
Starcza 22.12.2020r.

Protok6f nr L2|2O2O

z posiedzenia Komisji Budiet0 i Rozwoju Gminy Starcza dnia 21.12,2020r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 21.12.2020r, o godz. 14:00. Uczestniczqcy
w posiedzeniu czlonkowie komisji wedlug listy podpis6w na kohcu dokumentu.

Pzewidywany pozqdek obrad itematow Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Ocena i analiza finans6w gminy i ewentualnego zadlu2enia w 2020 roku w zwiqzku
z projektem bud2etu na 2021 rok - punkt przeniesiony z listopada,

2. Analiza i ocena projektu bud2etu na 2021 rok,
3. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Bud2etu i rozwoju Gminy,
4. Opracowanie planu pracy komisji na2021 rok,
5. Om6wienie material6w pzygotowanych na najbliZszq sesjq Rady Gminy,
6. Sprawy r62ne.

Ad l .

Zbli2a sig koniec roku czas podsumowa6 finanse gminy w perspektywie projektu budZetu na
pzyszty 2021 rok. Wiqkszo66 zaplanowanych inwestycjizostalazrealizowana. Inwestycje
niekt6re, szczeg6lnie te wigksze zachwialy bud2etem gminy w zwiqzku zich realizacjq. Do
tej pory do uzqdu gminy nie dotarly przyznane na nie Srodki finansowe w postaci dotacji.
Realizacja tych inwestycji bez opo2nionych Srodkow finansowych z dotacji, zmusza gminq do
zaciqgniqcia kredytu w celu ich dokoiczenia. Niedawny kredyt w wysoko5ci 600 000 zl na
w/w cele jest tego pzykladem. Powoduje do dodatkowe koszty dla gminy iwzrost ich
zadlu2enia. Jednq z takich inwestycjijest ,,Monta2 odnawialnych Zrodel energii na terenie
Gminy Starcza" o planowanej wartoSci 745 4QQ zt.

Drugim dodatkowym obciq2eniem dla gminy sq rosnqce koszty wywozu odpadow
komunalnych. Sprawa rosnqcej iloSci odpad6w byla ju2 dyskutowana na wczeSniejszych
posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy. Jednak do tej pory koszt wynikajqcy zfaktur za
odbior odpadow jest wysoki, wynikajqcy z rosnqcej niespodziewanie ilo6ci odpad6w. Zmiana
sposobu naliczania oplatza odbi6r odpadow komunalnych na system waZonych odpad6w
bezpo6rednio pny odbioze od dostawcy, moglaby rozwiqzae problem, ale jest
niedozwolony. Odbiorcy odpadow liczq sobie zaich tong a mieszkaicom ka2e siq placic
stalq kwotg, bez sprawdzania ile odpadow oddajq, tyle ile wynika z faktur odbiorcy, System
wa2enia odpad6w podczas odbioru od mieszkaic6w juZ byl wcze6niej stosowany w wielu
gminach itam mieszkaicy byli z niego zadowoleni.

Pzy kohcu 2020 roku zadluZenie gminy pzedstawia sig nastqpujqco:



W zwiqzku z zaciqgnigciem nowego kredytu pod koniec 2020r. w kwocie 600 000 zl stan
zadlu2enia gminy na koniec 2020 roku stanowi6 bqdzie kwotg 2 250 000 zl.

Natomiast po zaciqgnigciu nowego kredytu w 2021 roku w kwocie 1 100 000 zN i splacie
planowanych rat kapitalowych wcze6niej zaciqgniqtych kredyt6w (w kwocie 560 000 zl) stan
zobowiqzai na koniec 2021 roku stanowi6 bgdzie kwotg 2190 000 zl.

