
Starcza 08.12.2020r.

Protok6l nr LU202O

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 07.12.2020r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 07.12.2020r. o godz. 14:00. Uczestniczqcy
w posiedzeniu czlonkowie komisji wedlug listy podpis6w na koricu dokumentu.

Przewidywany porzqdek obrad i temat6w Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Om6wienie materialow przygotowanych na najbli2szq sesjq Rady Gminy,
2. Sprawy ro2ne.

Ad1.

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. w sprawie cen za uslugi przewozowe w gminnych przewozach pasazerskich
w publicznym transporcie zbiorowym,

2. w sprawie sposobu ustalenia wysokoSci oplaty dodatkowej i manipulacyjnej
w gminnych przewozach pasazerskich w publicznym transporcie zbiorowym na
terenie gminy Starcza,

3. w sprawie przyjqcia Regulaminu uslug przewozowych dla gminnego transportu
zbiorowego organizowaneg o przez Gm i ng Starcza,

4. w sprawie zaciqgniqcia kredytu dlugoterminowego w 2020 roku,
5. w sprawie zmian w budzecie gminy Starcza na 202Q rok,
6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata

2020 - 2025.

Ad2.

W sprawach r6znych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

Omowiono temat przyszlorocznej linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego,
dla ktorej organizatorem jest Gmina Starcza. Bqdzie nowy przewoZnik od nowego roku.
Komunikacja na terenie gminy ma by6 wedlug wojta bezplatna.

Przedyskutowano sprawQ dlugoterminowego kredytu na potrzeby biezqce tego roku
w kwocie 600 000 zl. z powodu nie wplynigcia do bud2etu gminy dotacji pzyznanej na
,,Monta2 odnawialnych2rodel energii na terenie gminy Starcza". Zaniepokojenie niektorych



czlonk6w komisji budzi termin splaty kredytu dopiero w 2023 roku, kiedy w/w kwota dotacji
mo2e wplynq6 na konto Gminy na poczqtku pzyszlego roku.

Poruszono temat prywatnych dr6g dojazdowych do dzialek budowlanych na terenie gminy,
nadawania im nazw i budowy w ich obrgbie kanalizacji i  wodociqgow gminnych.

Radni zapytali wojta, czy nie ma postgpow w kierunku zamontowania w gminie bankomatu.
Wojt odpowiedzial, 2e na razie brak zainteresowanych bank6w tq inwestycjq.

Na komisji radni zapoznali sig z pismami i dokumentami na biezqco wplywajqcymi do
naszego uzqdu.

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

Wyczerpane zostaly tematy porzqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakonczyl jej
posiedzenie.

Podpisy czlonk6w komisji:
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