
INFORMACJA Zal. 2

o stanie mienia komunalnego na dziei 3'l grudnia 2013r.

Gmina Starcza na dzien 31 grudnia 2013r. (wg danych ksiQgowych ) posiadala mienie
komunalne o wartosci brutto (wtazze sprzQtem komputerowym , oprogramowaniem i licencjami:
29.997.380.6221
Wartose mienia komunalnego wg stanu na dzteh 31.12.2012r stanowila kwotQ brutto- 28.205.343.8621

W ciagu roku 20'13 dokonano;

1) zwi?kszenia wartosci majqtku gminy o kwotq - 1.940.279.5621
w rym poprzez:
- oddanie na stan Srodk6w trwalych inwestycji gminnych - 1.903.729.5621
- darowizny nieruchomosci rolnych - od mieszkanc6w z przeznaczeniem na dojazd do grunt6w
rolnych idrogi  gminne. -  16.066,0021

- zakup (3.880,0021) oraz uaktualnienie wartoSci niematerialnych i prawnych (przeksiQgowanie
programow komputerowych i licencji - 16.604,00) - 20.484.002i

2) zmniejszenia wartosci majqtku gminy o kwote - t48.242.8021
.- w tym:

-zuwagi na likwidacjQ nieruchomosci rolnych ( sprzedaz dzialek) - 47.501,7421
- likwidacja sprzetu komputerowego i wyposa2enia - 76.007,492],
- likwidacja Srodka tMalego (zezlomowanie samochodu strazackiego OSP t-ysiec) - 24.733,5721

Z uwagi na umozenie wartoSci Srodkow tMalych (narastajqco )w kwocie - 10.105.305,5921 (w tym;
za 2012(.-1 .624.385,212t) wartose tego mienia komunalnego netto stanowi kwote - '18.136.669,8021

Na stan mienia komunalnego gminy skladaja siQ:

1. Budynki o lqcznej warto6ci brutto - 8.842.894,1021
- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne i oswiatowe - 2.628.788,692].
- Tabela Nr 2 - obiekty sportowe - 4.022.81 1,5321
- Tabela Nr 3 - pozostale obiekty - 2.115.084,8921
- Tabela Nr 4 - wiaty przystankowe -76.20a,992,'

2. Budowle o lqcznej wartosci brutto - 18.066.042,1021
- Tabela Nr 5 gospodarka komunalna (wodociEgi, kanalizacja ) -1 3.756.259,25
- Tabela Nr 6 drogi  gminne -  4.741.651,55
- Tabela Nr 7 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 1.145.590,79

Tabela Nr I oswietlenie ulic -162.522,602,'
- Tabela Nr I pozostale budowle (parkingi) -174.747,47

3. Grunty o lqcznej warto6ci brutto - 699.764,17-Tabela Nr9
- polozone na terenie m. Starcza - 268j62,87
- po.lozone na terenie m. Rudnik Maly - 66.777,06
- polozone na terenie m. Wlasna - 87.433,00
- polozone na terenie m. t-ysiec - 104.197,44
- polozone na terenie m Klepaczka - 173.'193,8021

4. Pozostale Srodki trwale o lqcznej warto6ci brutto - 473.950,7921-Tabela Nr 10
- samochody shazackie -189.951,00
- sprzet komputerowy - 126.163,14
- oprogramowania komputerowe i licencje - 81 .013,6021
- oozosta+e - 76.822.952l.

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie nastepowaly w ciegu roku,
dokonano jego klasyfikacji wg wazniejszych grup, co przedstawiono w tabelach ponizej.



Tabela nr 1
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stanna
31.12.2012 |

Zmiany w warto6ci Srodk6w
trwatych

Stan na
31.12.2013 |

Budynki administracyjne i oswiatowe Wartos6 brutto Rozchody Przychody Wartos6 brutto
Przedszkole 67 4.152,36 674.152,36
Szkola Podst. w Starczv 1.24t .99r ,35 I  .24 L99 |  ,35
Budynek Domu Naucz. 179.588,62 179.588,62
Szatnia przy Szkole Podst. '18 ' l . '110,73 1 8 1 . 1 1 0 , 7 3
Budvnek OSP Starcza /Urzad Gm. 351.945,63 351.945,63
Razem 2.628.788.69 2.628.788,69
Rozchody Brak
Pnychody Brak

Wymienione wy2ej obiekty, kt6re sq administrowane przez Urzqd Gminy ijednostki oswiatowe
sq w dobrym stanie technicznym. Niekt6re z nich ( budynek Domu Nauczyciela, budynek OSP - w
czQsci zaadaptowany ptzez Urzqd Gminy w Starczy, budynek szkoly podstawowej w Starczy) zostaly
zmodernizowane w ostatnich latach, dlatego ich stan jest zadawalajqcy.
W 2012 toku przeprowadzono TermomodernizacjQ budynku szkoly Podstawowej w Starczy z
udzialem Srodkow unijnych w ramach RPO WoJewodztwa Slqskiego na lata 2007 -2013.

W najblizszych latach nalezy rczwazye mozliwosc termomodernizacji budynku przedszkola,
kt6ry wymaga wiekszych naklad6w inwestycyjnych, poniewaz na biezqco prowadzone sq tylko male
remonty i konserwacje utzEdzei grzewczych). Budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji
o zakresie prac podobnych do tych, kt6re zostaly zrealizowane w szkole podstawowej w Starczy.

Tabela Nr 2

W 2013 nie poniesiono naklad6w inwestycyjnych na wyzej wyodrQbnione obiekty sportowe, poniewaz
nalezq one do tych bardziej nowoczesnych i zostaly oddane do uzytku w ostatnich latach.

