
Protokol Nr9/2020
z posiedzenia Komisji'Rew@jnej Gminy Starcza w dniu l0.l 1 .2020r.

1 . Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.
2.PrzyjEci e proponowanego porzqdku obrad.
3.Analiza stawek oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na202l rok.
4.AnaIiza stawek podatkowych na rak 2A2l .
5.Sprawy r62ne.
G.Zakoftczenie obrad.

Ad 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestni czylo 5 jej czlonk6w , W6jt oraz

Skarbnik Gminy Starcza.

Ad 2. Proponowany porzqdek obrad zostal przyjety jednoglofnie, stwier&ono

prawomocnoSi obrad.

Ad 3. W pierwszej kolejno$ci wysluchano wyja{nieri Skarbnik Gminy Starcza

dotyczqcych wysoko6ci doplat do fu zav,ryw6z odpad6w komunalnych arcz

zarpozlnano sig z kalkulacjami i proponowan4wysokoSciqstawek od 1 stycznia

202lroku.

Ostateczrie stanowisko Komisji Rewizyjnej w kwestii wysokoSci wlw jest

nastgpuj4ce:

l) odpady zbierane w spos6b selektywny- 23,0021od jednego mieszkarica;

2) odpady zbierane w spos6b selektywny z zagospodarowaniem odpad6w bio-

2l,A0zI od jednego mieszkarica;

3) jeheli wla$ciciel nie wypetnia obowiq,zku zbieraria odpad6w w spos6b

selektywny- 46,00zl od jednego mieszkarica;

Ad 4. W kolejnym punkcie posiedzenia czlonkowie Komisji zaponrali sig ze

stawkami podatkowymi na 2A2l r. wg ustawy, proponowanymi przez W6jta Gminy

i Komisje BudZetu i Rozwoju Gminy oraz Skarg, Wniosk6w i Petycji.



Por5wnano dw stawki ze stawkami obowiq,zujqcymi w roku 2AZA. Zaproponowano

pozostawienie stawek podatkolvych bezzrrruanw odniesieniu do roku bieZqcego. Po

przeprowadzeniu dyskusji i wysluchaniu uzasadnieri co do proponowanych stawek

Komisja Rewizyjna odrzucila czgSciowo propozycje W6jta Gminy popieraj4c

stanowisko Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy.

Ad 5. W sprawach r6zrych zrrpoznano sig z pismami kierowanymi do W6jta i Rady

Gminy Starcza. W6jt Gminy poinformowal radnych o zrnianie przewoZnika

zapewnialqcego transport publiczny- Uni- Metal zast4pi GTV Bus. Wipe sig to

znienncnr4nnian4rozkladu jazdy i tras na terenie naszej gniny, zkarzyfici4dla

mieszkaric6w.

Przygotowywany jest r6wnie2 przetargna uzbrojenie ul.Spacerowej w miejscoworici

Starcza w o3wietlenie uliczne.

Om6wiono r6wnie2 biehqc4sytuacjg epidemiologicmq na terenie naszej gminy.

Ad 6. W zwigku z wyczerpaniem porzqdku obrad posiedzenie zakoriczono.
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