
SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Starcza za 2015 rok

Uchwałą Rady Gminy  Starcza Nr 26.III.2014 z dnia 30.12.2014r.uchwalono dochody budżetu gminy
w wysokości 9.500.575,00 zł (w tym: dochody bieżące  w wysokości – 7.623.457,00 zł, dochody majątkowe
w wysokości – 1.877.118,00 zł), natomiast wydatki - 9.255.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące  w wysokości – 
7.353.325,78 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 1.901.674,22 zł).

W takim układzie powstała nadwyżka budżetu gminy w kwocie 245.575,00zł, którą zaplanowano 
przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich 
Górach. Niemniej jednak z uwagi na wyższe rozchody (tj. 400.00,00zł), do budżetu gminy wprowadzono 
brakujące środki w kwocie 154.425,00zł jako przychody pozyskane w formie pożyczki długoterminowej z 
WFOŚIGW w Katowicach w kwocie - 56.425,00zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 
ustawy w kwocie - 98.000,00zł.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do 
kwoty 10.767.316,01 zł (w tym dochodów majątkowych do kwoty 2.494.900,13zł), a plan wydatków do kwoty 
10.717.641,14 zł (w tym wydatków majątkowych do kwoty 2.533.527,09zł). Powstałą nadwyżkę budżetu gminy 
w kwocie 49.674,87,00zł przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego. Niemniej jednak zaplanowane 
wcześniej rozchody skorygowano do kwoty 200.000,00zł. Brakujące w tym przypadku środki w kwocie 
150.325,13zł zaplanowano pokryć przychodami tj. pożyczką długoterminową z WFOŚIGW w Katowicach w 
kwocie  56.425,00zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 93.900,13zł.

W  tym okresie gmina skorzystała z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000.-zł - głównie z 
przeznaczeniem na prowadzone inwestycje, które realizowane były z udziałem środków unijnych (na zasadzie 
refundacji poniesionych kosztów),  a także w celu poprawienia płynności finansowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą 10.778.368,07 zł, co stanowi 100,12% wykonania 
planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp. Poszczególne dochody Plan Wykonanie %
1. Dochody własne 3.709.430,38 3.754.667,55 101,22
1a Podatki i opłaty lokalne 3.004.978,38 3.017.034,10 100,40

podatki 647.477,00 662.300,55
udziały w podatkach 1.830.426,00 1.846.255,67
różne opłaty i prowizje 342.042,16 318.683,54
pozostałe dochody 185.033,22 189.794,34

1b Dochody z majątku gminy 704.452,00 737.633,45 101,57
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 190.000,00 190.810,50
czynsze (najem lokali, obwody łowieckie, przyłącza wodoc., opłata 
za trwały zarząd)

119.219,00 119.359,90

wpływy z usług: dostarczanie  wody, odprowadzanie ścieków 395.233,00 427.463,05
2. Subwencje 3.324.602,00 3.324.602,00 100,00

subwencja na zadania oświatowe 2.519.159,00 2.519.159,00
subwencja podstawowa dla gmin. 789.576,00 789.576,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 15.867,00 15.867,00

3. Dotacje celowe i środki zewnętrzne 3.731.283,63 3.699.098,52 99,14
3a Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.) 2.304.900,13 2.285.917,76 99,18

rozlicz. wydatków majątkowych za 2014r.- Fundusz sołecki 15.457,00 15.457,00 100,00
środki unijne 2.289.443,13 2.270.460,76 99,17

3b Środki zewnętrzne i dot. celowe (na zadania bieżące gminy) 1.426.383,50 1.413.180,76 97,37
Dotacje celowe na zadania zlecone 690.214,11 685.055,33
Dotacje celowe na zadania własne 736.169,39 728.125,43

