewodnicz4ca Komisj i przedstaw i\a porz4dek obrad, kt6ry zostal
prryjEty jednogloSnie, stwierdzono prawomocnoSi obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji Rewizryjnej dokonali analizy wykonania Uchwal
Rady Gminy w roku 202A i stwierdzono co nastEpuje: w bie24cym roku
podjgto 26 Uchwal ozrraczonych od Nr 93.XIII.2020 do Nr I 18.XVI.2020.
Wszystkie Uchwaly zostaLy wykonane. Szczegolowe zestawienie w/w
Uchwal zawarto w zalqczniku Nr 1.

Ad 4. Nastgpnie przsanalizowano Zarzydzenia W6jta Gminy podjgte w roku
bie24cym- zal4czr'ik Nr 2.W6jt Gminy wydal 83 Zarz4dzenia, kt6re
doty czyly kwestii budZetowych, przeprowadzania konkurs6w, przetarg6w,
inwestycji oraz dysponowania mieniem Gminy Starcza. Wszystkie
Zarz4dzenia wykonano.

Ad 5. Kolejny punkt to ocena wykonania wniosk6w zgloszonych do
realizacji, przedstawia sig ona nastgpuj4co: wniosek datycz4cy instalacji



paczkomatu i bankomatu na terenie naszej gminy znstal zrealizowany

czg5ciowo (zainstalowano paczkomat), wniosek o zamiang grunt6w prry
cmentarzu majduje sig w trakcie realizacji. Wykaz wniosk6w stanowi
zat1cznkNr 3.

Ad 6. Om6wiono r6wniez projekty Uchwal przygotowanych na najbli2sze
posiedzenie sesyjne. Kwestie budZetowe wyczrpuj aco om6wila Skarbnik
Gminy, natomiast materialy doty cz4ce poprawienia nawierzchni ul.Polnej,

ustalenia stawki za paliwo om6wil W6jt Gminy.
Przewodniczaca Komisji przedstawila pismo Zwiqzku Gmin Polskich

dotycz4ce wynagrodzerl W6jt6w, Burmistrz6w i Prezydent6w miast oraz
przedstawila moZliwoS6 zmiany wynagrodzenia W6jta Gminy Starcza.

Ad7. W sprawach r62nych pod dyskusjg poddano Regulamin Swiadczenia

ustugi odbierania, transportu araz zagospodarowania odpad6w komunalnych
powstajacych na terenie Gminy Starcza. Nie zajgto jednomacrLego

stanowiska w tej kwestii.
Zapoznano sig r6wni eZ z pismami kierowanymi do W6jta oraz Rady

Gminy, a takire zgloszono biein4ce potrzeby mieszkaric6w.
W zwiq4ku zwyczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakonczono.
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