Nafe2y zaznaczyc, 2e wladze gminy"poczynily pewne kroki, aby wyliczony na 2021 rok
deficyt bud2etowy znacznie skorygowac. Jednq z takich decyzji jest uchwalenie nowych
stawek od2021 roku za odbi6r odpadow komunalnych, poniewa2 obowiqzujqce obecnie
stawki nie pokrywajq zaplanowanych wydatk6w w tym dziale.

lstnieje wysokie prawdopodobieistwo, 2e zaciqganew 2021 roku kwoty kredytow bgdq
n i2sze ni2 zaplanowa ne.

Ad2.

Projekt bud2etu na 2021r. pzedstawila i om6wila skarbnik gminy.

Projekt bud2etu gminy jest rocznym planem jej dochod6w, wydatk6w oraz pzychod6w
i rozchod6w , a tak2e pzychod6w i wydatk6w zakladow bud2etowych oraz funduszy
celowych gminy.

Projekt zaklada na rok 2Q21:

Dochody bud2etu Gminy Starcza w wysokoSci 16 260 000 zl., w tym:

o Dochody bie2qce w wysoko6ci 13 766 554,00 zl
. Dochody maiqtkowe w wysoko6ci 2 493 446,Q0 zl

Wydatki bud2etu Gminy Starcza w wysoko5ci 16 200 000 zl., w tym:

. Wydatki biezqce w wysoko6ci 13 178 459,40 zl

. Wydatki maiqtkowe w wysokoSci 3 021 540,60 A

Ro2nicq migdzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyZka w wysokoSci 600 000 zf., ktora
zostanie ptzeznaczona na spfatg zobowiqzali dlugoterminowych, w tym:

. Kredytow komercyjnych dlugoterminowych - 60 000 zl

Plan pzychodow bud2etu na2021 rok w kwocie 500 000 zl stanowi:

. Kredyt komercyjny dlugoterminowy w kwocie 500 000 zl.

Plan rozchodow bud2etu w 2021 roku to kwota 560 000 zN z pzeznaczeniem na splaty
kredyt6w krajowych zaciqgnigtych w latach ubieglych - 560 000 zl w tym:

. kredytu komercyjnego zaciqgnigtego w 2018r. w kwocie 550 000 zl

. kredytu komercyjnego, dlugoterminowego zaciqgniqtego w 2019r. w kwocie 10 000 zl



Do bud2etu wprowadza sig dotacje celowe na realizacjg wlasnych zadah bie2qcych i zadafi
zleconych gminie ustawami w kwocie 3 719 485 zl .

W wydatkach budZetu gminy na 2021 rok zaplanowano te2 Srodki na inwestycje gminne
w kwocie 3 021 540,60 zl.

Vl Sklad orzekajqcy Regionalnej lzbyObrachunkowejw Katowicach z dnia 14.12.2020r.
uchwalq nr 4200 N 1122212020,

w sprawie opinii o pzedlo2onym pzez Wojta Gminy Starcza projekcje uchwaly budzetowej
na2021rok wraz z uzasadnieniem,

wydal pozytywnq - z uwagami zawartymi w uzasadnieniu - opiniq o przedloZonym ptzez
W6jta Gminy Starcza projekcie uchwaly bud2etowej na2021 rok wraz z uzasadnieniem.

Pelny projekt bud2etu mo2na znale26, w Uzqdzie Gminy Starcza.

Ad3.

Pzewodniczqcy komisji pzedstawil sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Bud2etu i Rozwoju
Gminy w 2020r..W 2020 roku komisja odbyla 12 posiedzefi, podczas kt6rych zajmowano sig
analizq i ocenq bud2etu oraz stanu gospodarki bud2etowej gminy i sprawami bie2qcymi.
Oceniala projekty uchwal, informacje i sprawozdania pzedkladane przez W6jta Gminy
Starcza. W zwiqzku z pandemiq korona wirusa ulegl zmianie harmonogram posiedzefi
komisji. Byly to posiedzenia odbyte w uzgdzie gminy orazzrealizowane w spos6b zdalny.
Opr6cz oficjalnych posiedzei, podczas pandemii korona wirusa czlonkowie odbyli takhe
nieoficjalne posiedzenia zdalne, na ktorych przedyskutowali pilne sprawy itematy bie2qce.
W posiedzeniach uczestniczyli czlonkowie komisji, w6jt, sekretarz gminy i zaproszeni go6cie.
Sprawozdanie zostalo pzyjqte pzez czlonkow komisji.