R A Z E M 10.765.316,01 10.778.368,07 100,12

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła  przedstawiono w tabeli poniżej
Lp. Poszczególne dochody Plan Wykonanie %
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1 Dochody własne 3.709.430,38 3.754.667,55 101,22
a Podatki i opłaty lokalne 3.004.978,38 3.017.034,10 100,40

podatki 647.477,00 662.300,55 102,29
-  podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych 142.200,00 140.634,18
-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 367.812,00 371.994,59
-  podatek od środków transportowych 85.575,00 94.327,00
-  podatek od spadków i darowizn 20,00 22,00
-  podatek od czynności cywilnoprawnych. 42.525,00 46.331,00
-  podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych 7.045,00 6.351,78
-  karta podatkowa 2.300,00 2.640,00
udziały w podatkach 1.830.426,00 1.846.255,67 100,86
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.829.250,00 1.845.002,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.176,00 1.253,67
opłaty i prowizje 342.042,16 318.683,54 93,17
- opłata skarbowa 5.300,00 5.771,00
- opłata za sprzedaż alkoholu 44.810,00 44.941,32
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 92.720,00 64.340,00
- opłata targowa, za zajęcie pasa drogowego 1.520,00 1.525,50
- opłata adiacencka 25.600,00 29.354,87
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161.000,00 161.354,00
-  opłata za korzystanie ze  środowiska, 4.429,00 4.676,20
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.140,00 3.140,28
- pozostałe  opłaty; np. –koszty upomnienia, dochody ze szkoły 3.523,16 3.580,37
pozostałe dochody 185.033,22 189.794,34 102.57
-  wpływy z usług- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 
(godziny pozawymiarowe)

26.200,00 26.335,00

- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu 
gminy

57.000,61 57.051,56

-  odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 164,00 312,88
-  różne rozliczenia (zwrot podatku VAT) 61.551,72 62.184,88
- prowizje i inne rozliczenia (terminowe rozliczenie- wynagrodzenie 
płatnika składek rozliczenie D.N)

5.655,00 6.256,74

-  odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych 1.496,00 2.137,91
-  pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów 765,89 949,18
-  darowizny pieniężne na rzecz gminy 500,00 540,00
-  dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych  (np. z tytułu 
zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczka 
alimentacyjna)

1.700,00 1.734,03

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja. kosztów 
poniesionych w  związku z zatrudnieniem pracowników do robót 
publicznych.

30.000,00 32.292,16

b Dochody z majątku gminy 704.452,00 737.633,45 104,71
-  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 190.000,00 190.810,50
-  czynsze 117.500,00 116.883,23
-  wpływy z usług: opłaty za dostarczanie  wody 197.000,00 216.754,11
-  wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków 198.233,00 210.708,94
-  wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwody łowieckie, przyłącze 
wodociągowe)

1.034,00 1.791,67

- wpływy z opłaty za trwały zarząd 685,00 685,00
2 Subwencje 3.324.602,00 3.324.602,00 100,00

- subwencja na zadania oświatowe 2.519.159,00 2.519.159,00
- subwencja podstawowa dla gmin. 789.576,00 789.576,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 15.867,00 15.867,00

3 Dotacje celowe i środki zewnętrzne 3.731.283,63 3.699.098,52 99,14
a Dotacje celowe na zadania  inwestycyjne gminy 2.304.900,13 2.285.917,76 99,18

Środki Unijne 2.304.900,13 2.285.917,76 99,18
-dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich – środki na realizację projektu „Uzbrojenie terenu 
inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. 

45.168,87 45.168,87

Id: 357EFB01-1ADC-4132-BD57-3C29CC95EC37. Podpisany Strona 2



Łysiec (RPO)
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich – środki na realizację projektu „Budowa infrastruktury 
informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”

379.647,24 360.664,88

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy - dotacja celowa 
na „Rozbudowę wodociągu gminnego – budowę ujęcia wody w m. 
Klepaczka” (PROW) - realizacja w 2015r.

1.524.090,00 1.524.090,00

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – dotacja celowa 
na „Budowę boiska do koszykówki i siatkówki w m. Rudnik Mały 
(PROW)

76.125,00 76.125,00

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – dotacja celowa 
na „Budowę miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w m. Starcza” 
(PROW)

25.000,00 25.000,00

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – dotacja celowa 
na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Starczy (PROW) - realizacja w 2015r.