W 2013 nie poniesiono naklad6w inwestycyjnych na budowg oraz modemizacjQ Mw obiekt6w
budowlanych. W najblizszych latach nalezy rczwazye mozliwo6e termomodernizacji remiz strazackach w
Rudniku Malym i w Lyscu. Budynki te wymagajq wiQkszych naklad6w inwestycyjnych, poniewaz na

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31-12.2012 |

Zmiany w warto6ci Srodk6w
trwatych

Stan na
3'l.'12.2013 |

Obiekty sportowe WartosC brutto Rozchody Pzychody Wartosd brufto
Sala gimnastyczna z lqcznikiem. w
Starczy

3 .176 .108 ,05 3.1 76.108,05

Budynek zaplecza boiska sport.
Starcza

846.703,48 846.703,48

Razem 4.022.81 't .53 4.022.81',t,53
Rozchody Brak
Pnychody Brak

Tabela Nr 3
Wyszczeg6lnienie

(nazwa obiektu)
Stan na

31.12.2012 |
Zmiany w wartosci Srodk6w

trwalych
Stan na

31.12.2013 r
WarioS6

brutlo
Rozchody Przychody Wartos6 brutto

Budynek OSP Rudnik Maly 'r 00.348,84 100.348,84
Swietlica wiejska /budynek osP Lysrec 48.483,49 48.483,49
Agronom6wka/bank 197 .642,16 197 .642,16
Budynki  SKR 81.580,00 81.580,00
Osrodek Zdrowia 1.216.025,47 1.216.029,47
Swietlica Wlasna 471.000,93 47'1.000,93
Razem 2.1 15.084.89 2.11 5.084.89
Rozchody Brak
Pnychody Brak



bie2qco prowadzone sq tylko male remonty Scian budynk6w z wymianq okien oraz konserwacja
urzEdzeh grzewczych. Ponoszone naklady stanowiE Srodki wlasne budzetu gminy ( w tym przyznane
w ramach Funduszy soleckjch ) Obiekty wymagajq przeprowadzenia termomodernizacji o zakresie
prac podobnym do tego, kt6ry zostal zrealizowany w szkole podstawowej w Starczy. W najbli2szym
czasie generalnego remontu polegajqcego na dociepleniu budynku, wykonaniu instalacji c.o iremontu
kotfowni wymaga takze, budynek,,Agronom0wki".

Tabela Nr 4

W 2013 nie poniesiono naklad6w inwestycyjnych na zakup wiat pzystankowych. Gmina posiada
obecnie 16 wiat przystankowych we wszystkich miejscowosciach gminy, kt6re sE w dobrym stanie
technicznym Brakujqce wiaty ptzystankowe (w miejscowoscrach, w kt6rych usytuowano nowe przystanki
aulobusowe) sq uzupelniane ze Srodk6w wlasnych bud2etu gmin ( w ramach Funduszy soleckich).

Na 2014r. zostal zaplanowany Zakup wiaty przystankowejw m. t-ysiec -5.000.-zl

Tabela Nr 5

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2012 r

Zmiany w warto6ci 6rodk6w
trwalych

Stan na
31.12.2013 |

Wiaty prrystankowe Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto
Lstarcza - 8 szt.
2..Wlasna -l szt.
3..R.Mal) - 3 szt
4..L) siec 3 szt
5.KIepaczka - lszt.

38.271,52
4.032,00

t 4  ) 4 1  1 0

r4 .922.51
4.137,26

38.2',74.52
4.032,00

| 4 )4) '7o

| 4.922,51
4.737,26

Razem 76.208,99 76.208,99
Rozchody Brak
Pnychody Brak

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.20121

Zmiany w warto6ci Srodk6w
trwatych

Stan na
31.'12.2013 |

Warto66 brutto Rozchody Przychody Wartos6 brutto
Wodociqg Lysiec 172.340,59 172.340,59
Siec wodociqgowa 641.162,45 641 .162,45
Studnia glebinowa 251.573,83 16.309,80 267.883,63
WodociEg Klepaczka 1 32.630,31 132.630,31
Wodociqg -Starcza. ul. Spacerowa 147 .094,54 147.094,54
WodociEg -t-ysiec, ul. Jesionowa 90.781,88 90.781,88
Sie6 wodociEgowa Lysiec (ul Nowa i
Osiedlowa)

46.859,00 46.859,00

Sie6 wodoc. t-ysiec (ul. Kwiatowa i
lacznik ul.  Kr6tka iOsiedlowa)

54.233,40 54.233,40

Siec wodoc. Starcza (Brzozowa iPolna) 294.267,02 294.267,02
WodociEg. t ysiec, ul. Dolna 60.960,00 60.960,00
Stacja uzdatniania wody 123.409,16 123.409,16
Oczyszczalnia Sciek6w 1.833.606,23 1.833.606,23
Gminna siec kanalizacji sanitarnej L289.447 ,53 8.289.447 ,53
Kanalizacja-Starcza ut. Spacerowa 249.264,75 249.264,75
Kanalizacja-Klepaczka ut. Topotowa 187.869,89 187.869,89
Kanalizacja-Starcza d. Btzozowa i potna 1.164.448,87 1.164.448,87
Razem 12.220.273,56 1.535.985.6913.756.2s9.2s
Rozchody Brak
Pnychody '1 Monta2 pomp glebinowych -zatapialnych -16.309,0021

2.Sie6 wodociqgowa w m. Starcza, ul. Erzozowa i Polna 244.267 ,02-14.06.13t.
+50 .000 . -31 .12 .13 r

3.Wodociag. Lysiec, ul.  Dolna -60.960,0021- 31.12.2013t.
4. Kanalizacia sanitarna w m. Sta.cza, ul.  Brzozowa i Polna -1.164.448,87.-

30.09.20'13



W ostatnich latach na terenie naszej gminy realizowanych jest duzo inwestycji polegajqcych na
rozbudowie sieci wodociEgowych i kanalizacji sanitarnych. W 2013 roku zostalo zrealizowane
przedsiewziecie, kt6re polegalo na; na: ,, Budowie wodociegu oraz kanalizacji sanitarnej ul.
Brzozowej i ul. Polnej w miejscowosci Starcza"
Przedsigwzigcie bylo realizowano dwu - etapowo, w wyniku kt6rego na stan Srodk6w tmalych
przyjeto 2 obiekty: 1). Sie6 wodociqgowq w m. Starcza (ul. Brzozowa i Polna), 2) Kanalizacjq
sanitarna. w m. Starcza ul. . Brzozowa i Polna
Na budowe sieci wodociqgowej w m. Starcza ( ul. Brzozowa i Polna) zostaly poniesione koszty na
kwote ogolem 244.267 ,0221 (brutto-317 .362,2721 ), w tym na;
-opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany) - 17.958,0021,
-nadz6r inwestorski w kwocie - 4.276,91 zl (brutto)
+oboty budowlano - montazowe -285.127,3621 (brutto)