Sprawozdanie z dzialalnoSci komisji znajduje sig w zalqczniku 1.

Ad4.

Plan pracy komisji na rok 2021 pzedstawil pzewodniczqcy komisji. Pzewiduje on
jedenaScie posiedzei w roku pzyszlym. Jednak mo2e on ulec zmianie w zaleznoSci od
potzeb. Czlonkowie kom isj i zaakceptowal i pzyszloroczny plan pracy kom isj i.

Plan pracy komisji znajduje siq w zalqczniku 2.

Ad5.

Materialy i propozycje uchwaf pzygotowane na najblizszq sesjg (29.'1 2.2020r.) zreferowali:
wojt gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian bud2etowych i zmian
w WPF om6wila skarbnik gminy.



Projekty uchwal najbli2szej sesjii

1. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowy ch oraz Pzeciwdzialania Narkomanii na 2021 rok,

2. w sprawie pzyjgcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2021 rok,
3. w sprawie pzyjecia planow pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2021 rok,
4. w sprawie'pzyiecia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Starcza na

lata2021-2024 z perspektywq do roku 2030,
5. w sprawie zmian w bud2ecie Gminy Starcza na 2020 rok,
O. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020'2025,
7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2025'
8. w sprawie bud2etu Gminy Starcza na 2Q21 rok'

Ad6.

W sprawach ro2nych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

W zwiqzku z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej radni zapytali, co dalej w gminie z

niskoemisyjnymi 2rodlami energii? Czy w pzyszlym roku pzewidziane sq inwestycje z tym

zwiqzane. Wedlug odpowiedzi wojta na razie tylko dokohczenie program6w rozpoczqtych

w bie2qcym roku, a o nowych dotacjach na Mw cele na razie nic nie wiadomo. Du2o sig

m6wi o programach na rozw6j gospodarki niskoemisyjnej, a dotacji nie ma. Gminy

sqsiadujqc e z naszegminq o wiele wigcej inwestujq w 2rodla energii odnawialnej i

niskoemisyjnej. Rozpoczgty w gminie monta2 instalacji fotowoltaicznych znalazl szerokie

zainteresowanie mieszkafic6w, ktozy oczekujq na jego kontynuacje ze wsparciem Srodkow

zewngtrznych.

Temat komunikacji lokalnej i nowejfirmy przewozowej poruszyl w6jt. Ju2 wkr6tce przew6z

os6b na terenie naszej gminy bqdzie wykonywa6 inny pzewo2nik, zastqpujEc obecnie

wykonujqcego to zdanie. Wyglqda na to, 2e transport osob ijego obsluga powinny sie

poprawic. Na terenie gminy Starcza mieszkaricy bgdq mieli od 2021 roku bezplatnq

komunikacje. Czy nowy transport zaspokoi potzeby mieszkafic6w? Zobaczymy.

W zwiqzku z pro$bami o nadawanie nazw ulicom znajdujqcym sig na prywatnych gruntach,

radni poruszyli sprawg przeznaczania Srodkow z bud2etu gminy na budowq wodociqg6w

i kanalizacjiw prywatnych ulicach znajdujqcych sig na prywatnych"gruntach. Zwr6cili uwagq,

2e mo2e to w pzyszlo6ci byc powodem problemow gminy, co zdazalo siQ ju2 wcze6niej.

Na komisji radni zapoznali siq z pismami i dokumentami na bie2qco wplywajqcymi do

naszego uzgdu,

pzedstawiony zostal czlonkom komisji protokol popzedniego posiedzenia Komisji Bud2etu

i Rozwoju Gminy Starcza.