25.000,00 25.000,00

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – dotacja celowa 
na „Budowę boiska do piłki nożnej w m. Łysiec (PROW)

89.094,37 89.094,36

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – dotacja celowa 
na  „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w m. Klepaczka 
(PROW)

51.003,75 51.003,75

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – dotacja celowa 
na „ Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo - 
rowerowej w m. Rudnik Mały

74.313,90 74.313,90

dotacja celowa- rozliczenie wydatków majątkowych z Funduszu 
sołeckiego wsi za -2014r.

15.457,00 15.457,00

b Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: 
własne i zlecone

1.426.383,50 1.413.180,76 99,07

Dotacje celowe na zadania zlecone 690.214,11 685.055,33 99,25
- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju

13.899,93 13.899,93

- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska. 17.131,00 16.540,38
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, 593.307,00 590.374,05
- dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, 
wybory do Sejmu i Senatu (K.B W - Del.  Cz-wa)

37.564,00 37.339,40

-dotacja celowa na składki zdrowotne od świadcz. alimentacyjnych 2.592,00 2.592,00
-dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, karta rodziny 283,00 80,40
- dotacja celowa na szkolenia obronne 600,00 600,00
- dotacje celowa na podręczniki (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 24.837,18 23.629,17
Dotacje celowe na zadania własne 736.169,39 728.125,43 98,91
-dotacja celowa na  zasiłki okresowe 4.300,00 4.225,00
-dotacje celowe na ubezpieczenia  zdrowotne 898,00 897,48
-dotacja celowa na  zasiłki stałe 9.972,00 9.972,00
-dotacja celowa na utrzymanie GOPS 59.959,00 59.959,00
-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole 6.685,00 6.685,00
-dotacja celowa dla biblioteki szkolnej („Książki naszych marzeń”) 2.170,00 2.170,00
-dotacja celowa dla przedszkola 152.760,00 145.241,56
dotacja celowa na zatrudnienie asystenta  rodzinnego 22.500,00 22.500,00
-dotacja celowa z rozlicz. wydatków bieżących .- Fundusz sołecki 2014r. 11.269,39 11.269,39
dotacja celowa  z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów 7.748,00 7.748,00
dotacja celowa  z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej 2.250,00 1.800,00
-dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na wykonanie remontu 
drogi Spacerowej w m. Starcza

455.658,00 455.658,00

R A Z E M 10.765.316,01 10.778.368,07 100,12

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 10.778.368,07zł na dochody bieżące  przypada 
8.301.639,81zł, co w skali całego budżetu stanowi 77,02 %, natomiast na dochody majątkowe 2.476.728,26zł , 
tj. 22,98%  Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych na 2015r (plan 8.270.415,88zł) stanowi 100,38%, 
a dochodów majątkowych –  99,27%. (plan – 2.494.900,13zł).
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Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok należy uznać za bardzo dobre o czym świadczą 
zrealizowane  wskaźniki ( 100,38% i 99,27%) , które dają ogólny wskaźnik wykonania dochodów 100,12%. 
Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych w znacznej mierze był zależny od zrealizowanych i rozliczonych 
inwestycji z udziałem środków unijnych.  Natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały 
również zrealizowane  w pełnej wysokości (100,43%), niezależnie od tego, iż plan był kilkakrotnie 
korygowany.  Jak wynika z danych zawartych w tabeli  najwyższy wskaźnik wykonania dochodów bieżących 
stanowią dochody własne gminy 101,22% w tym zrealizowane dochody  z tytułu podatków i opłat lokalnych 
(100,40%), pozostałe dochody (102.57 %). Z uwagi na wysokość zrealizowanych dochodów na uwagę 
zasługują dochody z tytułu udziałów w podatkach (100,86%).

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin  zostały zrealizowane w 100%.  Dotacje celowe na 
zadania  (bieżące) własne i zlecone gminie ustawami  zostały zrealizowane  w 99,07%. Niemniej jednak należy 
zaznaczyć, iż  realizacja tych dochodów była właściwa, a wskaźnik został zaniżony z uwagi na zwrócone 
dotacje celowe (niewykorzystane przez gminę w 100 procentach).