Roboty budowlano - montazowe zostaly zrealizowane przez WykonawcQ - Zaklad Transportowo-
Handlowo-Us.lugowy, Krupiirski Stanislaw z Wrzosowy.
lnwestycja polegala na budowie sieci z rur ciSnieniowych PE, Srednicy 125111,4 lEczonych metodq
zgrzewania doczolowego na dlugosci 1770,00m.
Sied wodociEgowa zostala uzbrojona w hydranty nadziemne, w tym:
- hydranty p. pozarowe nadziemne srednicy 80mm - 12szt,
- zasuwy sieciowe kolnierzowe Srednicy 100mm - 2 szt,
- zasuwy sieciowe kolnierzowe Srednicy 80mm - 12 szt

W ramach zadania gmina wykonala siee wodociqgowq wtaz z odtworzeniem nawierzchni
asfaltowej po stronie wodociqgu.
Dofinansowanie l-szego etapu zadania ze Srodk1w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013
(Dzialanie 321 Podstawowe uslugi dla gospodatui i ludnoSci wiejskiej - stanowi kwotQ 189.934.-zl

Po zakonczeniu zadania (na podst. protokolu koniecznosci) podjgto decyzje o realizacji
dodatkowych prac na terenie objetym inwestycjq.
Roboty odtworzeniowe polegaly na :
- skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem
- wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-bitum icznych -grysowych o pow. 3535m2 i
grubosci warstwy 4cm.

Na budowe kanalizacji sanitarnej w m. Starcza (ul. Bzozowa i Polna poniesiono koszty w
wysokosci 1.164.448,8721 ( netto ).
Wartosc zrealizowanych rob6t budowlano - montazowych stanowila kwotQ - 1.128.161,14 (netto).
Koszty og6lne stanowia kwotQ 44.036,7321 \u tym: nadzor inwestorski i obsluga geodezyjna -
35.057 ,7 5421, otaz 112 koszt'w dokumentacji projektowej.
Inwestycja polegala na;

- wykonaniu kanalizacji sanitarnej PCV Srednicy 200 - 1 .937,00m
w fym; studnie rewizyjne Srednicy. 1000mm-43 sztuk

- wykonaniu kanalizacji sanitarnej PCV Srednicy 160 - 501 ,00m
w fym; studzienki posesyjne o Srednicy. 425mm- 9 sztuk

SieC kanalizacji tlocznej zostala wykonana z rur clsnieniowych PE 100 SDR 17 Srednicy 90/5,4mm
lqczonych metodq zgrzewania doczolowego. Dlugos6 sieci kanalizacji tloczonej PE Srednicy 90mm -
770,00m.
Na sieci kanalizacyjnej zostala zamontowana przepompownia Sciekow z zasilaniem energetycznym.

W ramach zadania gmina wykonala sie6 kanalizacyjnq wtaz z poszerzeniem jezdni po stronie
kanalizacji - 4914m2.
Dofinansowanie ll-go etapu zadania ze Srodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata
2007-2013 stanowi kwote - 865.679,0021

Kolejnq inwestycjE w 2013 roku byla,, Budowa wodociqgu w ul. Dolnej w miejscowosci
Lysiec".
Koszt realizacji tego przedsiewziQcia to - 60.960,0021
Inwestycja polegala na budowie nitki wodociqgu w miejscowosci Lysiec o dlugosci 117,00mb z rur-
125111,4PE. PolEczenie rur polietylenowych cisnieniowych nastqpilo metodq zgrzewania czolowego.
Odcinek wodociAgu zakonczono hydrantem nadziemnym.
Wodociag w ul. DolneJ w miejscowosci Lysiec stanowi odnoge wodociAgu O'100 PCV biegnacego
wzdluz ul. CzQstochowskiej (zrealizowanego w 1992roku).

Na zasadzie modernizacji dokonano remontu studni gl?binowej na kwote - 16.309,8021
Zamontowano pompy glebinowe w celu pompowania wody pitnej (surowej) uzdatnionej. Maksymalna
moc pomp tos kW, moc silnika 5,5kW



Pozostale obiekty, kt6re sluzq doprowadzaniu wody i odprowadzaniu Sciek6w sq w miarQ
potrzeb konserwowane i remontowane na biezqco.
Nowe tereny pod zabudowQ mieszkaniowe w m. Klepaczka, t-ysiec, Rudnik Maly i Starcza wymuszajq
podej mowa n ie kolej nych dziataf zw iazany ch z nakladam i i nwestycyj nym i.
Wzrost zapotrzebowania na wodq pitnq wymusza takze podjQcie kolejnych dzialaf, zwiqzanych z
budowq drugiego ujecia wody. W najblizszych latach ( 2014 - 2015r) planuje siQ wykonanie ujecia
wody w miejscowosci Klepaczka, tak aby rozwiqzae r6wnie2 problemy z dostawa wody pitnej w
okresach duzego poboru w m. Lysiec.

Tabela tu 6

W 2013r gmina nie poniosla naklad6w na przebudowg dr6g gminnych, a jedynie na biezqce ich
utrzymanie oraz na dokumentacjQ w celu przygotowania inwestycji w Rudniku Malym.

Znaczna cze'e dr6g ( w tym dr6g gminnych ) jest w stanie dobrym. Niemniej jednak pomimo
naklad6w ponoszonych ka2dego roku na ich remont lub przebudowg znaczna ich czQSC wymaga
modernizacji. Z uwagi na bardzo wysokie koszty tych inwestycji, gmina stara sie pozyskaC na ten cel
Srodki zewnetrzne. W 20'14rok planuje sig wsp6lnie z Powiatem Czgstochowskim otaz z udzialem
srodkow budzetu panstwa zrealizowac inwestycje pn. ,,Budowa ciagu pieszo-rowerowego przy DP
10235 i  10545 wraz z remontem drogi  powiatowej nr l0235wRudniku Matym, gmina Starcza
Matym, gmina Starcza".

