
Starcza 29.10.2020r.

Protok6l nr 8l2O2O

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 28.1O.202Or.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 28.10.2020r. o godz. 14:30. Posiedzenie
zorganizowane zostalo w formie zdalnej. Uczestniczqcy w posiedzeniu czlonkowie komisji
wedlug listy podpisow na koficu dokumentu.

Porzqdek obrad wymagal, aby w posiedzeniu zdalnym uczestniczyli pracownicy urzqdu
gminy i wojt - mieli byc obecni, a termin posiedzenia zostal dostosowany do ich wymaga6.
Wojt z powodu choroby nie pojawil siq na posiedzeniu, a pracownicy urzqdu z nieznanych
powodow r6wniez. Z tego powodu om6wienie niektorych punkt6w porzqdku obrad zostalo
utrudnione lub bylo niemozliwe.

Pzewidywany porzqdek obrad itematow Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza:

1 . Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okreSlonych w budzecie na 2Q2Q r.,
2. Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatkow okre6lonych w budzecie na2020 r.,
3. Wspolpraca wojta z komisjq w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz

bud2etu gminy na2021 r.,
4. Sprawy ro2ne.

Ad1.

Tegoroczne zadania inwestycyjne po trzecim kwartale tego roku zostaly pzedstawione za
pomocq przeslanej dokumentacji przygotowanej pzez skarbnika gminy. Zadania
inwestycyjne przewidziane w bud2ecie tego roku po tym czasie zostaly czqSciowo
zrealizowane. Zrealizowano przede wszystkim duze inwestycje w najwiqkszym stopniu
procentowym, ale niektore mniejsze te2. Do tych zrealizowanych nale2E:

1. Budowa wodociqgu i w ul. Dgbowej w m. t-ysiec,
2. Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnejw m. Lysiec i m. Rudnik Maly,
3. Budowa kanalizacji sanitarnejw m. Klepaczkai m. Wlasna,
4. Budowa wodociqgu w ul. Wzosowejw m. Wasna,
5. Budowa drogigminnej ul. Sportowejw m. Starcza,
6. Zakup kosiarki dla OSP Starcza (FS* Wlasna, Starcza),
7. Monta2 odnawialnych zrodel energii na terenie gminy Starcza,
8. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw kolo Gminnego Przedszkola

w Starczy (FS. Klepaczka, t-ysiec, Starcza, Rudnik Maly, Starcza),
9. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Czgstochowie na inwestycje drogowe.

Pozostale zadania inwestycyjne zrealizowane sE czgSciowo lub nie zrealizowane.



Szczegoly zadan inwestycyjnych i ich realizacji po trzecim kwartale 2020 r. znajdujq siq
w zalqczniku 1.

Ad2.

Kwartalnq ocena realizacji dochod6w i wydatkow okreSlonych w bud2ecie na 2O2O rok po
tzecim kwartale, mo2na bylo pzeanalizowac na podstawie przeslanej dokumentacji
przygotowa nej przez skarbn ika g m i ny.

Dochody po trzecim kwartale 2020r.

Wydatki po trzecim kwartale 2020r.

Plan dochodow bie2qcych oraz wydatkow biezqcych jest zawyZony o kwotq 318 750,00 zl
z uwagi na zaplanowane kwoty na realizacjq projektu pn. ,,Budujemy pzyszloSc", ktory jest
obecnie w Urzgdzie Marszalkowskim na etapie negocjacji. Na najbli2szym posiedzeniu
Rady Gminy nastqpi korekta tego planu oraz nieznaczna korekta planu dochodow i
wydatkow zwiqzanych z realizacjqzadania pn. ,,2 malej szkoly w Wielki Swiat - Podniesienie
kompetencji kluczowych uczni6w w gminie Starcza" (o kwotq 61 066,33 zl), kt6re jest slabiej
realizowane z uwagi na panujqcq epidemiq Korona wirusa.

