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ZARZADZENIE Nilr5/06
W6jta Gminy Starcza

z dnia 15.11.2006r.

w sprawie: projeKu uchwaly budzetowE na 2OO7 rok wraz
z informacjE o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U- z 2OO1t. Nr 142 po2.1591
z p62n. zm.)oraz aft. 179, art. '180, art. 181 ust.'l ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.
2104 z p62n'2m.\

W6jt Gminy Starcza
zafzEdza, co nastepuje:

s 1 .
Pzedstawi6 Regionalnej lzbie Obrachunkowej i Radzie Gminy:

- projekt uchwaly budzetowej na 2OO7t. wraz z za{Ecznikami
i informacjq 096lnE o budzecie,

- informacje o stanie mienia komunalnego.

s2 .
ZazEdzenie wcnodzi w zycie z dniem podpisania.



I N F O R M A C J A

dotyczqca poektu br.idzetu gminy STARCZA na 2007 rok

Proiekt bud2etu gminy na 2007r. po s1rcnie dochod6w zamyka sie kwotq aglaqqqi4l,
natomiast po strcnie wydatk6vr kwotq 5.865.000.-2l.
Niezr6wnowazony bud2et podyktowany jest sptatq rat po2yczek zaciqgnietych w latach ubieglych na
zadanie inwestycyjne prowadzone pod nazwa "Budowa oczyszczalni Sciek6w wraz z sieciq kanalizacji
sanilamej , w wysokosci 1.940.000.-zf. Do sptaty pierwszych rat pzyslqriono w 2005r, w ktorym
splacono zadluzenie w wysokosci 496.00021, takA sama kwote sptacono w 2006r. Na koniec 2006
roku zadluzenie gminy powinno wynosid 948.000.-zl.

Z uwagi na umorzenie czesci po2yczki zaciqgniQlej w Wojew6dzkim Funduszu Ochfony
Srodowiska i Gospodafti Wodneiw Kalowicach, nowy stan zaclfuzenia gmjny wynosi 416.000.-2,
Na sptat€ tego zadtuienia w 2007roku zaplano{ano vt budiecie 230.000,-2l z podzialem na :

- Wojewodzki Fundusz Ochrcny Srodowiska i GospodaftiWodnej w Katowic€ch 134.000.-zt,
- Narodowy Fundusz Ochrony Srcdowisk. i Gospodarki Wodnej w Wa.szawie 96.000.-2l.

Nieznacznie wzrastajace dochody budzetu gminy (z jednoczesnym wzroslem wydatk6w biezacych),
a pEy tym koniecznos6 podejmowania nowych zadari jnw€slycy.inych, spowodowat niedob6r
srodk6w pienig2nych w budzecie w kwocie 160.000.-2l. Niedob6rten planuje sie pokryC przychodem -
tj- wolnymi Srodkami wygospodarowanymi w budzecie gminy w latach ubieglych. Kwoty przychod6w
i rozchod6w slanowi Zal. Nr 3

Dochody budzetu gminy ( 26l. Nr 1.) zaplanowano u€ wazniejszych Zrddel ich pochodzeni€.
Na dochody budzetu gminy skladajq siQ: dochody r^fasne ( w tym udziat w podatku dochodowym od
os6b fizycznych), sub^rencje j dotacje celowe .

Wydatki zaplanowano z podziatem na wydatki biezqce i wydatki majqtkowe. Wyd€tki bie2qce
zaplanowano z wyszczeg6lnieniem: wynagrcdzeri i pochodnych od wynagmdzei, dotacji, wydatkdw
na obslug€ dtugu j.s.t. oraz wydatk6w pzypadajacych do splaty w danym rcku budzetowym, zgodnie z
zawartq umowq z tylufu poreczen igwaranqi udzielonych pzez j.s.t. - zal. Nr2.

Czesciq skladowq prcjeKu budzetu gminy jesl zaf4cznik Nr.4 i Nr 5 o wydatkach i dotacjach
celowych otaymanych na realizacjQ wlasnych zadah biezqcych izadai zleconych gminie ustawami
o.az zadafi realizowanych na podstawie porozumien na kwol9 725.E4E,-zl.

Ootacje te, stanowiq g.l6wnie:
- srodki otrzymane na podslawie informacji Slqskiego UzQdu Wojew6dzkiego w Katowicach

- dotacie celowe na zadania zlecone gminie ustawami -719.442.-zl
- dotacje celowe na zadania u*asne gminy- 63.808.-2l

- Srodki otzymane z Krajowego Biura wyborczego/Delegalury w Czestochowie 406.-zl
- dotacje celowe na zadania zlecone - stalq aktualizacje spisu wyborc6w 406.-zt.

- Srodki na zadania realizowane na podslawie porczumienia ze Staaoslwem Powiatowym w
Czestochowie - 6.000.-zl

- dotacje celowe realizowane na zadania z zakresu obrony cywilnej - 6.000.-2l.
Dotacje celowe stanowiq jedno z wiekszych dochod6w bud2etu gminy, ale najwiQkszq ich czes6
stanowiq subwencje i udzialy wprowadzone do projektu na podstawie decyzji otrzymanej z
Minislerstwa Finansiw w kwocie - 3.1(X.7i13.-zl , na Kdre skladaiq sie:
- czgsd wyrdwnawcza subwencji og6lnej dla gminy 848.975.-2l
- cz€56 oswiatowa subw€nqi og6lnej dla jednoslek samotzqdu terytorielnego -1 .437.83'1 .-zl
- udzialyw podatku dochodowym od os6b fizycznych 817.937.-zl
Znacznq cze36 planowanych dochoddw bud2etu gminy stanowiq 6rodki zewnetene na zadania
inweslycyjne w poslaci dotacji celowych pozyskane z budzetu pari$wa i u.E. w kwocie 1-262.200--2l.
Dochody wlasne zaplenowano w wysokosci 796.483,-2l , kl6re slanowiq:
- podatek od nieruchomosci od os6b p€wnych 71.000.-zl
- podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych 128.200.-2l,
- podalek rolny od os6b lizycztych U.500.-z\
- podatek rolny od os6b pmwrych 2.500.-zl,
- podatek lesny od os6b pmwnych iflzycznych 4.060.-2l,
- podatek od Srodk6w transporlowych 90.300.-zl,
- podalek od czynnosci cywilno-prawnych 18.300.-zl,
- podatek oplacany w formie kany podatkowej 3.600.-zt,
- wplywy z op+aty skafiowej 5.200.- zl,



- vtplyuty z o6at za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 24.300.-zl
- wplywy z op+at slalych i za wyzywienie w pEedszkolu 76.000.-2l,
- darowizny na zecz gminy w postaci pienie2nej 5.200.-zl
- wplywy z op+aty ta.gowej 3.000.-zl.
- podatek dochodowy od osob prawnych 663.-2l,
- wplywy z oplaty eksploatacyjnej 5.800.-zl,
- dochody z najmu idzierZalvy nieruchomosci gminnych Sa.8O0.-2t.
- wplywy z oplat za wodQ 89.080.-zt,
- wplyvry z lytutu ptzyjmowania Sciekdw do oczyszczalni gminnej 85.980.-zl.

Pozoslale dochody ( 45.726.-2l. ) stanowiq g*ownie:
- odsetki od Srodkdw na rachunku bankowym 4.57'1.-zl
- 6.odki z Urzedu Pmcy z ptzeznaczeniefi na pokrycie koszt6w zatrudnienia pracownik6w na

roboly publiczne j jnlerwencyjne 30.600.-zl,
- pozostale dochody (odsetki od spoznionych wplat, naliczana przez gmine prowizja, oplata

administracyjna..) 1 0.555.-zl

Podslawowe dochody z tytulu podalk6w ioplat lokalnych orsz dochody z mienia komunalnego
gminy (optata za wode, podatek od Srodk6w transportowych i @atek od nieruchomosci )
zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesiery roku bie2qcego oraz z utrzglQdnieniem
nieznscznego wzroslu dochod6w wtasnych.