Inwestycja polegac bQdzie na budowie ciqgu pieszo-rowerowego przy ul. Slaskiej iTargowej w
Rudniku Malym o szerokosci 2,50m w pasie istniejecego pobocza i rowu przy krawedzi jezdni.
lnwestycja dotyczy remontu nawierzchni drogi powiatowej na dlugosci 2502 mb
W ramach inwestycji planuje siq;
-remont konstrukcji nawiezchni jezdni w ramach istniejqcego pasa drogowego z jednoczesnym
poszerzeniem do 6,0m i zwiQkszeniem nosnosci z KR2 do KR3,
- budowq zatoki autobusowe.j po stronie prawejjezdni z betonu asfaltowego,
- uporzqdkowanie odwodnienia jezdni tj. strony lewej - powierzchniowo do rowu otwartego
-4azdy na posesje (wylecznie w ciqgu Scie2ki pieszo-rowerowej -zkostki betonowej o gr 8cm)
- skzy2owanie - przebudowa na glebokosci 6m od krawQdzi ul. Slqskiej (nawiezchnia bitumiczna z
betonu asfaltowego, obramowanie kraweznika)
- oznakowanie - pionowe ciqgu pieszo -rowerowego oraz przejsd pieszych przy skzyzowaniu z drogA
powiatowq DP 10545 , z ul. Spokojnq oraz przejsc w rejonie istniejacych przystankow PKS.

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
3'1.12.20'l2r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.',12.20't3r

Warto66 brutto Rozchody Przychody Wartos6 brutto
Drogi  gm. Rudnik Maly
-ul. Graniczna
-u1. LqKA\/r'4
-ut Lesna
-ul. Sosrowa
-u!. Spokojna

-ul.,.Hucisko"

432.279,21 432.279.21
107.983.01 '107.983.0'1

109.942.00 109.942.00
68.710.80 68.710.80
71.251.00 71.251.00

892,40 892.40
73.500,00 73.500.00

Drogi gm. Wlasna
- ul. Zdrowa
^ul. Nadrzeczna

1.608.6s8.69 1.608.658,69
1 10 .639.93 110.639,93

1.498.C1B.76 '1  .498.01B.76
Droqi qm. Kleoaczka 658.511,05 658.511,05
-ul. ToDalowa 231.152.15 231.152.15
'ul Zachodnia 427.216.32 427 .216_32
-"!. Po,'na ' :42 .58 142.58
-ScieZka pieszo-rowerowa 1 5 . 3 0 1  , 2 0 1 5 . 3 0 1  , 2 0
Droqa qm. Lysiec-Wasna ut. zietona 966.140,73 966.140,73
Droga lacznik Starcza-Klepaczka ul
Soacerowa

68.214,60 68.214,60

Droqa qm. Wasna Lvsiec, ul. stawowa 838.633,21 838.633,21
Drogi gm. Lysiec
- ul. Stfazacka
- doiazdowa do cruntow rolnvch

153.912.86 153.912.86
128.679,50
25.233,36

128.679,50
2s .233,36

Razem 4.7 41 .65',1 .55 4.741.651.55
Rozchody Brak
Pnychody Brak



Tabela Nr 7
Wyszczeg6lnienie

(nazwa obiektu)
Stan na

31.12.2012 (
Zmiany w wartosci Srodk6w

trwatych
Stan na

31.12.2013 |
WartoS6 brutto Rozchody Prz ychody Wartos6 brutto

Boisko sportowe z parking. i cz.
edukacvino -rek. -Starcza

213.017 ,39 213.O17 ,35

Boisko sport z zapleczem -Lysiec 41.842,95 41.842,95
Boisko z zaDleczem rekr w Starczv 61.243,20 61.243,20
Boisko szkolne w m. Starcza 59.780,00 59.780,00
Boisko rekr. w m .Rudnik Maly. 72.225,61 s6.580,00 '128.805,61

Boisko rekreac. z placem zabaw ul.
Sportowa Starcza

67.121.10 67.121.10

l\4ieisce rekreac. w m. Kleoaczka 41.129,44 41 .129,44
LeSna Klasa-Rudnik l\, la+y 15.870,95 15.870,95
Lesna trasa row Rudnik Maly 6.655,01 6.655,01
l\4iejsce rekreac.- wypoczynk
w m Starcza (kolo pzedszkola)

53.680,00 53.680,00

Mieisce rekreac w m. Wasna 10.004,00 10.004,00
Plac zabaw i boisko rekrec. Lvsiec 12.O17,OO 12.O17,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m Lysrec 60.32't ,17 8.534,88 68.856,05
Miejsce rekreac. wypoczynkowe z
placem zabaw w Starczy

20.9 '10,00 20.910,00

Plac zabaw w m. Kleoaczka 67.121,10 67.121,'t0
Boisko rekreac. do siatk6wki
pla2owej pzy ul. Targowej -Starcza

42.405,48 42.405,48

Plac zabaw w m. Rudnik Maty 79.',t l1,69 79.171,69
Miejsce rekreac. wypoczynkowe z
placem zabaw w Starczy, ul. Szkolna

55.499,96 55.499,96

Plac zabaw w m. Wasna 70.007,36 70.007,36
Boisko do siatkowki plazowej w
m. Klepaczka

7.452,50 7.452,50

Mlodziezowe boisko do piiki
noznej w m. Starcza

23.000,00 23.000,00

Razem 802.938,92 342.651,87 1 .145.590,79

Rozchody Brak
Pnychody Boisko rekreac. do siatk6wki pla2owej pzy ul. Targowej -Starcza-42.405,48

Plac zabaw w m. Rudnik Maly -70.132,14 - inwestycja + montaz altany -9.039.55
Miejsce rekreac. wypoczynk z placem zabaww Starczy, ul. Szkolna -55.499.96.
Pfac zabaw w m. Wasna - ( 65,175,24ztinwesl. + 4.832,122t )
Boisko do siatk6wki pla2owej w m. Klepaczka - 7.452,50
Mlodziezowe boisko do pilki no2nej w m. Starcza- 23.000.00
Boisko rekr w m .Rudnik Maly.- 56.580.00
Plac zabaw z m. rekreacyjnym w m Lysiec- 8.534,88

W 2013 roku na stan Srodk6w tMalych oddano obiekty zwiqzane z rozbudowq infrastruktury
rekreacyjno-sportowej, kt6re polegaiy na budowie:

1)."Boiska rekreacyjnego do siatk6wki plaZowej przy ul. Targowej w miejscowosci Starcza"
Zadanie inwestycyjne polegalo na budowie boiska rekreacyjnego. do siatk6wki plazowej przy ul.

