
Starcza 25.11.2020r.

Protok6l nr L0{2O2O

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 24.LL.2O2Or.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 24.11.2020r. o godz. 14:00. UczestniczEcy w
posiedzeniu czlonkowie komisjiwedlug l isty podpis6w na koicu dokumentu.

Przewidywany porzqdek obrad i tematow Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Zapoznanie komisji z wykonaniem wniosk6w zglaszanych na sesja Rady Gminy
2. w 2020 roku,
3. Omowienie material6w przygotowanych na najbli2szq sesjq Rady Gminy,
4. Sprawy r62ne.

Ad1.

Przeanalizowano wnioski zgloszone przez radnych na sesjach rady gminy w biezqcym roku.
Wiqkszo6c przyjgtych przez radq gminy wnioskow zostala zrealizowana, jednak nie
wszystkie. CzgSc z nich jest zrealizowana czqsciowo lub ich realizaqajest w toku.

o Wniosek o podjqcie dzialaf o instalacjq bankomatu i paczkomatu na terenie gminy Starcza
. - zrealizowany czqsciowo, zrealizowana zostala jego druga czg56,
. Wniosek o zamiang dzialki przeznaczonej pod parking przy cmentarzu z dzialkq

Paf stwa Z. - zrealizowany,

. Zakupic zmywarkq gastronom icznq do przedszkol a - zrealizowany,

. Postawienie w miejscowo6ci Wasna przy ul. Stawowej tablicy informacyjnej - obszar
zabudowany nie zrealizowany,

. Wyciq6 krzaki wystajqce zza ogrodzenia, zaslaniajqce widoczno6e przy wyje2dzie
z parking6w ptzy szkole podstawowej w Starczy - zrealizowany.

Niektore wnioski zglaszane przez radnych nie zostaly pzyjqte przezradq gminy.

Wnioski Rady Gminy zgloszone w 2020 r. znajdujq siq w zalqczniku 1.

Ad2.

Materialy i propozycje uchwal przygotowane na najbliZszq sesjq (30.09.2020) zreferowal w6jt
gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian budzetowych i zmian w WPF
omowila skarbnik gminy.



Projekty uchwal najblizszej sesji:

1. zmieniajqcej uchwatg w sprawie ustalenia regulaminu okre6lajqcego niektore zasady
wyn a g radz ania za pracQ or az zasady przy znawa n ia n a u czycie I o m zatrud n i o nym
w oSwiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatkow do
wynagrodzenia zasadniczego, nagr6d i dodatkow socjalnych,

2. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Gminy
Starcza na lata 2021 - 2027,"

3. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzialania Pzemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Starcza na lata 2021 -2026,

4. w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci na 2021 rok,
5. w sprawie ustalenia stawek podatku od Srodkow transportowych na 2021 rok,
6. w sprawie przyjqcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Starcza na lata 2021 - 2025",
7. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoSci t_ysiec,
8. zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreSlenia przystankow komunikacyjnych na terenie

gminy starcza oraz warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w,
9. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla

kt6rej organizatorem jest Gmina Starcza,
10. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto6ci i porzqdku na terenie gminy

Starcza,
11. w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie

odbierania odpadow komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci i zagospodarowania
tych odpad6w, w zamian za uiszczonqprzezwlaSciciela nieruchomo6ci oplatq,

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

13. w sprawie rocznego Programu Wspolpracy Gminy Starcza z Organizacjami
Pozarzqdowymi na rok 2021,

14. w sprawie zmian w budzecie gminy Starcza na2020 roK,
15. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2O2O-

2025.

Ad3.

W sprawach roznych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

Pzedyskutowano sprawq nadania nazw ulicom polozonym na prywatnych gruntach w
miejscowoSci t-ysiec. Komisja byla przeciwna nadaniu nazwy ulicy Gajowej. Czlonkowie
komisjizwr6cili uwagg na mozliwo66 nadania nazw ulicom bezprzekazanie ich na zecz
gminy i uczynienia ich publicznymi. Prywatna droga dojazdowa do dzialek budowlanych
moze w przyszlo6ci wywola6 konflikty i problemy.

Temat naszej komunikacji lokalnej jest caly czas obecny na komisjach. Z koricem roku
kortczy obslugq transportu mieszkanc6w obecna firma i od nowego roku bgdzie to inny
przewoznik. Na terenie gminy mieszkaricy majq miec mozliwo56 bezplatnego przejazdu.
Linie komunikacyjne majq zosta6 delikatnie zmienione i pojawiq siq nowe przystanki.



