
Protokol Nr t/2020r.
z posiedzenia Komisji Rewiryjnej Rady Gminy Starcza w dniu 29.10.2A2Ar.

I . Otwarcie posiedzenia i sfwierdzenie prawomocnofci obrad.
2.Prryjgcie proponowanego porzqdku obrad.
3 . Analiza zakre su prac inwe stycyj nych zaplanowanych na 2020r.
4.Analizawsp6tpracyGminyzorganizacjamipozaru4dowymi.
5.Sprawy r6ime.

, 6.Zakofczenie obrad.

Ad 1. WposiedzeniuKomisji Rewizyjnej uczestniczylo 5 jej cztonk6w oraz W6jt

Gminy Starcza.

Ad 2. Proponowany porz4dek obrad zostal przyjEty jednoglo5nie, stwierdzono

prawomocnoS6 obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji na podstawie przedstawionego zastawienia

(ZatqcmrkNr 1) dokonali analizy rcalizacji prac inwestycyjnych. Do wrze$nia 2020r.

wykonano:

l)Budowg wodociqgu w ul. Wrzosowej, w miejscowoSci Wlasna.

2)W ramach przebudowy drogi gminnej ul.Sportowej w miejscowoSci Starcza

opracowan a zostala dokumentacj a techniczna.

3)Przeprowadzono montz? odnawialnych ir6det energii na terenie posesji

prywatnych.

4)Montallutttp o5wietlenia ulicznego w miejscowoSci Klepaczka, ze Srodk6w

Funduszu Soleckiego.

5)Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy urz4dzeniach na placu zabaw Gminnego

Przedszkola w Starczy.

W toku rcali:zacji z terminem zakoriczenia do grudnia2D?l roku jest zadanie:

Wymiana ir6det ciepla w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie

Gminy Starcza.

Do korica roku bietqcego zaplanowano :

1 )Moderni zacjg gminnej oczyszczalni 5ciek6w.

2)Wymiang dachu na czg6ci oSrodka zdrowia w Starczy.



3)Budowg wodoci4gu w miejscowo$ci tr-ysiec (nowopowstale ulice).

4)Instalacj E oSwietlenia ul. Spacerowej w miej scowoSci Starcza.

Ad 4. W kolejnym punkcie posiedzenia dokonano analizy wsp6lpracy z

organizacjami pozarz4dowymi. Stawie tocznego Programu Wsp6lpracy na rok 2020

zatwierdzonego UchwalqNr 80.XI,2Al9 Rady Gminy Starcza zdnta2T listopada

201%. ogloszony zostal 17 grudnia 20I9r. Otwarfy konkurs narealizacjp zadania

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w 202Ar.. w wyniku otwartego konkursu wybrano ofertp Gminnego Klubu

Sportowe go,,,Czarni Starcza". Real iza cja zadarria szczegolowo opi sana w Zalqcznku

nr 2. Kalkulacja przewidywanych koszt6w na2A20r. wynosila 90000,00zut.W dniu 14

lipca 2020r. Gminny Klub Sportowy zloZyl sprawozdanie zwykorzystania I transzy

dotacji w kwocie 45000,0021.W sprawozdaniu koricowym zostanie ujgte wykonanie

calej kwoty.

W dniu 22.10.2A20r. W6jt Gminy Starczazarzqdnl przeprowadzenie konsultacji

projektu uchwaty w sprawie przyjgcia,,Roczrego programu wspolpracy Gminy

Starcza z organiz-acjami pozarz4dowymi i o wolontariacie na rok202l. Konsultacje

zaplanowano na termin 23 .10.2020r- 06. ll .2020r.

Ad 5. W sprawach r6znych zapozxrmro sig z pismem:

- S lqskie go UrzEdu Woj ew6dzkiego w Katowicach.

-Wnioskiem mieszkarica Gminy Starcza o nadanie nazw ulic.

PodjEto dyskusjE w kwestiach bieZ4cych spraw mieszkaric6w.

Ad 7 . W zwi4zku z Wczerpaniem porzqdku obrad posiedzenie zakoficzono.
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Ocena stanu zaawansowania prac inwestycyjnych w gminie Starcza

w 202A roku

Do wrze5nia2A2Or. zostalo wykonanych kilka inwestycji:

1. Budowa wodociqgu w ul. Wzosowej w miejscowoSci Wlasna na odcinku
231 m. Koszt robot budowlano-monta2owych wyniosl 34 000,0021.

2. Pzebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowo5ci Starcza.
Opracowana zostala dokumentacja techniczna przebudowy
ul. Sportowej na odcinku 576 m i zlo2ono wniosek o dofinansowanie
zadania do Wojewody z Funduszu Dr6g Samorzqdowych na 2A21 rok.