Targowej wStarczy( o nawierzchni z piasku) o wymiarach; 2Omx12m (wtym; pole gry 16m x8m)..
Roboty budowlano-montazowe polegaly na wykonaniu boiska, kt6re w ca{osci zostalo ogrodzone
pilkochwytami o wysokosci 4m ifurtkq o szer.'1,5m.
Boisko wyposazone zostalo w zestaw do pilki plazowej w sklad, ktorego wchodzq: stupki stalowe, linki
odciagajqce, siatka turniejowa, napinacze siatki oraz linie do wyznaczania pola gry z elementami
mocuJqcym r.
Projekt zostal zrealizowany ze Srodk6w budzetu gminy w kwocie 15.205,482l' oraz w kwocie
27 .200,0021 ze Srodk6w unijnych (PROW na lata 2007-2013)

Koszt calego przedsiQwziQcia stanowi kwote 42 .405,482l'.



2). ,,Placu zabaw w miejscowo5ci Rudnik Maly"
PrzedsiQwziQcie polegalo na budowie placu zabaw o nawierzchni trawiastej o wymiarach 25m x

20m. kt6re zostalo ogrodzone pilkochwytami o wysokosci 4m z furtkq o szer. 1,5m-35m.
W ramach tego zadania dokonano montazu element6w wyposazenia placu zabaw w;
- zestaw rekreacyjny ( trzywiezowy owym.3,5m x 4m x 2,2m) wyposazony w; jednq zjezdzalniQ, dwa
wejScia (ledno w form je pochylni, drugie w formie schodk6w),wieze zadaszone.
- husjtawkQ wahadlowq dwusiedziskowa (konstrukcja z profilu metalowego zamknigtego, siedziska
zawieszone na laficuchach ze stali nierdzewnej)
- karuzele wykonanq z profili metalowych zamkniQtych ( z talerzem nap?dowym ze stali nierdzewnej r
siedziskamigumowymi)
- przeplotkg o konstrukcji metalowej z rur 48mm,
- kiwke (sprQ2ynowiec) o konstrukcji z rur metalowych (wyposazonq w bezpieczny element resorujqcy
i siedziska wykonane z materialu wodoodpornego)
- hustawkQ wagowq (wazkq) o konstrukcji z rur metalowych (siedziska gumowane)
- tablicQ - regulamin placu zabaw.
Projekt zostal zrealizowany ze srodk6w budzetu gminy w kwocie 25.332,1421 oraz w kwocie
44.800,0021 2e srodk6w unijnych (PROW na lata 2007-2013"). Og6lna wartosc zadania - 70.132,1421.
3). ,,Miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowosci
Starcza"

lnwestycja polegala na budowie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw w
miejscowoSci Starcza ( z udzialem Srodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-
2013" w kwocie 15.600,0021)
Inwestycj? rozpoczeto w 2012r. a zakoilczono w 2013roku.
W 2012r. roboty polegaly na budowie deszczochronu ( o konstrukcji drewnianej na fundamentach
betonowych, wym.: - 6m x 4m z dachem dwuspadowym, pokryty papa, wyposazony w st6t z
miejscami siedzacymi po obu jego stronach.) oraz na budowie krQgu ogniskowego z laweczkami.
Krqg ogniskowy z miejscami siedzacymi, paleniskiem krggu oraz laweczkami ( sszt ) zostal
usytuowanymi wokol paleniska.
W 2013roku; dokonano montazu zestawu rekreacyjnego - szl 'l otaz montazu; hustawki - szt 1,
karuzeli -szt1-kiwki - szt 1. hustawki wagowej- szt 1. przeplotki lukowej - szt
Koszt calego zadania to - 55.499,9621.
4). ,,Placu zabaw w miejscowosci wlasna"

Inwestycja polegala na budowie placu zabaw, kt6ry jest uzupelnreniem jstniejacej infrastruktury
budynku Swietlicy wiejskiej w m. Wlasna.
W ramach pzedsiewziqcia firma ,,Uslugi Transportowe ,,JAKTRELS" z m.. Lysiec zrealizowala roboty
budowlano -montazowe, kt6re polegaty na wykonaniu placu zabaw o nawierzchni trawiastej (wym.
20m x 30m). Calose zostala ogrodzona siatkq (wys. I ,5m) z wrotami i dwiema furtkami.
W ramach wyposazenia placu zabaw dokonano montazu nastepujqcych element6w,
- zestawu rekreacyjnego ( trzywiezowego owym.3,5m x4mx2,2m\, kt6ry jest wyposazony w; jednA
4ezdzalnie, dwa wejscia oedno w formie pochylni, drugie w formie schodk6w)
- huStawki wahadlowej dwusiedziskowej,
- karuzeli wykonanej z profili metalowych zamkni?tych,
- przeplotki o konstrukcji metalowej,
- kiwki (spr?zynowca),
- hu6tawki wagowej (wazki) o konstrukcji z rur metalowych isiedziskamigumowanymi,
- tablicy - regulaminu placu zabaw.
096lna wartosc zadania to ; 65.175,242l, z czego srodki untjne ( PROW na lata 2007 -2013)_stanowiE
kwote 41.616,0021.
5.) "Boiska do siatk6wki plaZowej w m. Klepaczka" - ze Srodk6w Funduszu soleckiego wsi w
kwocie - 7.452,502t.
W 2013r na dzialce gminnej nr 53/9 w m. Klepaczka dokonano zagospodarowania ternu przy boisku
rekreacyjnym, Dzialka przewidziana pod inwestycje (niezabudowana ) graniczy z dzialkE 5314, na
kt6rej zlokalizowany jest plac zabaw, deszczochron z kregiem ogniskowym.
Zadanie polegalo na wykonaniu;
- rob6t ziemnych polegajqcych na wyprofilowaniu izageszczeniu nawierzchni przylegajqcej do boiska
reKreacyjnego,
- wykonaniu nawierzchni z piasku -kt6rq stanowi plyta boiska do gry w siatkowk? plazowE o wym. 20m
x 12m (pole gry 16mx 8m) GruboSC warstwy piasku -30cm. Pod warstwE piasku zastosowano
geowl6knine oddzielajqcq piasek od gruntu rodzimego. Grunt pod plytq boiska zostal wyprofilowany i
zgQszczony.