Rozpatrywano temat zasob6w mieszkaniowych gminy i oplat czynszowychza lokale gminne.
Byc mo2e zostanq one nieco zmienione.

Sprawa bankomatu na terenie naszej gminy. Wedlug informacjiw6jta, zaden bank nie
wyrazil na razie chgci zamontowania i obslugi w Starczy swojego bankomatu. Ale moze to
sig zmieni. Na paczkomat tez musieliSmy trochq poczeka6. Po udostqpnieniu go w Starczy,
mieszkaficy korzystajq z niego bardzo licznie. Urzqdzenie ulatwilo mieszkahcom obslugg
paczek i przesylek.

Poruszono tak2e temat oplatza dzieci znaszej gminy pzebywajqce w przedszkolach poza
obszarem gminy Starcza. Nale2noSci, kt6re placi Gminaw zwiqzkuzuczeszczaniem dzieci
do tych zewnqtrznych pzedszkoli sq dosy6 znaczne, a w naszym przedszkolu jest miejsce
dla nich.

Przedyskutowano tak2e sprawQ komunikacji zdalnej radnych i urzqdu gminy. W dobie
pandemii Korona wirusa komunikacjazdalna staje siq nieodzownym sposobem na
bezpo5rednie kontakty miqdzyludzkie. Radni zauwa2yli potrzebq takiej komunikacji za
pomocE programow do video komunikacji, ktore bylyby dostqpne w urzgdzie.

Na komisji radni zapoznali siq z pismami i dokumentami na biezqco wplywajqcymi do
naszego urzqdu.

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

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i pzewodniczqcy zakohczyl jej
posiedzenie.

Zalqczniki do protokolu :

1. WNIOSKI RADY GMINY ZGI-OSZONE W 2O2O R.

Podpisy czlonk6w kom isji

Sirek Zbigniew

Wawrzk6w Beata

Miglus Janina

Wawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola



WNIOSKI RADY GMINY ZGTOSZONE W 2020r.

Xl l l  Sesia Radv Gminv - 29.01.2020r.

1. Wniosek o podjgcie dzialan w sprawie instalacji bankomatu i paczkomatu na terenie Gminy

Starcza.

Rada Gminy w obecno6ci 14 radnyoh jednoglo6nie przyigla wniosek do realizacji.

XV Sesia Radv Gminv - 24.06.2020r.

1 . Wniosek o zamiang dzialki ptzeznaczonej pod parking przy cmentazu z dzialkq Panstwa Z.

Rada Gminy 11 glosami ,,2a" przy 2 glosach ,,przeciw" i 1 glosie ,,wstrzymujEcym sig"

przviela wniosek do realizacii.

2. Wniosek o calodobowy handel alkoholem na terenie gminy Starcza.

Rada Gminy 5 glosami ,,2a" przy 8 glosach ,,przeciw" i 1 glosie ,,wstrzymujqcym siq"

odrzucila wniosek.

3. Wniosek o wykazanie korzysci dla mieszkancow wynikajqcych z zamiany gruntu przy

cmentazu pod parking.

Rada Gminy 3 glosami ,,2a" przy 6 glosach ,,przeciw" i 5 glosach ,,wstrzymujqcym sig"

odrzucila wniosek.

XVll Sesia Radv Gminv - 30.09.2020r.

1. Zakupic zmywarkg gastronomicznq do przedszkola.

Rada Gminy w obecno6ci 10 radnych - 9 glosamr ,,2a" przy l glosie ,,wstrzymujqcym
sig" przyjgla wniosek do realizacji.

2. Postawienie w miejscowo6ci Wlasna przy ul. Stawowej tablicy informacyjnej - obszar

zabudowany.

Rada Gminy w obecno6ci 10 radnych - 9 glosami ,,2a" przy l glosie ,,wsttzymujqcym

sig" przyjgla wniosek do realizacji.

3. Wyciqc krzaki wystajqce zza ogrodzenia, zaslaniajqce widocznoSc przy vtyje2dzie z

parking6w przy szkole podstawowej w Starczy.

Rada Gminy w obecno6ci 10 radnych - 10 glosamt ,,2a" przyiqla wniosek do realizacji.