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i pzewodniczqcy zakohczyl jej

posiedzenie.



Zalqczniki do protokolu :

1. Sprawozdaniezdzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza w 2020 roku.
2. Plan pracy Komisji bud2etu i Rozwoju Gminy na2021 rok.

Podpisy czfonkow komisji:

#,(LSirek Zbigniew

Wawzkow Beata

Miglus Janina

Wawzyriczak Maryla

Markowska Mariola



Starcza 21.12.2020r.

Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza
w 2020 roku.

W 2020 roku komisja odbyla 12 posiedzei, podczas ktorych zajmowano sig analizq i ocenq
bud2etu oraz stanu gospodarki budzetowej gminy i sprawami bie2qcymi. Oceniala projekty
uchwal, informacje i sprawozdania pzedkladane pzez W6jta Gminy Starcza. W zwiqzku
z tegorocznq pandemiq korona wirusa ulegl zmianie harmonogram posiedzef komisji.
Zzaplanowanych w pierwszym polroczu 6 posiedzefiw 2O2O roku komisja odbyla 4.
Natomiast w drugim polroczu optocz zaplanowanych 5 posiedzefi odbyly siq dodatkowe
3 posiedzenia. Byly to posiedzenia odbyte w uzqdzie gminy orazzrealizowane w sposob
zdalny. Opr6cz oficjalnych posiedzei, podczas pandemii korona wirusa czlonkowie odbyli
tak2e nieoficjalne posiedzenia zdalne, na kt6rych pzedyskutowali pilne sprawy itematy
bie2qce.

W posiedzeniach uczestniczyli czlonkowie komisji, w6jt, sekretaz gminy i zaproszeni go6cie.

Zgodnie z programem pracy zatwierdzonym uchwafq rady gminy (z delikatnymi
pzesunigciami czasowymi niektorych temat6w), komisja om6wila nastqpujqce tematy na
kolejnych posiedzeniach w wymienionych miesiqcach 202Q r. :

1. Styczen
1 .1 . Informacja wojta gminy na temat pozyskiwania dotacji i Srodkow zewngtznych na

inwestycje gminne w 2019 roku.,
1.2. lnformacja w6jta nt. program6w zaplanowanych, ale nie zrealizowanych w 2020 r.
1.3. Ocena realizacji zadah inwestycyjnych i gospodarczych gminy w 2020 r.

2. Luty
2.1. Analiza wykonania budzetu w 2019 r.,
2.2. Ocena stanu finans6w gminy w 2019 r.,
2.3. Analiza SciqgalnoSci oplat za wodq, Scieki, odpady i czynsz oraz podatku od

Srodkow transportowych, podatku rolnego i od nieruchomoSci w 2019 r.
3. Maj

3.1. Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okreSlonych w bud2ecie na2020r.,
3.2. Kwartalna ocena realizacji dochodow iwydatk6w okre5lonych w bud2ecie na2020r.,
3.3. Opinia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy na temat wykonania bud2etu gminy

Starcza 2a2019r. .
4. Czerwiec

4.1. Analiza pozyskiwania pzez gminq dotacji ze Srodkow zewngtrznych w 2020r.,
4.2. Ocena stanu jednostek o5wiatowych pzy koicu roku szkolnego,
4.3. Sprawozdanie z dzialalno5ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy za I p6lrocze 2020r.,

5. Lipiec
5.1. Wypracowanie wspolnego stanowiska komisjiw sprawie propozycjiwysoko5ci stawki

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
5.2. Kwartalna ocena realizacji zadah inwestycyjnych okre6lonych w bud2ecie na 2020 r.,
5.3, Kwartalna ocena realizacji dochodow i wydatkow okre6lonych w bud2ecie na 2020 r.,
5.4. P6lroczna ocena finans6w i ewentualnego zadlu2enia gminy,