Boisko zostalo wyposazone w zestaw do pilki plazowej, w sklad kt6rego wchodzq;
- slupki stalowe (6 29mn\ 3 czgsciowe - 2 sztuki
- linki odciEgowe - 4 sztuki,
- siatka turniejowa obszyta tasmE
- napinacze siatki - 2 sztuki
- linie do wyznaczania pola gry z elementami mocujEcymi.
Zadanie przewidziane jest do dalszej realizacji ( w latach nastQpnych ) z Funduszu soleckiego wsi.
6.) Mfodzie2owego boiska do pilki no2nej miejscowo6ci Starcza" w ramach Srodkow Funduszu
soteckiego wsi Starcza na kwotQ - 23.000,0021
W tym celu na dzialce gminnej 840/2 ( k.m.8. obreb Starcza) dokonano zagospodarowania ternu na
kt6rym zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci oraz deszczochron z krQgiem ogniskowym..
Inwestycja polegala na budowie mlodziezowego boiska do pilki plazowej i ma by6 kontynuowana w
kolejnych latach.
W 2013 roku przygotowano teren do wykonania plyty boiska o wym.; 34m x 64m ( pole gry 30m x
60m). Nastqpiio wykorytowanie podloza (usuniQcie humusu) jego wyprtofilowanie izag?szczenie
warstwq ziemi o gr -1scm. Bojsko zostalo ogrodzone siatkE (bez pilkochwyt6w).

W 2013 roku zrealizowane zostaly przedsiqwziqcia, ktore zwiekszyly warto5e Srodk6w trualych
o poniesione naklady, a kt6re dotyczq;
- ,,Zagospodarowania terenu przy boisku rekreacyjnym w miejscowo6ci Rudnik Maly" ze
Srodk6w budzetu gminy w kwocie 56.580,0021.
lnwestycja prowadzona byla na tym terenie, gdzie w 2o12(oku zostato wybudowane boisko
rekreacyjne ze SrodkOw budzetu gminy, a nastQpnie poszerzone w celu budowy placu zabaw.
Zagospodarowanie tego terenu w 2013 roku polegalo na;
-wyprofilowaniu i zagqszczeniu nawierzchni przylegajqcej do boiska rekreacyjnego (w tym:
rozplantowanie ziemi o gr. 20cm, zageszczenie rozscielanej warstwy ziemi, rozplantowanie ziemi
urodzajnej i posianie trawy),
-naprawie nawierzchni parkingu, (w tym: uzupetnienie ubytk6w nawierzchni z tlucznia o gr. 1Ocm),
-uzupelnieniu zagospodarowania terenu (w tym: posadzenie 15szt krzewow ozdobnych).
- ,,Zagospodarowania terenu wok6l Swietlicy wiejskiej w miejscowo6ci Wlasna" ze Srodk6w
budzetu gminy (w ramach Funduszu soleckiego wsi Wlasna) w kwocie - 4.832,12,0021
Zagospodarowanie tego terenu polegalo na;
-stalym zamontowaniu do podloza sprzetu do rekreacji ruchowej (silowni zewngtrznej tzw. biegacza) -
szt 1). Teren zostal wzbogacony po\zez posadzenie krzew6w i roslin ozdobnych.
- ,,Zakupu sprzgtu rekreacji ruchowej dla doroslych w m. Lysiec,, - ze Srodkow budzetu gminy (w
ramach funduszu soleckiego wsi) na kwotQ -8.534,8821..
SprzQt do rekreacji ruchowej ( dla dorostych ) zostal zamontowany na placu zabaw - ptzy altanie i
jest uzupelnieniem istniejqcej infrastruktury miejsca rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci.
W ramach przedsiqwzigcia zakupiono nastQpujEce urzadzenia; ,Jezdziec,, R001 - szt.1, ,,Wioslaz" B-
029 - szt. 1 , ,,Wahadlo" D03 -szt. 1, kt6re zosta{y na stale zamontowane do podloza.
-,,Budowy miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Rudniku M, ul. Le6na" ze Srodk6w
Funduszu soleckiego wsi w kwocie 9.039,552t. Inwestycja polegala na budowie altany oraz montazu
lawek w poblizu altany - 5 szt. lnwestycja jest uzupelnieniem istniejEcej infrastruktury miejsca
rekreacyjnego z placem zabaw.
W ramach przedsigwziQcia zrealizowano roboty budowlano -montazowe o wartosci - 9.039,5521
Altana ( szesciokEtna) o konstrukcji z drewna (o wym. 4000x4000x3000m m) zostala wyposazona w
st6l o Srednicy 11ocm. Dach altany pokMy gontem bitumicznym.
Podloga altany zostata wylozona kostkq brukowa o gr. 6cm. 9 na podsypce cementowo- piaskowej) .
Obok zostaly zamontowane lawki o dlugosci 2,5m.

Na 2014 rok zaplanowano w budzecie gminy kolejne srodki na rozbudowe infrastruktury
rekreacyjno-sportowej gminy, w tym na;
- Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowo'ci Wlasna -33.042,0021
- Budowq og6lnodostQpnego placu zabaw pny Gminnym Pnedszkolu w Starczy-69.000,0021
- Ogrodzenie boiska do pilki plazowej w m. Klepaczka-ogrodzenie istniejacego boiska -10.000.-zl
- ModernizacjQ iwyposazenie altany w m. Rudnik Maly-u+ozenie kostki brukowej, montaz stolu ilawek
-7.500.0021
- Budowq boiska do pilki noznej w m. Starcza (Ul. Szkolna)-budowa boiska do pilki noznej - ll etap -
23.322,4721
- ModernizacjQ altany przy ul. Sportowej w Starczy-Ulozenie kostki brukowej w altanie - 4.651,9921



Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stanna
31.12.2012(

Zmiany w wartosci Srodk6w
trwalych

Stan na
31.12.2013 |

wartoS6
brutto

Rozchody Przychody Warto66 brutto

OSwietlenie-ul. Gminna Starcza 18.248,80 18.248,80

OSwietl.-ul. Slqska Rudnik Maly 19.596,27 19.596,27

OSwietlenie ul. Targowa Starcza 57 .171,49 57.171 ,49

Oswietlenie ul. Granicznej w Rudniku M. 67.506,04 67.506,04

Razem 162.522.60 162.522,60
Rozchody Brak
Pnychody Brak

Tabela Nr I

W 2013 roku gmina nie prowadzila inwestycji polegajEcych na rozbudowie oswietlenia ulic.
Wykazane za6 budowle, stanowiE wartose majEtku gminy, poniewaz byly zrealizowane ze Srodk6w
wlasnych budzetu. Na chwilQ obecnE nie wymagaja modernizacji, chociaz w niekt6rych przypadkach
wymagajq uzupelnienia lamp. Polepszenie oswietlenia ulicznego poprzez uzupelnianie lamp jest
czgsciowo realizowane w wyniku inwestycji, kt6re polegajq na zagospodarowaniu centrum wsi (np.:
,,Zagospodarowane centrum wsi Wlasna lub ,,Zagospodarowanie centrum wsi Lysiec".