W przypadku dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ich wykonanie jest dobre 
ponieważ dochody podatkowe stanowią 100,40%, a dochody z majątku 104,71%. Należy jednak podkreślić, iż 
planowane dochody z majątku, w tym głównie z tytułu sprzedaży składników majątkowych były w ciągu roku 
korygowane. Największa korekta dotyczyła dochodów zaplanowanych ze sprzedaży działek, ponieważ  
zainteresowanie ich zakupem było bardzo słabe.

Realizacja dochodów (wg podziałek klasyfikacji  budżetowej) przestawia się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 1.974.699,89zł, wykon. 1.974.952,33 zł, tj.  100,01% )
Rozdz. 
01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 45.168,87zł, wykon. 45.168,87zł) 100,00%

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich – środki na realizację projektu „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego 
poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec (RPO)

45.168,87

Rozdz.
01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (plan 1.915,097,09zł, wykon. 1.915.097,08zł) 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT) 50.470,07
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na „Rozbudowę wodociągu 
gminnego – Budowę ujęcia wody w m. Klepaczka” (PROW) - realizacja w 2015r.

1.524.090.-

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „
Budowę boiska do koszykówki i siatkówki w m. Rudnik Mały (PROW)

76.125,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „
Budowę miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w m. Starcza (PROW)

25.000,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę ogólnodostępnego 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy (PROW) - realizacja w 2015r.

25.000,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska do piłki 
nożnej w m. Łysiec (PROW)

89.094,36

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska 
rekreacyjnego do piłki nożnej w m. Klepaczka (PROW)

51.003,75

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „ Budowę miejsca 
wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Mały

74.313,90

Razem 1.864.627,01
Rozdz. 
01095

Pozostała działalność (plan  14.433,93zł , wykon. 14.686,38 zł) 101,75%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta 
dzierżawna, czynsz dzierżawny gruntów rolnych

786,45

2010 dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, 13.899,93
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 199.191,41zł, wykon. 219.992,08 zł  tj.  
110,44% )
Rozdz. 
40002

Dostarczanie wody (plan 198.691,41zł. wykon. 218.986,86zł) 110,21%

0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 90,00
0830 wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom 216.754,11
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0920 pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat 251,41
0970 zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody- za 2013r.) 1.891,34
Rozdz. 
40095

Pozostała działalność (plan 500,00zł. wykon. 1.005,22zł) 201,04%

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie  do sieci wodociągowej

1.005,22

Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 455.679,89zł , wykon. 455.696,39zł, tj.~ 100,00%)
Rozdz. 
60016

Drogi publiczne gminne (plan –21,89 zł , wykon. 38,39 zł ) 38,39

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego

37,50

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,89
0920 Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat 0,00
Rozdz.
60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 455.658,00zł, wykon. 455.658,00zł.) 100,00%

6330 Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin –„Remont drogi  gminnej ul. Spacerowej w Starczy

455.658,00

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 313.010,00zł, wykon. 313.782,09, tj. 100,25%)
Rozdz. 
7005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 313.010,00,00 zł, wykon. 313.782,09zł 100,25%

0470 Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości

685,00

0750 Czynsze dzierżawne, najem lokali 116.883,23
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (sprzedaż działek)
190.776,00

0920 Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat 31,01
0970 Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania- D.N. 5.406,85
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan  - 427.578,24zł, wykon. – 410.352,56 zł, tj. 95,97%)
Rozdz. 
75011

Urzędy wojewódzkie (plan – 17.131,00 zł, wykon. -  16.548,13zł) 96,60%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC

16.540,38

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udzielenie informacji adresowej)