Planujqc dochody z podatku mlnego uwzgledniono nowq stawke ceny skupu zyta - 35,52.-zl. za
1q ( stawka z 'l ha pzeliczeniowego wynosi - 88,80 zl , nalomiasl z t ha fizycznego - 177,69.-2l).
Do wyliczenia podatku lesnego pzyjeto stawkg za cene drewna w kwocie 133,70.-zl. za lm" co daje
9awke podatku lesnego w wysokosci 29,414 zl za t ha flzyczny

Dochody otrzymylvane z Urzed6w Skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy
kwartaty 2006 roku ( z uwzglednieniem S.edniego dochodu planowanego do zrealizowania w lV kw. ).

Dochody z tytufu optat za zezvtolenie na sptzda2 alkoholu zaplanowano w wysoko6ci 24.3m.-zl oraz
wiej samej wysokosci zaplanowano wydatki na peeciwdziaknie alkoholizmowi.

Do projektu bud2etu gminy zaqczono plan finansowy dochod6w i wydatkdw - jednoslki
bud2etowej - Szkoly Podslawowej w Starczy ( zal Nr I ), kt6rego Zfodlem dochod6w sq wptaty
rodzicovr z pazeznaczeniem na wy2ywienie dzieci w szkole w kwocie 36.000.-21..

Wydetki budzetu gminy zaplanowano w wysokosci agg5l999j3l. (zal. Nf 2.)
Z tej kwoty na wydatki majqtkowe przypada 11904?Q5:zl (zal. Nr 10 ).
z pfzeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednosiek budzelo{ych gminy - 1.953.405.-2l.

- budowe godowiskowej halispottowej gzy Szkob Podstawowej iGimnazjum.- 1.314.161.-2l
- ternomodemizacj? budynku Domu Nauczpiela w Starc4
- modemdack gospodalki ciephej w budnku Urzedu Gminy.
- modemizacje nawierzchni drogi w rnid$nu/o$ci Kbpaczka. Ul. Zachodnia

- zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych - 8.800.-zt.
Zaplanowane w budZecie gminy wydatki inwestycyjne sqzgodne z zalqcznikiem Nf 11. tj.

wydatkami zawadymi w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy ( zal. "Wykaz inweslycjj gminnych do
rcelizacji w 2006 roku oraz w latach 2007-2009" )

Wydatki jednostek budzetowych gminy stanowiq kwotQ 1.806.831.-zl
wlv&

- Szkola Podslawowa w Sia.czy (zal. Nr 6) 830.622.21
- Gimnazjum (zal. Nr 7) 616.209.-2l
- cminne P,zedszkole (zal. Nr 8) 360"000.21.

Pozoslale wydatki bieZqce bud2etu gminy stanowia kwote 2.095.964.-2l.
!Y !vq-i

- rezerwa budZetowa na niepzewidziane wydatki w kwocie 22.740.- zl.
" dotacja celowa dla inswcji kultury ( Biblioteki cminnej ) w kwocie 30.000.-zl.
- pomoc spoleczna (utrzymanie GOPS, Swiadczenia rodzinne, skladkj na ubezpieczenia

zdrowotne, zaliczke alimenlacyjnq itp. 735.42O.-zl,
- dostarczanie wody 86.400 - zt.,

- 151.892.-zl
- 287.352.-zl.
- 20O.0OO-ZL



- utrzymanie drog publicznych gminnydl (bez dotacii celov/ej na zadanie inw€stycyjne oraz
wydatkdw na zadania inwes'tycyjne jednostek budzetowych gminy) 184.300.-zl,

- zadania nadzorowane przez Wydzial Spraw Obywatelskich, Wydzial Zazqdzania
Kryzysowego i Wydzial Rozwoju Regionalnego 58.700.-zl,

- zadenie rcalizorvane na podstawie porozumiei ze Starostwem Powietorvym w Cz-vlie
( obrona cywaha) 7.950.-zl,

- dzialalflosC biezqca uzedu gminy 545.848.- zl
- pozosta+a dzialalnosd zwiazana z zalrudnianiem pracownikdw na fobotach publicznych z€

posrednictwem Powiatowego Uzedu Pracy 49.800.-zl.
- dzialalnosc rady gminy 46.7oo.- zl,
- gospodarka mievkaniowa (wydatkina utrzymanie Domu Nauczyciela) 600.-zt,
- Oospodafta komunalna ioch.ona Srodowiska (wtym, oswiellenie ulic 61.000.-zl) 193.000.-zl,
- oob6r oodatk6w 17.000.-zl.
- podstawowa dzialalnos6 ocholniczej sl€zy pozamej 24.OOO.-4,
- dzialalnosd Gminnego Klubu Sporlowego 27.500.-zl
- prace geodezyjno - uiqdzeniowe na pot.zeby rolniclwa (podzial geodezyjny dzislek) i inne

wydatki zwiqzane z gospodarkq rolnq 10.000.-zl,
- sktadki naliczone od wplywdw z podalku rolnego na eecz lzb Rollliczych 1-800.-zt,
- odsetki od zaciqgnietych poZyczek dfirgoterminowych 27.500.-zl
- wydelki zwiqzane z dzialalnoscia przeciwalkoholowa 24.300.-zl
- pozostale (wydatki zwiqzane z dziafalnosciq kulturowq onz prowadzeniem stalego

rejeslru spisu wyborc6w) 2-406.-2l.

Z wydalk6w bietqcych mo2na wyodrebnic:
- wynagrodzenia i uposazenia oraz skfadki od nich naliczane ( w lym; wynagrodzenia bezosobowe
i agencyjno-prowizyjne ) 2.257.2a4.-zt. Z tej kwoty na wynagrodzenia realizowane przez jednoslki
oSwiatowe budzetu gminy przypada 1.520.054.-2l.

Wynagfodzenia zaplanowano na poziomie plano/vanych wynagrodzei z 2006r.
z uwzglednieniem dodatkowego wynagaodzenia rocznego dla wszyslkich pracov/nik6w .

Natomiasi (z uwagi na ograniczone dochody bud2eiu gminy) czesd wydatk6w biezacych takich
jak zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiq2ek, zakup mateaial6w iwyposazenia oraz zakup
usfug remontowych iusfug pozoslalych., podni2e gu2bowe krajowe,sr'riadczenia w ramach pomocy
spolecznej) zaplanowano na poziome roku biezqcego. Na poziomie roku biezqcego zaplanowano
a6wnie2 energie, r62ne ubezpieczenia j skladki ( np. ubezpieczenie budynk6w, zawodnik6w
sportowych, s€mochoddw strazackich,
Wydatki jednostek budzetowych (szkoly podstawowej, gimnazjum, przedszkola) opracowano
w oparciu o subwencje na zadania osvriatorve -1.437.A31.2\ oraz dodatkowe 6rodki z dochod6w
wlasnych bud2etu gminy- z przezataczeniem na utEymanie przedszkola - 360.000.-zl i dow6z uczni6w
do szkoly - 9.000.-2+

Oo poeklu budzelu gminy zatqczono ( jako zal. Nr12 ) zal4cznik o planowanych pzychodach
iwydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Srcdowiska i GospodaftiWodnej na kwote 5.000.-zl.
Z uwagi na og.aniczone Srodki na lym rachunku planowane wydatki dolyczq tylko rcalizaqi zadah
bie2acych. Jednym z nich jest zakup nowych koszy na Smieci i paliwa do kosiarki (1.000.-zl), a drugim
segfegacja odpad6w i usfugiz lym zwiqzane 4.000.-zl.

Ostatniq czesciq sktadowq budzetu qminyjesi inforflacja o stanie mienia komunalnego, w k16rej
podano wartosd Srodkdw trwalych netto (na dzieri 31.10. 2006r.), planowane dochody do osiqgni9cia
do bud2etu gminy 279.510.-zl.