Podobna sytuacja wystqpila przy realizacji planu wydatkow majqtkowych, co odpowiednio
ma wplyw na realizaqg planu dochodow majqtkowych, a dotyczy projektu pn. ,,Wymiana
2rodel ciepla w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Starcza".
Zrealizowane na dziei dzisiejszy wydatki przez mieszkaric6w stanowiq kwotq okolo
90 000,00 zl. Na powyzszE kwotg zostal r6wniez przekazany wniosek do Urzqdu
Marszalkowskiego o dofinansowanie tego zadania. Poniewa2 na ten rok w planie dochodow
zaplanowano kwotq 375 000,00 zl, kt6ra jest zalezna od zrealizowanych wydatk6w, to
stanowi ona kolejny element, ktory zawyZa plan wykonania dochod6w i wydatk6w.

Ponadto wykonanie planu dochodow ogolem, w tym dochod6w majqtkowych, ulegnie
znacznie wzrostowi po rozliczeniu zadania pn. ,,Monta2 odnawialnych zrodel energii na
terenie gminy Starcza". Projekt zostal przez gminq zrealizowany i przedstawiony w Urzgdzie
Marszalkowskim do rozliczenia. Gmina oczekuje na realizacjq dochod6w z tego tytulu
w kwocie 633 091,00 zl.

Niepokojqce jest wykonanie dochodow bie2qcych, na kt6re du2y wplyw ma pandemia
Korona wirusa. Czq5c tych dochod6w (np. karta podatkowa, podatek od spadkow i darowizn,
podatek od czynnoSci cywilnoprawnych) jest zaleZna od dochodow zrealizowanych pzez

Nazwa Plan w zl Wvkonanie w zl
Dochody ogolem 17 374 295,23 12 373 492,27 (71,22Yo\
Dochodv biezace 14 726 104.75 10 770 375,1B 03,140/0\

Dochodv maiatkowe 2 648 190.48 1 603 117,09 (60,54%)

Nazwa Plan w zl Wvkonanie w zl
Wvdatki oo6lem 16 884 273.20 11 125 350,22 (65,89%)
Wvdatki biezace 14 019 243.70 9 452 093,92 (67,42o/o\

Wvdatki maiatkowe 2 865 029,50 1 673 256,30 (59,40%)



utzgdy skarbowe. Jednak najwiqksze zagro2enie stanowiq udzialy w podatku dochodowym
od os6b fizycznych, ktore z uwdgi na wysokq kwotq, majq duzy wplyw na realizacjg calego
budZetu.

Za trzy kwartaly z planu 3 244 897,00 zl wykonanie wynosi 67 ,960/0.

Je2eli pzyjmiemy szacunkowo taki wskaznik wykonania (Sredni na kwartal22,96Yo\, to do
kofica roku mozemy jeszcze otzymac okolo 734 969,00 zl w zwiqzku z powyzszym
w budzecie gminy z tego tytulu braknie okolo 304 782,00 zf (poniewaz wykonanie moze
wynie5c okolo 2 940 1 15,00 zl). Je2eli przyjmiemy , 2e czq56 ostatniej transzy za grudzieh
wplynie dopiero w styczniu 2021 roku, to braki bqdq jeszcze wiqksze.

Oceniajqc wykonanie planu dochodow na koniec roku, zauw a2amy, 2e mo2e ono byc nizsze
od planu o okolo 500 000,00 zl.\N zwiqzku z tym muszq nastqpic du2e oszczqdnoSci
w planie wydatkow zwlaszcza tych biezqcych.

Ad3.

Om6wienie wspolpracy wojta z komisjq w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz
bud2etu gminy na 2021 r. nie zostalo zrealizowane z powodu nieobecno6ci wojta na
posiedzeniu komisji. Przyszloroczne inwestycje i budzet bqdq omawiane na przyszlych
posiedzeniach komisji.

Ad4.

W sprawach r6znych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

W zwiqzku z pismem mieszkarica w sprawie nadania nazwy ulicy Gajowej w t-yScu, komisja
na posiedzeniu w dniu 28.10.202Qr. nie podjgla decyzji w zwiqzku zlicznymi pytaniami na
ktore mogli odpowiedziec tylko nieobecni pracownicy urzgdu lub w6jt. Pzyszla ulica jest
terenem prywatnego wlaSciciela i radni zapytali, dlaczego wnioskujqcy wlaSciciel nie
pzekazal gruntu ulicy na rzecz gminy (tak jak czyniqto prawie wszyscy wyznaczajqcy ulice
przy dzielonych terenach na dzialki budowlane).