7,75

Rozdz.
75023

Urzędy gmin (plan  - 380.447,24 zł, wykon. 361.512,27 zł) 95,02%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 34,50
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy 540,00
0970 wpływy z różnych dochodów -prowizja od  terminowo  przekazywanych zaliczek  podatku 

dochodowego od wynagrodzeń
272,89

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich – środki na realizację projektu „Budowa infrastruktury 
informatycznej dla Subregionu Pół-nocnego „E region częstochowski”

360.664,88

Rozdz. 
75095

Pozostała działalność (plan – 30.000,00 zł, wykon – 32.292,16 zł) 107,64%

0970 wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja 
poniesionych kosztów)

32.292,16

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  (plan  - 37.564,00zł, 
wykonanie  -  37.339,40 zł tj.  99,40%)
Rozdz. 
75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan  -  500,00 zł, 
wykonanie  -  500,00 zł).

100,00%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu 
wyborców.

500,00

Rozdz. 
75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan  -  17.664,00 zł, wykonanie  -  17.609,99 zł ) 99,69%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

17.609,99

Rozdz. 
75108

Wybory do Sejmu i Senatu (plan  -  10.233,00 zł, wykonanie  - 10.080,69 zł) 98,51%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

10.080,69

Rozdz. 
75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (plan – 9.167,00zł, wykonanie-9.148,72zł) 99,80%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na przeprowadzenie
referendum ogólnokrajowego.

9.148,72
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Dz.752 – Obrona narodowa (plan 600,00zł, wykonanie 600,00zł , tj. 100,00%)
Rozdz. 
75212

Pozostałe wydatki obronne (plan – 600,00zł, wykonanie- 600,00zł) 100,00%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej

600,00

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej  (plan – 
2.562.278,00zł, wykon.- 2.597.888,77zł. tj 101,39%)
Rozdz. 
75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 2.300,00zł, wykon. -  2640,00) 114,78%

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatk. 2.640,00
Rozdz. 
75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 
157.495,00zł wykon. 165.125,11zł)

104,84%

0310 podatek od nieruchomości 157.674,00
0320 podatek rolny 6.290,11
0330 podatek leśny 312,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 57,00
0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 0,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 792,00
Rozdz.
75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 
492.757,00zł wykon. 500.265,75zł )

101,52%

0310 podatek od nieruchomości 214.320,59
0320 podatek rolny 134.344,07
0330 podatek leśny 6.039,78
0340 podatek od środków transportowych 94.327,00
0360 podatek od spadków i darowizn 22,00
0430 wpływy z opłaty targowej 1.488,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 46.274,00
0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 2.138,30
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.312,01
Rozdz. 
75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 
79.300,00zł, wykon. 83.602,24zł)

105,43%

0410 wpływy z opłaty skarbowej 5.771,00
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.140,28
0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 44.941,32
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka
29.354,87

0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 11,60
0920 pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat 383,17
Rozdz. 
75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan  1.830.426,00zł, 
wykon. 1.846.255,67zł)

100,86%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.845.002,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.253,67
Dz.758- Różne rozliczenia (plan  -  3.351.492,39 zł, wykonanie – 3.351.641,27zł,tj. ~100%)
2920 Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej 2.519.159,00
2750 Rozdz. 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 15.867,00
2920 Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 789.576,00
Rozdz. 
75814

Różne rozliczenia finansowe (plan 26.890,39 zł, wykon. 27.039,27 zł) 100,55%

0920 pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym) 312,88
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- 

Fundusz Sołecki 2014
11.269,39

6330 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gminy- Fundusz Sołecki 2014

15.457,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan  -  356.172,79zł, wykonanie  -  319.278,76 zł, tj. 89,64% )
Rozdz.
80101

Szkoły podstawowe (plan – 14.464,07zł, wykon.- 14.070,84zł) 97,28%

0970 Wpływy z różnych dochodów-prowi
zje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń

320,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –zakup podręczników i innych pomocy dla 
dzieci

11.580,37

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 
dotacja celowa dla biblioteki szkolnej (książki naszych marzeń)

2.170,00

2040 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej

0,47

Rozdz. 
80104

Przedszkola (plan - 328.680,61zł, wykon. - 292.968,12 zł) 89,13%
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0830 wpływy z usług - wpłaty rodziców ( opłata za dodatkowe zajęcia i wyżywienie dzieci w 
przedszkolu)