1



5.5. Koszty o6wietlenia ulicznego za 2019 rok oraz planowanie inwestycji w tym zakresie
na rok 2020.

6. Sierpien
6.1 . Ocena i analiza nakladow budzetowych pzeznaczonych do wykozystania

w gminnej o6wiacie, slu2bie zdrowia, kultuze i sporcie,
7. Wnesieh

7.1 . Ocena i analiza budzetow jednostek oSwiatowych,
7.2. Pzygotowanie jednostek o3wiatowych do nowego roku szkolnego,

8. Paidziernik
8.1 . Kwartalna ocena realizac)i zadah inwestycyjnych okre6lonych w bud2ecie na 2020

rok.
8.2. Kwartalna ocena realizacji dochod6w i wydatkow okre6lonych w bud2ecie na 2020

rok.
8.3. Wspolpraca komisji z wojtem w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz

bud2etu gminy na2021 r.,
9. Listopad (1)

9.1 . Analiza odbioru odpadow komunalnych w bie2qcym roku,
9.2. Ustalenie warunk6w odbioru i stawek oplat pobieranych od mieszkafT 6w za odbi6r

odpadow komunalnych w roku 2021,
9.3. Ustalenie stawek podatku od nieruchomo6ci oraz od Srodkow transportowych na rok

2021,.
10. Listopad (2)

10.1. Zapoznanie komisji z wykonaniem wnioskow zglaszanych na sesjach Rady Gminy
w 2020 roku,

10.2. Om6wienie materiat6w pzygotowanych na najblizszq sesjq Rady Gminy
11. Grudzieh (1)

1 1.1. Omowienie materialow pzygotowanych na najbli2szq sesjq Rady Gminy
12. Grudzien (2)

12.1. Ocenai analiza finans6w gminy i ewentualnego zadlu2enia w 2020 roku w zwiqzku
z projektem budzetu na 2021 rok - punkt przeniesiony z listopada,

12.2. Analiza i ocena projektu bud2etu na 2021 rok,
12.3. Sprawozdanie zdzialalno6ci Komisji Budzetu irozwoju Gminy,
12.4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok,

Niekt6re tematy zaplanowane do om6wienia i analizy zgodnie z programem pracy komisji,
zostaly pzesuniqte na nastqpne jej posiedzenia. Oprocz analizy temat6w gl6wnych, na
posiedzeniach komisji, czlonkowie tak2e zapoznawali sig z dokumentami bie2qcymi,
protokolami obrad popzednich posiedzeri komisji i sesji rady. Omawiali materialy, informacje
i projekty uchwal pzygotowanych na najbli2sze sesje rady gminy, oraz sprawy r62ne.

Jednym zwahniqszych posiedzei bylo posiedzenie w lipcu - odbyte wsp6lnie z innymi
komisjami gminy, dotyczqce odpadow komunalnych, nadzoru nad ich rosnqcq ilo6ciq
i zmiany stawek oplatza te uslugi pobieranych od mieszkaricow.

Tematy i sprawy, kt6re zwr6cily szczeg6lnq uwagq czlonk6w komisji to:

1. Sprawa odpadow komunalnych i oplat za ich odbi6r ponoszonych pzez gming i jej
mieszka6c6w.

2. Temat naszej komunikacji lokalnej, kt6ra w okresie pandemii korona wirusa nie
spelniala oczekiwafi mieszkaic6w.
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Zaakceptowane izrealizowane w roku bie2qcym wnioski komisji:

1. Wniosek instalacji na teienie gminy paczkomatu - zakonczyl siq powodzeniem
i mieszkaicy kozystajq z jego mo2liwoSci bardzo licznie,

2. Wniosek o zmianq godzin pracy uzqdu gminy w jednym dniu tygodnia na
popoludniowe,

3. Wniosek o monitoring gminne.l oczyszczalni 5ciek6w.

Analizq temat6w, material6w, spraw biezqcych i r62nych, dotyczqcych gminy oraz jej
mieszkafic6w, poruszanych na komisjach, moZna znale2c w protok6lach posiedzei komisji.