Z uwagi na ograniczone Srodki w budzecie w ^a 2014 rok nie planuje siQ do poniesienia
dodatkowych naklad6w na modernizacje oswietlenia ulicznego.. Niemniej jednak wg sugestii radnych i
mieszkanc6w w najblizszym czasie nalezy uwzgledni6 budowQ oswietlenia w tyscu (ul. Jesionowa,
Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Letniskowa) w Starczy (ul. Gliwicka, ul. Spacerowa)

Tabela Nr I

W 2013 roku poniesiono naklady na budowe parkingu przy budowie Osrodka Zdrowia w Starczy
- w kwocie 25.092,00z,,, kt6re stanowily uzupelnienie przedsiewziQcia zrealizowanego w 2012t. pn.

,,Zagospodarowanie terenu wok6l budynku O6rodka Zdrowia w Starczy". W6wczas na dzialce
gminnej ( nr 19/4 ,k.ml obr?b Wlasna) powstal parking dla samochod6w osobowych z kostki
brukowej, , a wokol budynku wykonano odwodnienie terenu. Po przeprowadzonej inwestycji i
uporzEdkowaniu terenu okazalo siQ, i2 istniejqcy chodnik jest popQkany z licznymi ubytkami i zle
usaoowony..

W tym celu rozebrano stary chodnik okapowy z betonu, a wykonano nowy o nawierzchni z kostki
brukowej o szer.6cm na podsypce cementowo - piaskowej i wykonaniu obramowania chodnika
okapowego na ,,starej" i na ,,rozbudowanej" czesci budynku. Na nowej czesci wykonano dodatkowo
podbudowq z kostki brukowej z dostosowaniem jej wysokosci do powierzchni terenu. Ponadto
wykonano lazd do gara2u z kostki brukowej o grubosci 6cm i ulozono korytka odprowadzajqce wodQ
do systemu odwadniajEcego teren. Calo56 zostala dostosowana do istniejqcego zjazdu z drogi
gminnej - ul. Zdrowej na parking

W 2013 roku nie poniesiono naklad6w na modernizacje lub rozbudowg pozostalych parkingow.
Na dzien dzisiejszy ich stan mozna okreslie jako dobry

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.20121

Zmiany w wartosci 6rodk6w
trwatych

Stan na
31.12.2013 |

Pozostale budowle Wartosd brutto Rozchody Przychody Wartos6 brutto

Parking pzy szkole
podstawowej

26.O40,47 26.040,47

Parking przy Osrodku zdrowia
w Starczy

67.896,00
25.092,00

92.988,00

Przepust i row na dzialce
rolnej w m. Wasna

55.719.00 55.719.00

Razem 149.655,47 25.092,00 174.747,47
Rozchody Brak

Przychody Parking przy budynku Os.odka Zdrowia w Starczy - 25.092,00.



Niemniej jednak ilosc parkingow znajdujqcych siQ na terenie naszej gminy jest niewystarczajqca,
dlatego w najblizszym czasie nalezy rczwazye mo2liwos6 ich budowy lub rozbudowy np. kolo szkoly
podstawowej w Starczy.

Tabela M I

W 2013 roku dokonano znacznych zmian w ewidencji Srodk6w tMalych, kt6re dotycza gl6wnie
podzialu grunt6w lub nabycia nieruchomosci rolnych od mieszkanc6w. Na przychody w kwocie
16.066,00 zl skladajq sie:
grunty nabyte od mieszkanc6w w formie darowizny z przeznaczeniem na:
- drogQ dojazdowq do grunt6w rolnych w m. Starcza- 1.304,0021
-drog? dojazdowE do grunt6w rolnych w m. Klepaczka - 3.606,002t
- drog? dojazdowq do grunt6w rolnych w Lysiec - 8.648,0021
- poszerzenie dogi gminnej (ul. Widokowa w m. tysiec) - 2.508,0021.
WyksiQgowano natomiast Srodki tMale o . wartoSci 47.501,7421, kl6te dotyczyly likwidacja
nieruchomosci rolnych z uwagi na;
- sprzedaz dzialek w m. Klepaczka - 37 .229,OOzl
- ptzekazanie grunt6w na Skarb Panstwa ( zajQte pod droge powiatowq- m. Rudnik Maly ( 4.487 ,622|,
+ 5.7 85,1221) -1 0.27 2,7 421.
Tabela Nr 10

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2012 t.

Zmiany w warto6ci Srodk6w
trwatych

Stan na
31.12.2013t.

Nieruchomo6ci rolne WartoSC brutto Rozchody Pr:ychody Warto56 brutto

Razem -Starcza 266.858,87 1.304,00 268.162,87
Razem -Rudnik Malv 77 .O49,80 10.272.74 66.777,06
Razem -Wasna 87.433.00 87.433.00
Razem -t.vsiec 93.041 .44 1 1 .1 56.00 104.197.44
Razem -Kleoaczka 206.816.80 37 .229.00 3.606,00 1 7 3 . 1 9 3 . 8 0
Razem 7 3 1  . 1 9 9 . 9 1 47.501.74 16.066,00 699.764.17
Rozchody Likwidacja nieruchomoscirolnych z uwagi na;

- spzeda2 dzialek w m. Klepaczka - 37.229,0021
- pzekazanie grunt6w na Skarb Paistwa (zajQte pod drogg powiatowa- m. Rudnrk
Maly ( 4.487,62:.1 + 5.7a5J2zl) -10.272,7421

Pnychody -Grunty nabyte od mieszkahc6w w form ie d atovtizny z ptzeznaczeniem na:
- droge dojazdowq do grunt6w rolnych w m. Starcza- 1.304,0021
-drog9 dojazdowq do grunt6w rolnych w m. Klepaczka - 3.606,0021
- drogq dojazdowq do grunt6w rolnych w Lysiec - 8.648,0021
- ooszezenie dooiominnei (ul.Widokowawm. Lvsiec) - 2.508.0021

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31j22012 t.