90.675,00

0970 Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek 
dochodowy od wynagrodzeń oraz wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu 
gminy

57.051,56

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 145.241,56
Rozdz. 
80110

Gimnazja (plan -12.234,68zł,wykon. - 12.239,80zł) 100,04%

0970 Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od 
wynagrodzeń

191,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12.048,80

Rozdz. 
80150

Przedszkola specjalne (plan 793,43zł, bez wykonania) 0,00%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00

Dz. 852 - Opieka społeczna  (plan  -  702.312,40zł, wykon  - 699.129,61 zł,  tj. 99,55%)
Rozdz. 
85206

Wspieranie rodzin (plan 22.500,00 zł, wykon. 22.500,00zł ) 100,00%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z 
przeznaczeniem na asystenta rodzinnego

22.500,00

Rozdz. 
85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (plan 595.053,40zł, wykon. 592.152,73zł)

99,51%

0690 Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia 52,40
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne
590.374,05

2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny

1.726,28

Rozdz. 
85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej –(plan 3.490,00zł, wykon. 3.489,48zł)

99,99%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.592,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z 
przeznaczeniem na składkę zdrowotną

897,48

Rozdz. 
85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 
4.300,00zł, wykon. 4.225,00zł)

98,26%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z 
przeznaczeniem na zasiłki okresowe

4.225,00

Rozdz. 
85216

Zasiłki stałe  - (plan 9.972,00zł, wykon. 9.972,00zł) 100,00%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z 
przeznaczeniem na zasiłki stałe

9.972,00

Rozdz. 
85219

Ośrodki pomocy społecznej – (plan 60.029,00zł, wykon. 60.025,00zł) 99,99%

0970 Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 66,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z 

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS
59.959,00

Rozdz. 
85295

Pozostała działalność - (plan 6.968,00zł, wykon. 6.765,40zł) 97,09%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80,40

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin –  
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

6.685,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan  - 9.998,00 zł, wykon. – 9.548,00zł, tj. 95,50%)
Rozdz. 
85415

Pomoc materialna dla uczniów (plan 9.998,00zł, wykon. 9.548,00zł) 95,50%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin- z 
przeznaczeniem na stypendia szkolne

7.748,00

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych.- wyprawka szkolna

1.800,00

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 374.739,00 zł, wykon. 388.166,81zł , tj. 103,58%)
Rozdz. 
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 208.072,00zł, wykon. 220.827,60zł ) 106,13%

0690 wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia 11,60
0830 wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków. 210.708,94
0920 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 283,59
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2014r.) 9.823,47
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Rozdz. 
90002

Gospodarka odpadami  (plan 162.238,00zł, wykon. 162.663,01zł) 100,26

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa

161.354,00

0690 wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia 1.276,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33,01
Rozdz. 
90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze 
środowiska - plan 4.429,00zł, wykon. 4.676,20zł)

105,58%

0690 wpływy z różnych opłat - wpływy z  W.F.O.Ś.i G.W- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 4.676,20
RAZEM 10.778.368,07

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015r. należy uznać  za  bardzo dobre ponieważ stanowi  
100,12% wykonania planu (10.765.316,01zł). Wykonanie dochodów bieżących stanowi 100,38% (plan 
8.270.415,88zł, a dochodów majątkowych –  99,27%. (plan – 2.494.900,13zł).

Zrealizowane dochody w tej wysokości oraz środki pozyskanie w formie kredytu  w rachunku bieżącym oraz 
pożyczki  z WFOŚ i GW pozwoliły na właściwą realizację wydatków majątkowych i bieżących gminy.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.717.641,14zł, zostały wykonane w kwocie 10.378.393,45zł, co stanowi 
96,83%. wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 2.508.672,49zł, a na 
wydatki bieżące 7.869.720,96zł.