Wniosek o nadanie nazwy ulicy posiada braki formalne:

1. Nie dolqczono do wniosku mapki pokazujqcej lokalizacjg dzialki i w/w drogi
wewngtrznej na tej dzialce,

2. Wskazanie,2e znajduje sig ona na dzialce 346127 jest bardzo og6lne, nie pokazuje
usytuowania i pzebiegu drogi lokalnej na dzialce,

3. Podpis na wniosku powinien byc podpisem czytelnym.

lstnieje obawa o pzyszloSciowe problemy z dostqpem do wyznaczonych dzialek
budowlanych, do ktorych nie bgdzie dostqpu i dojazdu z publicznej drogi.

Poniewaz podobny pzypadek juz zaistnial na terenie gminy, czlonkowie komisji wnioskujq
o dalece idqcq ostroznoSc w tym kierunku. Sprawa wymaga dalszego pzedyskutowania.



W zwiqzku z pandemiq korona wirusa i coraz wigkszq potzebq komunikacji zdalnej radnych
pomigdzy sobq i urzqdem gminy, wymagany jest program komputerowy do jej obslugi.
Czlonkowie komisji podjqli decyzjq o wniosku o potzebie zakupu ptzez uzqd gminy licencji
programu do video komunikacjizdalnejza pomocq kt6rego odbywajq siq posiedzenia zdalne
komisji i sesje rady gminy. Darmowe wersje tych program6w sq niestety ograniczone
czasowo i ilo6ciq os6b komunikujqcych siq pomiqdzy sobq.

Program usuwania azbestu zostal ni"edopracowany zrealizowany z blgdami i brakami
dokumentow, co uniemozliwilo mieszkaricom jego zrealizowanie. Mieszkancy skazq siq, ze
program jest niedopracowany i na problemy z usunigcia azbestu z powodu zbyt po2nego
jego zrealizowania, pomimo zgloszenia do programu w lutym tego roku.

Pytajq radni i mieszkahcy, co dalej z naszq komunikacjq lokalnq i firmq Swiadczqcq uslugi na
terenie naszejgminy?

Pada po raz kolejny pytanie, czy bqdziemy mieli bankomat na terenie gminy, mialy by6
z urzqdu wyslane zapytania do zainteresowanych bankow?

Zbli2a sig 1-szy listopada (Swiqto zmarlych) iw zwiqzku z tym potzebny bqdzie parking przy
cmentazu. Mieszkancy pytajq, czy parking jest przygotowany do pzyjqcia samochod6w?

Sprawa nadzoru nad ilo5ciq zabieranych z gminy odpadow komunalnych zmieszanych i
sortowanych. W zwiqzku z rosnqcq co miesiqc, nieoczekiwanie ilo6ciq odpadow i kwot
wystawianych na fakturach dla gminy, wedlug radnych wymagany jest nadz6r nad iloSciq
tych odpad6w. Czy zapowiedziany nadz6r jest realizowany?

Poruszono po rcz kolejny temat poszerzenia ulicy Wspolnej. Nie mozna bylo zapytac wojta
o postqpy w pracach geodezyjnych dotyczqcych przekazania grunt6w na poszetzenie. W6jt
obiecal mieszkafcom na zebraniu wiejskim i radnym zakonczenie mozliwych prac
geodezyjnych do kofica roku. Zbli2a sig koniec roku i do tej pory w ciqgu prawie dwoch lat
wedlug wiedzy radnych nie ma postqpow w kierunku realizaqi tego zadania inwestycyjnego,
pomimo pzeznaczenia przez radq Srodk6w na ten cel. Temat tej inwestycji poruszany jest
na zebraniach wiejskich, komisjach i sesjach rady gminy ju2 od dekady i nie moze osiqgnqc
celu. Z powodu problem6w w przekazaniu wszystkich grunt6w na poszerzenie ulicy
Wsp6lnej, radni zaproponowali czq6ciowq realizacjq inwestycji, ale tez nie wida6 postqpow
w tym kierunku. Czy mieszkarrrcy Starczy i Klepaczki majq czeka6, na szerszq ulic kolejnq,
drugq dekadg, kiedy podobne zadania w innych miejscowoSciach gminy realizowane sE
w ciqgu kilku miesigcy?