3. Montaz odnawialnych 2rodel energii na terenie posesji prywatnych
w gminie Starcza.
Projekt przewidywal instalacjg paneli fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej na 52 posesjach. Zadanie, kt6rego koszt wyni6st
745 4OO,00zl zostalo ju2 wykonane.

4. Montaz lamp oSwietlenia ulicznego w Klepaczce z Funduszu Soleckiego.
Na skrzy2owaniu ul. Zachodniej z drogq powiatowq zamontowano na
istniejqcych slupach 3 lampy za sume 5 400,00 zl.

5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Gminnego
Przedszkola w Starczy.
Zadanie polegalo na wykonaniu podbudowy z tlucznia oraz bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 270 m2. Koszt tego zadania
wyniosN 97 969,50 zl.

W toku realizacji z terminem zakonczenia do grudnia 2021 roku jest
zadanie pn.: ,,Wymiana 2rode| ciepla w indywidualnych gospodarstwach
domowych na terenie gminy Starcza". Ten grantowy projekt z 95 % unijnym
dofinansowaniem w wysokoSci 750 000,00 zl obejmuje demontaZ 50 piecow i
montaZ 41 piecow na gaz oraz 9 na pellet.

Jeszcze do kofica b.r. planujemy zmodernizowac gminnq oczyszczalniq
5ciek6w, wymienic dach na nowej czgsci budynku o6rodka zdrowia,
wybudowac wodociqg w Ly6cu i zainstalowac oSwietlenie ul. Spacerowej
w Starczy.
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Wsp6lpra ga z organ izacjami pozarzqdowymi.

Na podstawie rocznego Programu Wspolpracy Gminy Starcza z Organizacjami
PozarzEdowymi na rok 2020r., zatwierdzonego Uchwalq Nr 80.X1.2019 Rady Gminy
Starcza z dnia 27 listopada 2019r. ogloszony zostal 17 grudnia 2019r. otwarty
konkurs na realizacjq zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2020y. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizacjq
zadania publicznego zostafa wybrana oferta Gminnego Klubu Sportowego Czarni
Starcza. W ramach oferty klub sportowy miaf realizowa6 zadanie publiczne poprzezl

1. Udzial zawodnikow klubu sportowego w rozgrywkach organizowanych pzez
OZPN w Czgstochowie (okolo 95 zawodnikow)

2. Szkolenia w dyscyplinie pilka nozna dla mieszkanc6w Gminy. ;l
3. Organizowanie imprezi zawodow sportowych na terenie Gminy.
4. Utzymanie, przygotowanie gminnej bazy sportowej.

Harmonogram realizacji zadania publicznego zostaN podzielony na osiem dzialart:
1. Delegacje sqdziowskie, oplaty OZPN i za rozgrywki i turnieje sportowe

(styczen-grudzien)
2. Przewoz zawodnik6w (styczen-listopad)
3. Zakup spzqtu sportowego, materialow medycznych, pucharow i nagrod

(styczen-grudzien)
4. Wynagrodzenie trenerow (luty-listopad)
5. Wynagrodzenie gospodarza (luty-listopad)
6. Wyzywienie (stycze6-grudzien)
7. Utrzymanie obiektow sportowych, pozostala dzialalno5c statutowa (styczeri-

grudzien)
8. Wynagrodzenie ksiqgowej (styczefi-grudzief)

Kalkulacja pzewidywanych kosztow na 2020 r. wynosila 90 000,00 zl.
Po podpisaniu Umowy Nr 112020 z dnia 14 stycznia 2020r. na realizacjq zadania
publicznego, w dniu 15.01 .2020r. na rachunek bankowy Gminnego Klubu
Sportowego Czarni Starcza zostafa przekazana I transza dotacji w wysoko6ci
45 000,002f. ll transza dotacji zostala przekazana w dniu 15.07.2020r.
Gminy Klub Sportov'ty Czarni Starcza w dniu 14 lipca 2020r. zloZyl sprawozdanie
czg6ciowe z wykonania zadania publicznego za okres od 14.01.2020 do
30.06.2020r. Zrealizowane wydatki na koniec czenvca stanowiq kwotg 3Q987,3721.
Rozliczenie dotacji nastqpi po zloleniu sprawozdania koncowego z wykonania
zadania publicznego.
W dniu 22.10.2020r. Wojt Gminy Starcza zarzqdzil przeprowadzenie konsultacji
prolektu uchwaty w sprawie przyjqcia ,,Rocznego programu wspofpracy Gminy
Starcza z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
Konsultacje te majq odbywac sig w terminie od 23.10.2020r. do 06.11.2020r. Po
pzeprowadzo nych konsu ltacjach zostan ie sporzqdzo ne sprawozd an ie.