Zmiany w warto6ci Srodk6w
trwalych

Stan na
31.12.20'13t.

Pozostale Srodki trwale Wartosd brutto Rozchody Przychody WartoS6 brutto

Samochody strazackie (4 szt) 214.684,57 24.733,57 189.951 ,00
SpzQt komputerowy 197.809,00 71.645,86 126.163,14
Pozostale tMale:
pompy, kociol, sprzqt do rehabilitacji,
kserokopiarka.. )

Srodki 8 1 . 1 8 4 , 5 8 4.361,63 76.822,95

Oprogramowania kom puterowe i
licencje

60.529,60
16.604,00

3.880,00
16.604,00

8'1 .013,60

554.207,75 100.741 ,06 20.484,00 473.950,69
Rozchody Pompa - Uzqd Gminy w Starcza -1.809,8621

Spzet komputerowy - Urzqd Gminy, USC- 71.645,8621
Telefax- Uzed Gminy- 2.551.7721.
Samoch6d Strazacki -OSP Lysiec - 24.733,5721

Pnychody -przeksiegowanie (Oprogramowanie FK - 3.660,002L, Oprogramowanie wymiarow i
ksiQgowania podatk6w -2.193,0021 , Ptognm OFFICE SMALL BISNES 2007 PL-
7,210,0021, Licencja na oprogramowanie InCMS na stronie www - 3.538,00)
-zakup oprogramowania( System gospodarki odpadami komunalnymi)- 2.460,0021 Licencja
Pakietu USCWIN=SELWIN+RWWIN- 976,0021 , program OFICCE 2010 dla uczni6w i
nauczvcieli - 444.0021



Gmina posiada 4 samochody strazackie , kt6re sq w uzytkowaniu poszczeg6lnych jednostek
OSP. W ostatnich latach dokonano karosacji samochodu bojowego CBA Star 244 przez OSP Rudnik
Maly.
W budzecie gminy na 2013 rok ptzeznaczono Srodki pieniezne (w formie dotacji celowej) dla OSP
Lysiec w wysokosci 150.000.-zl z pzeznaczeniem na zakup i karosacje samochodu ralowniczo-
gaSniczego
Z uwagi na zly stan samochodu strazackiego, ktory znajduje siQ w posiadaniu jednostki strazackiej
OSP Starcza, gmina rozwaza mozliwosc przeznaczenia wiekszej kwoty w formie dotacji celowej
(-430.000.-2l) na zakup sredniego samochodu bojowego. Niemniej jednak wykorzystanie tych
Srodk6w jest uzaleznione od pozyskania Srodk6w zewnQtrznych o kt6re te jednostka OSP czyni
starania.

W pzypadku sprzgtu komputerowego nalezy powiedziec, i2 ich stan jest obecnie zadowalajEcy,
poniewa2 w 2011 roku gmina przystEpila do realizacji zadania (,, E - powiat") wsp6lnie z innymi
jednostkami samozadu terytorialnego i uzupelni{a spzet komputerowy wraz z licencjami i
infrastrukturq teleinformatycznE. W 2013 roku zakupiono nowy program do ewidencji oplaty
Smieciowej. Dokonano r6wnie2 przeksiQgowalr istniejqcych oprogramowan komputerowych ilicencji.
W 2013 roku dokonano likwidacji niekt6rych Srodk6w tMalych i wyposazenia - na wartosc
'100.74'1,06 zl, w tym dokonano likwidacji starych i nieprzydatnych komputer6w o(az zezlomowania
starego samochodu z OSP t-ysiec.

W pzypadku pozosta.tych Srodk6w trwalych zakupu lub generalnego remontu dokonuje si? na
biezqco z chwilq wystqpienia potrzeb.

W 2013 roku z dochod6w majqtku gmina uzyskala dochody w kwocie - 502.956.0221
w tym:
- ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych dzialek otaz (ze zlomowan ie sprz?tu ,
samochodu strazackiego)
- z uslug Swiadczonych dla mieszkahc6w

w tym:
- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
- z oplal za oczyszczanie Sciek6w

- z tytulu pobierania op+aty targowej
zl.
- z na.jmu i dzier2awy skladnik6w majatkowych.

- 28.950.00 zl
- 33A.21A.49. zl

170.402,57 zl.
167.415,92.2]'.

- 3.743.00

- 120.000.-2l
- 385.700.- zl

- 185.000,00.-2l.
- 200.700,00.-2r.

- 3.800.-zl.
- 116.447.-2l.

- 132.044.53
w tym:

- z dzierzaw skladnik6w majatkowych (w budynku wielofunkcyjnym - przedszkolu, w budynku
osrodka zdrowia, w budynkach gospodarczych po SKR, budynku ,Agronom6wki' na dzialalnosc
Banku Spoldzielczego orcz dzier2ary dzialek pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej, z najmu
lokaliwDomu Nauczyciela iwbudynku Osrodka Zdrowia - na cele mieszkaniowe - '131.582,5821

- z dzieiaw leten6w rolnych pzez Kola Lowieckie 461,9521..

W 2014 roku planuje sie uzyska6 dochody z majEtku gminy w lqcznej kwocie 625.947.0021.
w tvm:
- ze sptzedazy dzialek
- z uslug Swiadczonych dla mieszkahc6w

w tym:
- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
- z oplal za oczyszczanie Sciek6w

- z tytulu pobierania oplaty targowej
- z najmu i dzieiawy skladnikow majqtkowych

w tym'.
- z dzierzawy skladnikow majEtkowych (w budynku wielofunkcyjnym - przedszkolu, w budynku

oSrodka zdrowia, w budynkach gospodarczych po SKR, budynku ,"Agronom6wki" na dzialalnosa
Banku Sp6ldzielczego otaz dzierzary dzialek pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej, z najmu
lokaliwDomu Nauczyciela i w budynku Osrodka Zd rcwia - na cele mieszkaniowe - 116.000,0021

- z dzierZawy teren6w rolnych pzez Kola Lowieckie 447,OOzl..

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierow wartosciowych iw najblizszym czasie
nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 20'13r. nie zakupila papier6w wartosciowych innych
podmiot6w gospodarczych, jak r6wnie2 nie udzielila zadnych poreczei i gwarancji.