Uchwala Nr ........
Rady Gminy Starcza z dnia .....

w sprawie budietu Gminy na 2007 rok

Na podstawie art 1 65, art '1 66, aft 173, aft 182, att 18/', art 1 88 ust 2 pkt 1 , art. 1 95 ust. 3
i4 ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U Nr 249 poz. 2104, Nr
169, poz. 142O. z 2OO6r Nr45. poz.319,Nr l04, poz.708iNr 170, poz. l2l7)oraz art. 18ust.
2 pkt 4 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 po2.1591, z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, po2.558, Nr 113, p02.984, Nr 153, po2.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, po2.717, Nr'162, poz. 1568, z 200,k. Nr 102, po2.1055, Nr. 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z
2005r. Nr 172, p02.1441, Nt 175, po2.1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128 , Nr '181, poz. '1337), Rada gminy
Starcza uchwala, co nastgpuje:

$ 1

Ustala siQ dochody Budzetu Gminy Starcza wysokoeci 5.935.{X10.. zl,
zgodnie z talqczriliem ilr 1 .

s 2
Ustala siQ $iydati Budietu cminy Starca wysokoSci 5.865.000.. zl,
zgodnie z zaleczniliem t{r 2.

s 3
Ustala siq plan przychod6w i rozchod6w na 2007rok;
zgodnie z zalecznikiem Nr 3.
tlplan pzychoddw w kwocie 160.000.-zL
- przychody w kwocie 160.000.- zl, stanowiEwolne srodkiz lat ubiegtch.

$ 955 - Przychody z tytulu innych rozliczen krajowych 160.000.-2l.
2) plan rozchod6w w kwocie 230.000..2f.
- rozchody w kwocie 230.000 zl z pnezn$zeniem na splate rat pozyczek.
3) Upowaznia sig W6jta Gminy do splaty dlugu z tyhtu zaplanowanych r/ rozchodach rat poiyczek.

s1
Wprowadza siq do budzetu gminy dotac.je celowe na realizacje wlasnych zadari bieZacych i zadail
zleconych gminie ustawami otaz zadah biez{.ych realizowanych na podstawie porozumien w
wysokoini 725.848.'zl

a) dochody budzetu zwiqzane z realizacj4 zadari deconych stanowi zalqpznik ilr 4,
w rym:

- dotacje celolve otzymane z powiatu na zadania bieAce realizowane na podstawie porozumieil
(um6w) miedzy jednost(ami samorzdu bq&rialn€go w kwcie 6.000.- t.
dolacje celow€ otrzyrnane z budzetu paiBtwa na realizacje zadait bie2qcyc+l z zakresu
adminislracji z4dowoj zl€conyclt gmjnom na kwotg - 656.0,10.- zl.

- dotacJe celowe olrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg v,4asnych zadair biezqcych gmin
w k\,'iccie 63.808.-2l.

b) wydatd budtetu zwiEzane z realizacjE zadai zleconych stanowi zalqpznik Nr 5



s 5

Wprowadza siQ do budietu gminy subwencje ogolnq w l4cznej kwocie - 2.286.806 .-zl.
w lym:
- ctQSi oswishwqsubwencji ogolnej dlajednostek sarnorz4du teryhrialnego -1 4.37 831 -zl
- czQso wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gr ny - 848.975 -zl

$ 6
Ustala siQ:
a) dochody z Mulu wydanych zezwoleir na sprzedat napo.i6w alkoholowyctr w kwocie 24.300" zl,
b) wydatd na realizacjg zadai ujQtych w programie profilaktyki i rozwiqzwania problemow

alkoholowych oraz programie przeciwdzidania narkomaniiw kwocie 24.300 zl'

s 7
Ustala siq wydadd jednostek budzelowych gminy na kwote - 1.806'831"21.
w tvm:
- Szkoly Podstawowej w Starczy 830.022 'zl - zgodnie z zal' Nr 6
- Gimnazjum w Starczy 616.209.'zl.' zgodnie z zal NrT
- Gminnego Przedszkola - 360.000.-zL - zgodnie z zal. Nr 8

0 8

Ustala sie plan fnansowy dochod6w i t{ydafr6w.lednosid bud2etowej- Szkoly Podstawowejw Starczy
z rachunku dochoddw wlasnych na 2007 rok w kwocie - 36.(X)0.-zl
zgodnie z zal4cmikiem ilr 9.

se
Ustala siQ wydatd budzetu z tytdu dohji celowych z przeznaczeniem dla instytucji kultury w kwocie
30.000.-zl.

5 1 0
Ustala sie:
a) wydatki majqt(owe w kwocie l4znej 1.962.205 zl,

- wydad(i inwestycyjne jednostek budietowych - 1.953.405.-zl.
- zakupy inwestycy.ine jednostek budzetowych . 8.800.-zL

zgodnie z zalE€znikiem Nr '10,

b) limity wydaftdw na wieloletni Program lnwestycyjny Gminy 1.953.t105.-zl.
zgodnie z eal4cmiki€m r11.

5 1 1

Ustala sig plan przychod6w iwyda&6w Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 5.000.-zl
zgodnie z lalqrrnikiem Nr 12.

J



! 1 2

Tworzy siQ rezerue og6lnEna nieprzewidziane vrydat<iw kwocie 22.740.- zl.

5 1 3

Na pofzeby zarzAdzania dlugiem publicznym przyjmuje sie Prognoze kwoty dlugu publicznego Gminy
Starcza na 2007 rok i lata nastQpne,
zgodni€ z zalacznikiern nr '13.

s  14

Upowaznia sie Wdjta i Gminy do zaciEgania zobov/iq,zari wynikajEcych z Wieloletniego Programu
lnwestycyjnego Gminy L953.405.-zl. w granicach kwot okreilonych w z*pzniku n 11 ( ! limrty na
Wieloletni Program Inwestycyjny).

st5

Upowaznia sie W6jta Gminy Starcza do:
a) zaciagania kredyt6w i pozyczek kr6d(oterminowych na wystgpujqce w bakcie roku krot(otrwale braki

plynnosci fnansowej w krrocie 2O1.000.- zl oraz do zawierania urn6w i splaty zeiagnietych
zobowiqzan,

b) lokowania w fakcie realizacji budietu czasowo wolnych 6rodk6w bud2etowych na rachunkach w
innych bankach ni2 bank prowadz{y obslugg budzetu,

c) dokonywania zmian w planie wydafidr, bud2etu w granicach dzidu klasyfkacji budZebwej (miedzy
rozdzialami i paragrafami) z wyjq&iem znian kwot wydad(6w majEd(owych.

s 1 7

Wykonanie uchwaly powierza sie Wdjtowi Gminy

s 1 8

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia z nbc4 obowiqzujqcq od dnia 01.01.2007r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Slqskiego.

Przewodniczqcy Rady Gminy

6

(podpis



D O C H O D Y -  z a l . N r l .
- bud2et gminy na 20O7r.

Dzial TreSC - Str. I Kwota (zl)

0 t 0 Rolnictwo i fowiectwo 2'lo

Wolvwv czvnsz6{v z oblvod6w lofrieckich 210

4{t0 Wytwarzanie i zaopatrylvanie w energie elektr., gaz i wode 91.300

Wolvwv od mieszkaicrw z tvtufu dostarczania vrody 89.080
Ods€tki od nieterminowvch wplat za dostarczanie wodv 20
oplaty od mieszkaric6w za peylqcz do sieci wodocjqgowej

2.200
600 Transport i lqcznosc 262.200

Srodki z Ueedu Marszatkowskiego (Fundusru Ochrony Grunt6w Rolnych) na
modemizacie dr6q doiazdovrych do Qruntow rolnych

92.200

Irodki pomocowe Unii Europejskiej pozyskane na dofinansowanie koszdw
realizacii inweslvcii

150.000

Srodki z budzetu pafslwa pozyskane na dofinansowanie koszt6v, re€lizacji
inwestvcii

20.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 99.000

Dochody z najmu lokali
Dochody z dzierzawy nieruchomosci
Odsetki od nieterminowych wplat czynsz6w naim! i dzierZaw

9.600
89.200

200
750 Administracja publiczna 67.250

Dotacje celowe olzymane od Wojewody z budzeiu paistwa na realizacj9 zadah
biezqcych z zakesu administracji eqdowej oraz innych zadai zleconych gminie
ustawami

- Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydzial Spraw
ObywatelskichiMigracji - 27.10o.-zl

- Dotacja cefowa na zadania nadzorowane przezWydzial Zarzqdzenie
Kryzysowego -2.400.-zl

- Dotacja celowa na zadania nadzorowene przez \4A/dzial Rozwoju
Reoiofi alneoo - 4.285.-zl

34.085

Dochody realizowane bezpo5redaio przez uftqd gminy

- wplywy z tytutu zatrudnienia osob na mbotach publicznych (PUP cz-wa)
30.600.-zl.