Wydatki majątkowe realizowała  tylko jedna jednostka samorządowa, tj. Urząd Gminy w Starczy, natomiast 
wydatki bieżące przez  pięć jednostek samorządowych (Urząd Gminy w Starczy, GOPS, Szkoła Podstawowa
w Starczy, Gimnazjum w Starczy i Gminne Przedszkole w Starczy.

Wydatki z podziałem na w/w jednostki przedstawiono w tabeli poniżej.
Lp. Instytucje Plan Wykonanie %
Wydatki bieżące 8.184.114,05 7.869.720,96 96,16
1 Gimnazjum w Starczy 1.042.510,68 1.042.501,51 ~100,00
2 Gminne Przedszkole w Starczy 785.254,00 736.651,12 93,81
3 Szkoła Podstawowa w Starczy 1.772.714,50 1.765.548,39 99,60
4 GOPS w Starczy 1.028.469,00 1.023.932,03 99,56

Urząd Gminy w Starczy 3.555.165,87 3.301.087,91 92,83
W tym:
- dotacja dla instytucji kultury–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Starczy

60.860,00 60.860,00 100,00
5

- dotacja na działalność statutową–Gminny Klub 
Sportowy w Starczy

60.000,00 60.000,00 100,00

Wydatki majątkowe 2.533.527,09 2.508.672,49 99,02
w tym:
1) wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w 
Starczy

2.520.827,09 2.495.972,49 99,01

w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane z  
udziałem   środków  pochodzących ze  źródeł zagranicznych (art. 
5. ust.1.pkt 2 i 3)

2.002.846,87 1.987.516,07 99,23

-  zakupy inwestycyjne 165.860,00 164.169,69 98,98
2) wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminne 
Przedszkole w Starczy

12.700,00 12.700,00 100,00

OGÓŁEM 10.717.641,14 10.378.393,45 96,83

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej (99,56%) oraz  jednostki oświatowe (~ 98,46%), natomiast najniższy na Urząd Gminy
w Starczy  (95,41% wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących 99,01%).
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Wydatki  jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Starczy  zostały szczegółowo omówione w dodatkowych informacjach, które zostały załączone 
do niniejszej informacji w formie  załączników.

Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco :
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Stan zobowiązań (krótkoterminowych) zaewidencjonowanych na 31.12.2015r. stanowi kwotę 260.195,74zł. 
Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2015r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania 
rachunków i faktur  w m-cu styczniu 2015r. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz. Rozdz. § Kwota(w zł.) Treść
010 01030 2850 491,94 Naliczona składka (2%)  za IV kw.2015r. dla Śląskiej Izby Rolniczej
600 60095 4300 2.392,48 Wynajem autobusów PKS Częstochowa i dopłata do biletów ulgowych
700 70005 4260 1.175,42 Zużycie gazu w Domu Nauczyciela
750 75011 4300 430,50 Serwis konserwacja oprogramowania - CADGEO
750 75023 4300 1.417,25 F-ra za wywóz odpadów komunalnych
900 90001 4260 523,63 Energia elektryczna- oczyszczalnia ścieków
900 90001 4300 646,88 F-ra za czyszczenie kanalizacji
900 90001 4530 269,22 Podatek VAT od faktury za energię elektryczną
900 90002 4300 11.785,84 F-ra za XII/2015 -Wywóz odpadów komunalnych
900 90015 4530 2.434,80 Eksploatacja oświetlenia ulicznego za XII/2015 - Tauron
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4040 76.902,68 Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne
(3.788,96 + 4.461,89 +  58.627,65 + 2.931,63+ 1.444,32+1.020,00 +4.628,23)

4110 13.219,57 Składki ZUS naliczone od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
(651,33 +767,00 + 10.078,11 +503,93+ 248,28 + 175,34+ 795,58)

400
750
851
900

40002
75011
75023
75095
75414
85154
90001

4120 1.205,03 Składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowych wynagrodzeń rocznych 
(92,83 + 910,19  + 28,24+ 35,39 +24,99 + 113,39)

24.534,43 Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
122.766,07 Zobowiązania jednostek oświatowych gminy