Pzygotowany i pzyjqty zostal nowy plan pracy komisji na 2021 rok.



PLAN PRACY KOMISJI BUDZETU I ROZWOJU GMINY NA 2021 ROK

L.p . Tematv posiedzefi Mies iac

1.

1. lnformacja wojta gminy nt. pozyskiwania dotacji i Srodk6w
zewnqtrznych na inwestycje gminne w 2020 r.

2. Informacja w6jta nt. programow zaplanowanych ale nie
zrealizowanych w 2020 r.

3. Ocena realizacji zadah inwestycyjnych i gospodarczych gminy w
2020 r.

Styczed

2.

1. Analiza wykonania bud2etu w 2020 r.
2. Ocena stanu finans6w gminy w 2020 r.
3. Analiza Sciqgalno5ci oplat za wodq, Scieki, odpady i czynsz oraz

podatku od Srodk6w transportowych, podatku rolnego i od
nieruchomoSci za 2020 rok.

Luty

3 .

1 . Ocena i analiza naklad6w bud2etowych przeznaczonych do
wykorzystania w gminnej oSwiacie, slu2bie zdrowia, kulturze
i sporcie.
OSwietlenie uliczne - koszty oSwietlenia za 2020 rok oraz
planowanie inwestvcii w tvm zakresie na rok2021.

2.
Marzec

4.

1. Kwartalna ocena realizacji zadafi inwestycyjnych okreSlonych w
bud2ecie na2021 r.

2. Kwartalna ocena realizacji dochod6w i wydatk6w okreSlonych w
budZecie na2021 r.

Kwiecied

5 .

1. Ocena dzialalnoScitrzech jednostek OSP na terenie gminy.
2. Informacja na temat dzialalnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w

2021r.
3. Przygotowanie Opinii Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza

na temat wvkonania bud2etu qminv Starcza 2a2020r.

Maj

6 .

1. Analiza pozyskiwania przez gming dotacji ze Srodk6w
zewngtrznych w 2021 roku.

2. Ocena stanu finans6w jednostek o6wiatowych przy koricu roku
szkolnego.

3. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy
zal p6lrocze.

Czerwiec

7 /8.

1. Kwartalna ocena realizacji zadafi inwestycyjnych okreSlonych w
bud2ecie na2021 r.

2. Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatk6w okreSlonych w
bud2ecie na2021 r.

3. P6lroczna ocena finans6w i ewentualneoo zadlu2enia qminv.

Lipiec/Sierpieri

9 .

1. Ocena i analiza bud2et6w jednostek oSwiatowych oraz ich
przygotowania do nowego roku szkolnego.

2. Analiza wykonania uchwal radygminy i zarzqdzen W6jta w 2021 Wrzesie6

10.

1 Kwartalna ocena realizacji zadafi inwestycyjnych okreSlonych w
bud2ecie na2021 r.
Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatk6w okreSlonych w
bud2ecie na2021 r.
Ocena pzygotowania i opracowania planu inwestycyjnego oraz
bud2etu qminv na2021 r. i ieqo wsteona analiza.

2

3
Paidziernik

t7

Ana I iza p ropozycj i stawek podatkowych na 2022r.
Ocena i analiza finans6w oraz ewentualnego zadlu2enia gminy
w 2021r. w zwiqzku z projektem bud2etu na2022r.
Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 r.

1
2

3

Listopad

L2.

Analiza iocena projektu bud2etu na2022r.
Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy.
Zapoznanie Kom isj i z wyko nan iem wn iosk6w przedstawianych
na sesiach Rady Gminv w 2Q21 r.

1
2
3 Grudzied

13. Opiniowanie i analiza projekt6w uchwal na sesje rady gminy.
Analiza spraw biezacvch i r6znvch.

1 .
2 . Caty rok

Plan pracy Komisj i  Bud2etu i  Rozwoju Gminy w zale2no5ciod potrzeb mo2e ulec modyfikacj i .