- r6zne dochody, opl€ly idarowizny: 2.565.-2l
z oc{lzia|em na:
- wptywy z oplaty adminisiracyjnej za czynno6ci urz@owe 1 - 1 50.-zl.
- darowizny w postaci pienie2nej n6 eecz Urzedu Gminy 20o.-zl
- wplywy z r62nych dochod6w (prowizje za terminowe przekazanie

podalku do urzedu skarbowego ) 350.-zl.
- prowizja od realizowgnych dochod&v z zakresu administracji zqdowej

( za dowodv osobisle) 865--zt.

33.165

7 5'�1 Urzedy naczelnych organ6w wladzy paistwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sqdownictwa 406

- Dotacja celowa otrzymane z bud2etu paftslwa na aKualizacje spisu wyborc6w
(rcalizowana orzez Ktaiowe Biuro Wyborze, Delegatura w cz-wie)

406



Dzial Kwola
(20

754 Bezpieczeistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 6.000

Dot'acte celowe ot'_zymane z powiatu ( na podgawie porozumieri) na realizacje
zadari z zakresu Obrony cywilnej

6.000

756 Dochooy od osou prawnych, od os6b tizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj4cych osobowoSci prawnei oraz wydatki
zwi4zane z ich poborem

t.264.900

Podalek dochodowy od os6b tizycznych 817.537
Podatek dochodowy od os6b Dramlych 663
Podatek� od dnat'ahoscj sospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karly
oodatkowei

3.600

Podalek od nietuchomosci od ostb prawnych 71.000
Podstek od nieruchomoSci od os6b fizvcznych 128.200
Podatek rolnY od os6b prawnych 2.500
Podltek rolny od os6b fizycznych 84.500
Podatek lesny od os6b Prawnych 60
Podatek lesny od os6b fizycznych 4.000
Podatek od Srodk6w transportotych 90.300
Podatek od sDadk6w i darowizn 800
Wolywy z oplaty targowei 3.000
Waifu z optaty eksploalacainei 5.800
Podatek od czvnnoSci cwilnopmwnych 18.300
Wpl\.wv z oplaty ska6owei 5.200
Wotww z oolat za zezwolenia na spzedai alkoholu 24.300
ffiz innych lokalnych optat ( wpis i zmiany do ewidencji dziatdlnosci
oosoodarczei)

2.300

Odsetki od nieterminowych wptat z tytufu podatk6w od osdb prawnych 40
odsetki od nieterminowych wptat z tvlufu podalk6w i oplat 2.400

758 R6ine rozliczenia 2.291,377

CzQ56 oswiatowa suh/venqa og6hej dla jednostek samorzqdu tefyto.ialnego 1.437.43'�t
Czesd wyFilvnavrcza subwencji ogdlnej dla gmin 848.975
Odsetk, od Srodk6w lokowanycb w banku obGluquiacym budzet gminy 4.571

801 Oswiata i wychowanie 76.000

Wplywy z ustug

- oplaty rodzic6w na wyzFvienie dzieci w ffzedszkolu - 47.000.- zl
- oolata sla+a za orzedszkole 29.000.-zl

76.000

852 Pomoc spoleczna 685.357

Dotacje celowe z budzetu pahstwa na zadania zlecone ( Srcdki pzekazywane
przez Wojewode Slqskiego )z przeznaczeniem na:

- Siwiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
reriowe z ub€zpieczenia spotecznego - 602.070.-2l

- skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce
niekt6r€ Sviadczenia z pomocy spol,ecznej oraz nieK6rc 6wiadczenia
rcdzinne - 1 .20O.*

- zasllki i pomoc w natuze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne -
18.279.-zl

621.t19

8



Dzial - Str.3 Kwola
lzll

Dotacje celowe z budzelu paislwa ( od Wojewody Sl4skiego ) na realizacje
wlasnych zadai bie2qcych gmin z p?eznaczeniem na:

- zasilki i pomoc w naluize oraz skiadki na ubezpieczenia spoieczne
5222.-zl

- utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 55.125-zl.
- na do2r,vdanie dzi€ci w szkole 3.461.-2l.

63.808

926 Kultura fizyczna i sport 1.000.000

Frodki pzekazane pzez pozostale jednoslki zaliczon€ do seKora finans6w
publicznych Totalizatora Sportow€go) na dofi nansowanie koszl6w realizacii
inwestycjj j zakup6w irMestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora tinansdw
oublicznvch - budowe Srcdowiskowei hali sportowei w Slarczy

1.000.000

900 Gospodarka komunalna I ochrana Srodowiska 91.Nn

Wplywy z uslug - op+aty od mieszkaicdw za pzyjmowane Scieki do
oczvszczalni qminnei

85.980

Odsetki od nieterminowych wDH z tvtufu zbieranvch oplat 20
Otzvmane od mieszkafc6w darowizny w postaci pienieznei 5.000
R A Z E I I I 5.935.000

I



WYDATKI -budiet gminy na 2OO7r. zat. Nt 2.

Roz-
dzial

Wyditki bieiece ogolem w tyl n:

1 2 3 1 5 6 7 8 I 1 0
010 Rolnictwo i t1.E00 t , t .800

0{ 005 2.000 2.000

01030 1.800 1.800
01095

dziataino56
8.000 8.000

400 66.,||}0 86-400 ,l{t.000

40002 86.,100 86.400 40.000
600 38,t.300 t 8,t.300 200.000

60016 Drogipubl iczne 384.300 184.300 200.000

700 152-192 600 151.892

70005 Gospodarka
gruntamii

152.492 600 151 .892

750 Administracja 997.200 70'1.(,48 539.68,1 296.152

75011 utzedy 58.700 58.700 50.180

75022 Rady gmin ,t6.700 ,16.700
7 5023 Uzgdy gmin 842.000 545.848 142.U4 296.152
75095

dzialalnoSe
,t9.800 ,19.800 46.250

Urz€dy 4t,6 /||)5 406

75101 ,106 406 40,6

754
publiczne i

31.950 3't.950 12.G50

75412 Ochotnicze stra.Ue 24.000 24.000 4.700

75111 7.950 7.950 7.950



Dochody od

o36b fizycznych i

t7.000 17.(x)0 13.000

Obsl'rga papier6w

kfedyt6w i pozyczek

1.7't1.455

523.114

Skladki na

Zasifki i pomoc w



'l 1 6 7 8 1 0
&54 Edukacina

opie*a
95.366 95.365 87 -071

85401 95.366 95.366 87.O71
900 t93.000 t93.000 2t.gto

90001 Gospodarka 132.000 132.000 21.900

90015 61.000 61.000

921 32,000 32,000 1-200 30.000

92116Biblioteki 30.000 30.000 30.000
92195 2.000 2.@0 1.200

926 1.341"661 27.500 12.500 1.311.161

92601 ,| 314 .161 1 3 1 4 1 6 1

92695
dziahln056

27.500 12.500

Ogolem 5.665.0003.902.7952-257.241 30.0(X) 't.962.205



Zal. Nr 3

PLAN
PRZYCHODOW i ROZCHODOW

budzetu gminy na 2007r.