Jak wida6 obecnoS6 pracownik6w uzgdu gminy i wojta na komisjijest czgsto konieczna,
chocia2 nie zawsze, ale dzisiaj byla potrzebna. Padlo wiele pytari bez odpowiedzi, na kt6re
czlonkowie komisji nie otrzymali odpowiedzi.

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

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

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji ipzewodniczqcy zakonczyl jej
posiedzenie.



WyjaSnienia:

* - FS jest skrotem oznaczajqcym Fundusz Solecki Gminy Starcza.

Zalqczniki d o p roto kolu :

1. Wykaz zadart inwestycyjnych i ich realizacja po tzecim kwartale 2020 roku.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Mig lus Janina

Wawrzyficzak Maryla

Markowska Mariola



Wykaz zadan inwestycyjnych i ich realizacja po trzecim kwartale 2020 roku

L.p. Nazwa inwestycji Plan (zl) Wykonanie
(zl)

Wykonanie
w%

1 . Budowa wodociAgu w ul .  Dqbowejw m. tysiec 2751,00 2750,00 99,96

2 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnejw

m.  tys iec  i  m.  Rudn ik  Ma ly
L3 000,00 13 000,00 100,00

3 .
Budowa kanal izacj i  sanitarnej w ni .  Klepaczka i

m. Wtasna
9 000,00 9 000,00 100,00

4.
Budowa wodociqgu w ul .  Wrzosowej w m.

Wlasna
37 000,00 37 000,00 100,00

5 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnejw

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

6.
Budowa wodociqgu w ul .  Akacjowej i  Bukowej

w m. tysiec
L29 470,00 2750,00 2,r2

7 .
Budowa wodociqgu i  kanal izacj i  sanitarnejw

m. tysiec i  m. Rudnik Maly
30 500,00 30 500,00 100,00

8 .
Budowa drogi gminnej ul .  Sportowejw m.

Starcza
20 000,00 20 000.00 100,00

9 .
Zakup wiaty przystankowej z

zagospodarowaniem terenu (FS* Klepaczka)
7 500,00 7 500,00 100,00

10. Budowa dojazdu do parkingu koto cmentarza 30 000,00 0,00 0,00

1 L .
Zakup kosiarki  dla OSP Starcza (FS* Wlasna,

Sta rcza )
9 000,00 8 999,00 99,99

12.
Przebudowa dachu na czq(ci  budynku OSrodka

Zdrowia w Starczy
1s4 600,00 0,00 0,00

13.
Modernizacja Gminnej Oczyszczalni  Sciek6w w

m.  Rudn ik  Ma ly
209 s00,00 3 000,00 L,43

1.4.
Monta2 odnawialnych 2r6del energi i  na terenie

gminy Starcza
745 400,00 744 814,00 99,92

15.
Wymiana ir6def ciepla w indywidualnych

gospodarstwach domowych na terenie gminy
Starcza

390 987,00 73,80 0,o2

t6 ,
Monta2 lamp oSwiet lenia ul icznego (FS*

Klepaczka)
5 400,00 0,00 0,00

t7 .
Monta2 lamp koto Szkofy Podstawowej w

StarczV
3 000,00 0,00 0,00

18.
Budowa o5wietlenia ul. Spacerowej w m.

Sta rcza 229 952,00 3 500,00 L,52

19.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu
zabaw koto Gminnego Przedszkola w Starczy
(FS* Klepaczka, tysiec, Wtasna, Rudnik Maty,

Sta rcza )

97 969,50 97 969,50 100,00

20
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w

Czqstochowie na inwestycje drogowe
70 000,00 70 000,00 100,00

Oe6lem 2 865 029,s0 L 673 256,50 58,40

WyjaSnienia:

*-  FS jest skr6tem oznaczajqcym Fundusz Sotecki  Gminy Starcza.