PRZYCHODY

ROZCHODY

L.p.
s

TreSe Kwota
lw zl.l

9550 Przychody z tldulu innych rozliczei
krajowych

160.000

Wolne Srodk z lat ubieqlvch 160.qN

Razem 160.000

L.p. 5

Tre66 Kwota
(w zl)

9920 Splaty otnymanych krajowych
poiyczek i kredyt6w 230.000

'1, Splata
pozyczki

Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach 134.000

2- Splata
po:yczki

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie 96.000

Razem 230.ofit

'tJ



D O T A C J E  C E L O w E  N A  2 0 0 7  r .  z a l .  N r 4 .
otrzymane na realizacje wfasnych zadai bieiacych

i zadaf zleconych gminie ustawami
oraz zadafi biezqcych realizowanych na podstawie porozumiei

Oziel TreSC Kwot l
(zt)

750 Administracja publiczna 34.085

Dotacje celowe z bud2etu peistwa otrzymane od Wojevrody Slqskiego na
realizacje zadai biezqcych zleconych gminie z zakresu administracji rzqdowej

- Dotecja c€lowa na zadania nadzorowane Obywalelskich
i Migradi - 271OO=zl

- Dotacja celowa na zadania nadzorowane pzez Wydzial
Zatzqdzania Kryzysodego -2.1OO.-zl

- Dotacja celowa na zadania nadzorowane pi-zez Wydzial
Rozwoiu Reoionalneoo - 4.285.-zl

34.085

751 Urzedy naczelnych organ6w wfadzy paistworyej, kontroli i
ochrony prawa oraz sedownictwa.

406

Dotacje celowe z budzetu paf,*wa z ptzeznaczeni€m na aklualizacje spisu
wyborc6w - otzymane z KBW Delegalury w Czestochowie.

406

754 Bezpieczenstwo publiczne i oehrona przeciwpoiarowa 6.000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania tie2qce realizowene na
podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samozqdu leMorialnego z
orzeznaczeniem na O.C,

6.000

852 Pomoc Spoleczna 685.357
Dotaqe cefowe z bud2eix pais1.wa na zada ia zlecone (Srodki przekazywane
pzez WojewodQ Slqskiego ) z przeznaczeniem na.

- Swiadczenia rodzinne oaaz sktadki na ubezpreczenia emerytalne i
rentowez ub€zpieczeniaspolecznego 602-070.-2l

- skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce
niekl6re Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swaadczenia
rodzinne 1.200.-zl

- zas*ki i pomoc w naluze oraz sktadki na ubezpieczenia spoleczne -
18.279.-zl

621 549

Dotacje celowe z budzetu paish,va ( od Wojewody Slqskiego ) na realizacje
wl€snych zadai bieiqcych gmin z przezneczeniem ne :

- zasilki i pomoc w naturze orez skladki na ub€zpieczenia spoleczne
5.222-zl

- ulzfzymanie Gminnego Osaodka Pomocy Spolecznej 55.125.zl.
- na dozvwianie dzieci wszkole 3.461.-2l.

63.808

R a z e m
725.444

4 '



WY DAT K I  zal .  Nrs
z zakresu realizacji wfasnych zadaf biei4cych

i zadai zleconych gminie ustawami
ieft na 2007oraz zadai bieiacych realizowanych na mien na zoul r.

Dtial Roz-
dzial

Wydatki b
w rym:

E:4ce ogt {em
ntajqtko-

4 7 8 t0

750 Administr.cja publictna 34.085 3,t.085 31-{55 2_130 500
750 !1 Ulzedy Wojew6dzkie

!-!!E!

obpalel€kich i Migrcji
- adania t@sd€t!€ vze
W@ ZaE4bdnb Yry4s.

zarl6nts tBlzoto$ae vd
Wydzial Rffiu Regbnah

34.085

27!{o

2 M

4.295

34.045

27.&

2.ffi

4.285

31 .155

24.470

2.M

4.245

2.130

219

500

500

7S'l

pafstwow€j, kontroli
ochrony prawa o.az

406 /aO5 406

75101 Uzldy d.+hy.n oaEid{,
$iad2y pai$$/6 €j, kontdi i

406 406 406

754
publiczne iochrona

6.000 5.000 5.000

75414 6.000 6.000 6.000

852 585.357 685.357 72.937 2.8oir- 609.616-

85212 Swiadczenia rodzinne,
zalrczka alimentacyjna
o@ skhdki n. ub.:PrmE

lbezoi@zenia *Dleczneqo

602.070 602.070 19.190 2.226- 580.654

579 534

85213 Skladki na ubezprcczenE
zdrowotne optacama
,r:.try pobi6iajqce niet(ite

spol@rej oaz niektde

1.200 1.200 1.200

45214 Zasi lk i ipomocwnatuze
o@ skhdk E ube4acz*tl

23.501 23.501 23.501

23.501

85219 OSrodki pomocy spolecznej ss.125 5s.125 53.747 578 800

85295 Pozostala dzialalnosc 3.461 3.461 3.461

Oq6lem 725.U8 725.84 110.49E 5.2U 610.116

ai



WYDATKI jednostki bud2etowej - Szkoly
na 2007 t.

Zalqcznikff 6

Podstawowej w Starczy

Dzia
I

Roz-
dzial

Og6lem

Wydatki bie2Ece og6lem w tym:

82 750 76  190

Edukacyjna

830.622 830.622 721.190

naooeuqe przypadalace
do spraly w

Oswiata i 747.872 7 47 .A72 645.000

645.00080101 733.000 733 000

82.750 76.190

Dolsztalcanre |  1000 1000

80195 Pozoslala

46



Ogolem

80 '110Gimnazja 5A8.721
80113 Dowozenre ucznrow

10 .881

000

10.881

ZalEcznik N 7

WYDATKI jednostki bud2etowej - Gimnazjum w Starczy na 2OO7 r.

lWydatki bie2Ece og6lem w tym:

80146

9.000

I 000

603.593 523.114

4.872

12.616

12 616
616.209 533.995

80195 Pozoslala
dziatainoSa

854 Edukacyjna 12.616

85401 1 2  6 1 6
Osdem 616.209



Zalqcznik n( I

WYDATKI jednostki bud2etowej - Gminnego Przedszkola w Starczy
na 2007 |.

Ozia
dzial

Ogolem
w lym

Wydatki b e24ce ogolem w ty

WMdi T�dotacre

n :

Wvdetkl

1 2 3 I I ' t0
801 O6wiata i 360.000 360.000 264.869

80104 360.000 360 000 264 869



ZaL Nr I

PLAN FINANSOWY
DOCHODOW i VIIYDATK6W

Jednostki budietowej - Szkoly Podstawowej w Starczy
z rachunku dochod6w wlasnych na 2007r.

DOCHODY

WYDATKI

Dz- Rozdz. Tre€6 Kwota

80r Oswiata i wychowanie 36.000

80101 Szkollt Podstawowe 25.OOO

Wplywy z r6znych oplat- wplaty rodzic6w
z pzeznaczentem na wyzywienie dzieci
w szkole

25.000

80110 Gimnazja 11.O(n

Wptywy z r62nych oplat - wplaty rodzicOw
z ptzeznaczeniem na wyzywienie dz,eci
w szKole

I 1 .000

Razem 36.000

Dz. Rozdz. Tre66 Kwota

801 Oswiata i wychowanie 36.000

80101 Szkoly Podstawowe 25.000

zakuo 5rodk6w zvwnosci 25.000
80110 Gimnazja 11.000

Za kuo Srodk6w 2vwro6ci 1 1.000

Razem 36.000

4q



ZADANIA INWESwCYJNE GMINY na 2007 r.

W wydatkach budzetu gminy na 2007 aok zaplanowano wydatki

zal4cznik NJ'10

majqtkowe w kwocie

1.962.205.-zl.
Plano$/ana kwota ma zapewni6 kontynuacie zadari

nolvych zadah, wlym r6wnie2 zakupy inweslycyjte.

Planowane wydatki mozna podzielie na:
l. wydatki inwestycyine jednostek budielowych gminy
ll -zakupy inwestycyjne jednostek budietowych $niny

ju2 realizowenych oraz .ozpoczecie

- 1.953.405.-zt,
- 6.600.-2l.

I Wvdaiki inweslvcvine iednostek bud2etowych slanowiq nastepuiqce zadania:' 
t) buaoie )s*odowiskowej hali spottowei gzy szkole Podstawowei i Gimnazium

2 ) termomodemizack budmku Domu l'la&zyciela w Stai/cay
3 ) modemizack gpspodatui ciednei w budmku UrzQdu Gmi4y
4i modemizacii nawierzchni dagi w mieiscnwosci KJepaczka, ul Zachodnia -

ll Zakupy inweslycyjne jednostek budzetowych slanowiq naslepuj4ce zadania :
1) zakup kserckopidki dla Nbzeb UrzQdu Gminy
i) zakup sryetu kompderowego dla pohzeb ksiQgowosci budzetowei

w Starczy
1.314161-t
1s1.892.d.
287.352.-d.
200.0oo.-zl.

- 6.W.-zl.
- 2.300.-1.

| .Ad. 1.
Pierwsze wydatki na budowe srcdov/iskowej hali sportowej poniesiono w 2004r' W lalach: 2004

i 2005 na prac€ pzygotowawcze i opaacowanie dokumentaqi technicznej wydano 64 785,772t
W ZOOO rof<u przystqriono do rob6t budowlano - monta2owych oraz wydano 1 5o0 -zt na

opracowanie specyfiiacii tdchnicznej wykonania odbioru mb6t w budynku- Do korlcr 2006 roku
oianuie sie wvdad'na to zadanie inweslycyjne 251591--zl- Roboty budowlano -monlazowe polega'

beda'na wykonaniu robol ziemnych i fundament6w Lqczne naklady stanowid bed4 w6wczes kwot9
-316.2A7.-zl.

Na 2OO7 rok planuje siQ pzeznaczyd kwote l:l!lL!qL:4L
W ramach tej kwoty ptzewidtiano do wykonanie: konsltukcie murcwane ( Scjany nadziemia, Scianki
dzialowe, ka;al in$;l;cyjny), stopy, dach (konslrukcje i pokrycie), konslrukcje slalowq i pokrycie sali
sportowej, slolarkQ i Slusarke, inslalacie c.o-, c t i wod_kan.

Pozostala czesc wydatk6w planowana iest na 2008rok
Realizzcja lego zadenia bedzie jednak mo2liwa tylko w przypadku pozyskanle grodkow zewnetrznych
z budzetu Daisitwa: w 2007r. -1.000-00021, w 20o8r-500.0o0 -zt

Pozostab;e6d Srodk6w zostanie vrygospodarowana bezposrednio z dochod6w wlasnych budzelu
gminy: w 2007r.-314. 16'1 .-zl. w 2008r.-'1.104 688 -zl
i piy realizaqi tego zadania gmina bedzie korzystac z umozenia po2yczki z WFosiGW w
Katowicach w kwocie 170.000.-zlw 2008r. /.
Szacowany koszt budowy Srcdowiskowej hali sportowej slanolli kwote 3.233 635 -zl

1. Ad 2.
Termomodemizacja budynku Domu Nauczyciela w Starczy jesl zadaniem inweslycyjnym

fozpoczetym w 2006 roku. Zaplanowane Srodki przeznaczono na prace pzygotowawcze
( aktualizacje mapy zasadniczej, wykonanie projeklu temomodemizacji ), 6j266 -zt
' 

Na 2007 rok zaplanoweno w budzecie gminy Srodkiw kwocie 151 892 -zl'

To zadanie inwestycyjne bedzie w czesci realizowane ze irodko$/ pochodzqcych z umotzenla
ezeid pozyczki zactunietej w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodctw|ska i Gospodarid wodnei w
Katowicach ( 1 30.000.-zt.).

Termomodemizacja Domu Neuczyciela ma zosad pzeprowadzona w 2007 roku a szacowany
koszt caiej inwesiycji to -158.158.-zl.
Termomodemizacja polegad b€dzie na:
- wymianie kotta weglowego na koclol ekologiczny opalany gazem
- wymianie wewngtr_znej instalacji co w oparciu o grzejniki slalowe, bocznozasilane'
- wymianie zewnetr-znej stoiafti okiennei,
- dociepleniu stropu Scian styropianem
- wykonaniu elewacji.

J O



L A d 3 .
W 2005 roku zaplanowano pieMsze wydatki na nowe zadanie inweslycyjne - ModemizacjQ

gospodarfti cieplnej w budynku Utz€du Gminy'. Na ten cel (opracowanie projektu budowlanego)
wydano w6wczas kwotQ 5.000.-zl.
Na 2007 rok zaptBnowano wydatki w kwocie 2gA392jZL
l/lodernizecja polega6 bedzie na:
- dociepleniu slropu i €cian pll/tami slyropianowymi.
- wykonaniu elewacji zewnetznei
- peebudowie systemu grzewczego ob€jmujqcego technologig kotlowni i vvymian9 instalacji c o. w

budynku.
To zadanie inweslycyjne ( podobnie jak dwa poprzednie ) bqdzie w czesci realizowa||'e ze

Srodk6w pochodzAcych z umorzenia cz86ci pozyczki zaciqgniQtej w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodari(i Wodnej w Kalowicach ( 260.000.-zl.).
KosZ tego zadania ma wynosi' -292.352.-2l. i w calosci ma zosta6 wykonana w 2007 roku.

LAd .  4 .
Do zadan inwestycyjnych 2007 roku wpmwadzono zupelnie nowe zadanie - Modernizacje

nawjezchnidrogi w miejscowo6ci Klepaczka. ul. Zachodnia - 200.000.-2l.
Inwestycja polegad bedzie na polo2eniu nowei nakladki bilumicznej na dtugos{ri 900mb wraz
z rcnowacja poboczy i rowu pzydroznego.
W pzypadku pozyskanie Srodk6w Uniinych bQdzie moZliwe r6wniez wykonanie chodnika.

,t.4d.1, Ad 2,
Do wydatk6w majqtkowych budzetu gminy naleia planowane na 2007 rok dwa zakupy

inwestycyjne. Jednym z nich jest zakup kserokopiarki dla potrzeb UzQdu Gminy ( - 6.500 -zl )
Zakup teo jest jui konieczny z uwagi na czeste kons€ vacie i remonty posiadanej kserokopiarki
Wykorzystywana aktuelnie dls potEeb Urzqdu Gminy kserokopiarka zostala zakupiona r't 1998 roku
i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana oraz posiads du2e uszkodzenia w obudowje.

Drugim zakupem jest sprzet komputerowy dla potzeb lsiegowosci bud2etowei, a zed"aszcza dla
potrzeb sprawozdawczosci budzetowej ( 2.300.-zl ). Komputer, kt6ry jesl obecnie wykorzys{ywany dla
tych potzeb zostal zakupiony w 2000roku, slwaza coraz wigksze prcblemy w pracy z powodu zbyt
match zasob6w systemowych i rosnqcych wymagai nowych aplikacji-

Niskie dochody bud2etu gminy. a ciqgle wzras{aj4ce wydalki bieiqce, iak f6wnie2 koniecznos6
splacania zaciegnietych po2yczek, ogfaniczajq Srodki na wydatki inwestycyjne, zwlaszcza le, k16fe
wymagajq znacznych naklad6w. Ponactto gmina zobowiqzana jesl do realizacji tych zadaf
inwestycyjnych, kl6re pzygotovrane sq do realizadi w ramach czesciowego umoeenia pozyczki z
Wojew6dzkiego Fuoduszu Ochrony Srcdowiska i Gospoda*i Wodnej w Katowicach

Realizacja zaplanowanych inweslycji w duiej mieze uzale2niona bQdzie od wielkosci
pozyskanych Srodk6w pozabudielowych. W projekcie budzetu gminy na 2007 rok na zadania
inwestycyjne zaplanowano Srodki zewnetzne w kwocie 1.170.@0.-zl. Bezposrednio z dochod6w
wlasnych bud2etu gminy na zadania in\ /e$ycyjne wygospodarowano 792.20521.
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Zrl4cznik Nr 11

Wykaz inwestycji gminnych
do rcrlizacii w 2006 roku oraz w latach 2007-2009

parkingien i
ny koszt
zrdrdir

z,dllle Srodki PP€wid]wrne koefy (w zl.

2006 r. 2007 r. 200Er. 2009 r.

212.163

12 t34
t40.629

72.1J{ 1.10.629

2

234.446

8.169 268.108

8.r69 264.10E

3

292.J52

5.000 2'�7.352

260.&X)

5.flto ?J7.352

4

154.158

6.266 2L892

tr jrF ,__

r30.000

6.266 t5t.892

5
Szkolc Podsr i

Strrczy
3.23J.6JS

61.'�746 250.0(x) I  t { .161 9:14.6t{t

170.000

r.m0.000 500.000
64.746 250.fiX' 1.314.161 1.604.688

6
(ul. sportmr)

760.36,1

8.906 8.540 13,1.628
608.290

8.906 E 540 'tt2-9la

'l
Rozbudowa
oimdke zdrowir
w Strrczy

927.372

15.3'�72 I2.fi)O 115.000
675.000

90.000
15-372 r2.m0 qI).000

8
Modcrnizacja
dr0g|
dojaz dowej do
p6l w rt,
Klepaczkr 145.{mO

60 000

85.000
li(rcR

r45.{Xn

J2



Pl|nowa-
ny koczt
zed{ni{

R€mont ul.
Lqkoeej tr n.
Rudnik Mdy

Przebudowa
drogi gninnej w
Kl€paczc€ (ul.
ZfthodniN)

(phtforn))

ulicznego uL

Budowa
zbiornika
rekrcacyj n€go w
Strrcz]

Budowa
szkolnego hoiska

Slarc?-]
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UCEWALA
Rrdy Gminy

Nr ...........
STARCZA

Z^1. nr 12

z dnta

w sprawie : zstwierdzenis zestawienia przychod6w i tydatk6w
Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej na 2fi)7 rok

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 4 ustauy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142 po2.1591, z 2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, p02.558, Nr 113,
p02.984, Nr153, p02.1271, Nr214,poz. 1806, z 2003r. Nr80, po2.717, Nr'162,p02. 1568,22004r. Nr
102, p02.1055, Nr. 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005t. Nr 172, po2.1441, Nt 175, po2.1457, z
2006rNr17,poz .  128,Nr18 '1 ,poz .  13371,  w z tv i?zkrzu t  29  us t .4  pk t  2 ,us t .5 i6 ia r t .  165
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rolrr o finansach publtcz,Aych lDz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr
169, poz. 1420, z20o6r. Nr 45, poz. 319, Nr l04, poz. 708 i Nr l70, poz. l2l '1) otutafi.403 i
406 Ustawy- Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 L-wietnia 2001 roku (Dz. U. z 2006r Nr
129. poz.902, Nr 169, poz. l l99iNr l7O,poz.l2l7)

Rada Gniny w Starczy
uchwala, co nastgpuje:

s  1 .

Zatwierdza siQ zestawienie przychod6w i wydatkow Gminnego Funduszu ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok wedlug zal4cznika Nr I do niniejszej uchwaly.

s ' )

lJchwala niniejsza podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo przyjety.

$ 3

Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy

$ 4 .
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia z moc4 obowiqzujqcq
od 01.01.2007 roku

2t l



Zalqcznik Nr I

PLAN PRZYCHODOW I WYDATKOW
CMINNEGO FU\DUSZU OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ na 2007 r.

PRZYCEODY

Dzial Rozdz

900

9001 I

TreSi

Gospodrrka komunalna i ochrona Srodowiska

Fundusz Ochnny Snxfutwiska i Gosyxlarki
Wxlnej

- stan irodlou z bilansu otwarcia
- planowane wplywy z Urzqdu Marszalkowskiego

Woj. Slqskiego w Katowicach (d 297-ro2ne przelewy)

R a z e m

Kwota (zl.)

5.000

5.000

800

4.200

5.000

WY DATKI

900 Gospodffl(a komunalna i ochrona Srodowis}a

9ulu2 Gospod.arha odpadant

$ 4210 Zalup malerial6w iwyposazenia

- ?ihp kosry m Smi€li, paliM do kosiarki - lfilo

{ 4300 Zakup uslug
' sgreg.cta odr'ad6w. usluAa trdsportow - 4 00,0

R a z e m

5.000

5.000

t.000

4.000

5.000

J'



Tltul dlutny
Kwota dlugu

na 31.12.20(5r. 2OO7r. 20OEr. 2009r. 20l0r.
Wyemitoun€ papiery

wsrtoscion e
Kredlty:

-dlugoterminowe
-kr6tkoteIminow€

Poiyczki:
-dlugoterminowe
-kr6tkoterminowe

416.000 l86.Uto o 0 0

Przviete deDozvtv
Prognozowane dochody

budietorYe
w].rnagalne zobowiezania:
a) jednostek budzcto\lych
b) pozostal.vch jednoslek (zakl.
bu&ct.).
c)gospodarstw pomocniczych,
funduszy wlnikaj4cych z:

-oreczcri sqdu.
-ualziclonych porQczen,
$\'arancji. irmych \tul6w (w

L\,rn: dostaw towarow i slug,
skladek na ubezpicczcirla
sDol€cme i iudusze pracv)

x
x

x

X
x

x
x

x
x
x

X
x

x

X
X

x
x

x

x
x

Os6lem kwot. zadhrienir 416.m0 186.m0 0 0 0

Zal. Nr 13

Prognozowanie kwoty dlugu na 2007 rok i lata nastqpne

Uwaga ; z uwagi na umozcnic c4i,c1 pottczl<r zaciqgnictej w Wojewodzkim Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodart{i Wodnej w Katovricach w kwocie 532.000.-zl, stan zrd}uzc'ria na koniec
2006 roku z planowancj kwotv 949.000.-2l zmoieJszll sie do kwoty 416.000.-2l



Planowane splaty zobowiqzaf na 2007r.
i lata nastepne

L.p. Tytul splaty
2008r. 2009r. lu lur.

l .
Splata rst kred)'t6w:
{lugoterminowego
-kr6tkoterminoweso

z- Spleta rat poirycrki:

{lugoterminowej
-k6tlotcrmmo\rei

230.m0 1E6.m0

Potencjalne kwoty splrty
z t).tulu udzielonych

Og6lem splrty
zobowiapai

230.0(n lE6.m0
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I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na dziei 31 paidziemika 2006r.

Gmina Starcza posiada nastepujqce mienie :

1, Budynki o lqcznej warlosci (netto)

- budynek remizy OSP Starcza
- budynek wydzieiawiony na dzia+alnose bankowq
- budynkipo bylym SKR
- budynek Szkoly Podslawowej w Stafczy
- budynek "Dom Nauczyciela'
- budynek wielofunkcyjny - Pzedszkole
- szatnia pe y Szkole Podstawowej w Starczy
- Osrodek Zdrowia we Wfasnej
- budynek OSP w Rudniku Malym

2. Budowle o wartosci (netto)

- sied kanalizecji sanitamej w Gminie
- sied kanalizacji sanitamej w miejscowosci Klepaczka
- oczyszczalnia 6ciek6w
- wodociqg w miejscowosci Lysiec
- wodociqg w miejscowosci Klepaczka
- sied wodocjegowa (Klepaczka, siarcza, wlasna, Rudnik Maly
- studnia glpbinowa
- stacja uzdatniania wody w Starczy
- parftng pz€d Szkoh Podslawowa w Starczy
- wiaty pzyslankowe
- daoga gminna w miejscowo6ci Wlasna o powiezctrni 2.8240 ha
- drogigminnewm. Rudnik Maly ( o powiezchni 1.9842 ha )
---!-fl!4

- ul. Gtanieft -2M-zl
- ul takffi -7o so -z

ul. Le.ina - 72.9s-n
- ul. Sosnoi€ - 20 2m -n
- ul. sDokoina - 960 -n

- droga gminna Wtasna-Rudnik Wielki o powiezchni 0.2960ha
- e€€a Ul. Sta@j

- daoga gminna Lysiec - Wlasna o powietzchni '1.6320h4
- ul Stawra i Ul Zi,ltE

- drogi gminne pokr2one w miejscowosci Lysiec,
w tvn:

ul. stE:Er€ o pow. l.1}oha

1 .208-992.0221

42.592,25 d.
148.658,12 zt.
60.931,34 zl.
43.600,23 zl.
m.706,26 zl.

556.175,69 zl.
153.566,86 zl.
116.7OO ,99 zl.
30.060,28 zl.

1'1.503.536.52 zl

8.013.132,61 zl
184 .73E,73 zl

1.620.065,51 zl
84. t03,79 zl

131.635,58 zt
368.668,40 zl
141.6*,98 zt
98.11O,27 zl
17.056,5'1 zt
U.113,97 zl

146.506,E6 zt
142.767.9O z+

- 5,477,12.-A
- drcga doizdo € do grutrldr rdq€h - 25 0€3,83.-d

- drogi gminne w m. Klepaczka (o powiezchni '1.8006ha)
wtum:

-u l .  fopoloM -@51450 n
- 01 Zachodnia - 63.429.80. d

- droga gminna w Starczy (pow.2.7870ha)-
- u, sFd@w" ( hlznik Srarcza-Kepdj6 ). AO 324,75.-/.
- ul Polna 3.690.12 -,

- oswietlenie ulic
wtun:

- o5lrietl€nie dq Gminnq 18.0,13,50.-r.
' o6wiellenie ulicy Si4skiej -19596,27. zl.

W roku biezqcym na stan Srodk6L tnvatych oddano nasi9pljqce invtestyqe:
- boisko sponowe z parkingiem i czescia edukacyino - rekreacyjnaw m. Starcza

pr2y ul TargMj - Eliz aE 2 !&Ae.n 5|ldktw d.raqinlEn fundL6ze Slruldtl6hy; E FOiG.R
- Oziahnie 2.3 odnoE wsr -140 629,25 d).

- toisko sporlowe z zapleczem rekreacyinym w m. Lysiec
- @li2orvdre z udzElem 3rodkry z Prograhu Pzeds&lEQc odndy wa wq sraskego _20 000 zl

1.429,68 z+

231.391 ,74 zl

30.561,05 zl

132.944 ,30 zl

u.014,87 zl

37.639,77 zI

254.860.3,1zl
213.O17,39 zl

41.842,95 zl
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Ponadto w 2006 roku pzeprowadzono modemizacje drogi gminnej v, m. Klepaczka 111.206.75 zl
!1. Topolowa, z$ekszaj4c lym samym wErtosd tePe drogi do kwoty 213.721,25 zl.netto.

3. Dzialki pod budynkafti o lqcunej powiertchni 5.8637 ha

- dzialki pod budynkiem Slre2nicy i Uzedu Gminy w Slerczy
o powiezchni 0.5830 ha
- dzialka pod budynkiem przedszkola - 1.4150 ha
- dzialka pod budynkiem wydzierzawionym na dzialalnosd bankowq
o powierzchni 1.2450 ha

- dzaatki pod budynkiem szkoly podslawowej i szalna
( Nr 894/2, 895/2, 896/5 - o powieechna 0.9828ha)

- dziatki po bylym SKR o powierzchni og6lnej -'1 .3889 ha

teren pod oczyszczalniq Sciek6w o powierzchni 0.7519 ha
teren wydzierzawiony (zabudowany) o powierzchni 0,3401 ha
oraz dziafk o numerach 52111, 521n o g.trrierzchni 0,2969 ha -zajete pod drogQ powratow+

- dziatka pod Osrodkiem zdrowia - 0.2490 ha 7.470002l

4. Dzialki - na cele inwestycyjne

- w miejscowo6ci Klepaczka o numerach; 53/4 ,53/t powierzchni '1,0063 h
- w rniejscowosci Wasna o numerach: 13,30/3- powiezchni 2.7110 ha
- w miejscowosci Wwlssna: o numerach 128/1O,12An- gowierz.kni 924m',
- wmiejscowosciKfepaczka(dzialki):14A3,f l8l4,gnlopowierzchni0, '1009h4,
- w miejscowosci Rudnik Met.(dzialki; 741.735, 1024) o powiezchni 0,4980 ha,
- w miejscowosci Lysiec (dziaki: 14112, 14212,121m o powiezchni 0,5900 ha.

5. Dzialki o charakterze rckteacyjno-sponowym_t2.0413 ha

- polozona w miejscowosci Starcza o pow- 6.0310ha
- w miejscowosci Lysiec (g6m) o powiezchni 3.5340ha
- v/ miejscowosci Starcza (za szkoq - o pow. o pow. 2.4763 ha )
6. GJunty z peeznaczeniem na upEwy polowe lub budownictwo jednorodzinne

i zagrodowe - 7.2059 ha Q!J-0!10-zt

- w miejscowo6ci Lysiec (pod uprawy polowe ilesne) - 4.1900ha
- w miejscowo6ci Klepaczka (pod uprawy polowe) - 0-9677ha
- w miejscowosci Rudnlk Maly (pod uprawy polowe i budo{tridwo
jednorodzinne i zagrodowe - 0.5207 ha

- mienie gminne w m- Wasna o powierzchni 1.2075ha

Wartosd Srcdk6w trwatch zostala zwekszona o nabyle w drcdze damwizny
nieruchomosci polozone w m. Lysiec :

- dzialka nr 72/56 o Dow 0 5143 ha na w".tos6 3.000 zl.
- dzidka N 724 o pol/J. o.omg ha na wartosa 200,00 zl.

130.373.00 zl.

15.400,00 zl.
13.450,00 zl.

'17.350,00 zt.

24.7O3 ,OO zl.
48.000,00 zl.

18.453.0021

3.020,002t
8.133,0021

1.300,00 zl
1.610,00 zl
1.990,00 zl
2.4OO,O0 zl

54.458.10 zl

9.038,00 zl.
35.340,00 zt
m.090,10 zt

25.000,00 zl.
2.500,00 zl.

13.524,2o zt.
25.140 ,O0 zl,

3.200.00 zl.

Jeszcze w rcku biezqcym gmina zamietza sprz€daC pod auloslrade A 1 czeSd mienia komunalnego,
kt6re stanowiq dzialki o lacznej powierzchni 1.3863 ha, w tym:

- w miejscowosci. Starcza o pow 0 3832 ha
- w miejscowosci Klepaczka o pow. 0,0381 ha
- w mieiscowosci Lvsiec o pow 0.9650 ha

Z tego tytutu gmina powinna pozyskae do bud2etu gminy dochody o wanosci-'194 082,00zl Jednak
z uwagi na wydluzajqce si€ pfocedure przetQcla z mocy prawa za odszkodowaniem gruntdw
gminnych, dochody te, mogq zoslac nie zrealizowane, co wiq2e sie z ponownym zapianowaniem
dochodu z tytufu spzedaiy mienia komunalnego w bud2ecie 2007 roku-
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w 2007 loku dochody z maiqtku gminy planuje sie uzyskae w hcznei kwocie 2z!!l!9r3! tj:
- z us|tq Svriadczonych dla mieszkaic6w

- polegejqcych na dostarczeniu wody pitnej
mieszkahcbw za ptzyhcza wodocjqgowe)

-z oplal za oczyszczanie Sciek6w
- z najmu i dzigrzawy oraz sptzcdaiy sktadnik6w maiqtkowych

- z dzierzawy skladnikdw majqtkowych (czynsz dzierzawny z Domu
Nauczyciela, oraz z dzierzawy budynk6v, gospodaaczych po SKR, dzierzawy na
dzialafnosd usfugowq oraz mieszkaniowq Banku Sp6Hzielczego orcz dzietzawy
dzialek pod stacje bazowe tele{onii kom6rkowej 89.200.-zl

- z najmu lokaliw budynku wielofunkcyjny ptzedszkola i lokalu w budynku osrodka

- 276.300-- zt.

( lqcznie z odsetkami iwplalami
- 91.300.- zl.
- 86.000.- zt
- 99,000,-zl.

zdrowia na dzialalnosc usfiEowq
- z dzieriawy terenow rolnych peez Kola Lowieckie -
- z tytufu pobierania oplaly largowei

9.600.- zl.
210.-zl-.
3.000.-zL

Nalezy jednak zaznaczye, iZ w budzecie gminy na 2006 rok zaplanowane zostaly dochody
z tytufu spzedaZy skladnik6w majqtkowych (dzialek), kt6re w przypadku ich niezrealizowania zostanq
ponownie wprcwadzone do bud2etu na 2007rok, co zwiekszy planowane dochody z majqtku gminy

o kwote -194.082,0021.
Gmina Starcza nie posiada wyemilowanych papiercw warlosciowych i w najblizszym czasie

nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2006r. nie zakupila papierdw wartosciowych innych
podmiot6w gospodarczych, jak r6wniez nie udzielita 2adnych poreczei igwarancji.
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