Razem 260.195,74 x

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców 
stanowił kwotę 39.659,55zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Kwota w zł / Stan na:Dz. Roz. § Treść
31.12.2014r. 31.12.2015r.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.174,20 1.761,81
40002 Dostarczanie wody 2.174,20 1.791,88

0830 Wpływy z usług –opłata za wodę 2.174,20 1.761,81
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 30,07

600 Transport i łączność - 108,00
60016 Drogi publiczne gminne - 108,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na 
podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)

- 108,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.282,60 689,10
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.282,60 689,10

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze 
dzierżawne, najem  lokali

1..282,60 658,38

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 30,72
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadającychosob. prawnej
38.431,03 31.148,31

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.990,40 6.015,29

0310 Podatek od nieruchomości 5.163,40 4.941,40
0320 Podatek rolny 820,00 1.066,89
0322 Podatek leśny 7,00 7,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.

21.357,26 23.708,71

0310 Podatek od nieruchomości 6.905,69 7.806,54
0320 Podatek rolny 6.947,65 7.451,14
0330 Podatek  leśny 330,92 418,03
0340 Podatek od środków transportowych 7.173,00 8.033,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

10.262,96 1.343,31

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na 
podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)

10.262,96 1.343,31

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa

- 81,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 81,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.376.44 6.091,05

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.498,44 1.351,25
0830 Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków 2.498,44 1.351,25

90002 Gospodarka odpadami 3.878,00 4.739,80
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na 

podstawie odrębnych ustaw( opłata za śmieci )
3.878,00 4.739,80

Razem 44.386,27 39.659,55

Kwota ogółem zaległości jest mniejsza od tych wykazanych na koniec roku 2014r. Część tych zaległości 
została już uregulowana, chociaż jednak w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni  i powodują, iż  stan 
tego zadłużenia ciągle utrzymuje się.
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Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości  powstały  z tytułu podatków (31.148,31zł), w tym; w 
podatku od środków transportowych 8.033,00 zł, w podatku od nieruchomości 7.806,54zł oraz w podatku 
rolnym 7.451,14zł. Niemniej jednak są one  niższe w stosunku do tych zaewidencjonowanych na koniec roku 
2014. Należy również zauważyć, iż zmalały zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty za pobór wody oraz z 
tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Natomiast wzrosły zaległości z opłat za wywóz 
odpadów komunalnych.

W celu ściągnięcia zobowiązań podatkowych wysłano 261 upomnień (w tym: 254 szt. dot. podatku rolnego i 
od nieruchomości, a 7 szt. środków transportowych) oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Wysłano 
także 4 wezwania z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz  wystawiono 6 upomnień. Na zaległości powstałe z opłaty 
za odpady komunalne wysłano 147 szt. upomnień oraz wystawiano 12 tytułów wykonawczych i 1 szt. 
upomnienie z tytułu  opłaty adiacenckiej.

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 1.376,71zł,  w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych  271,29zł;

- podatku rolnym od osób fizycznych 503,75zł;

- podatku leśnym od osób fizycznych  22,63zł;

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych 0,04zł;

- opłacie za odpady komunalne  579,00 zł.

Ogólne wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015r. należy uznać  za dobre, niezależnie od 
tego, iż na półrocze 2015 powstały zobowiązana  wymagalne w kwocie   232.689,40zł. Wpływ na powstałą 
sytuację miały niezrealizowane dochody ze środków unijnych. Gmina realizowała bowiem w tym okresie 
wiele zadań  inwestycyjnych (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo–finansowym) i liczyła na 
środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W oczekiwaniu na środki z rozliczenia I-ego etapu 
zadania pt. „Rozbudowa wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” zostały 
zaciągnięte zobowiązania finansowe.

W 2015 roku gmina wykorzystała wprowadzone do budżetu gminy przychody w postaci wolnych środków 
z lat ubiegłych i pożyczki  długoterminowej z WFOSiGW w Katowicach  (razem 152.324,13zł).

W 2015 roku gmina rozpoczęła spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich 
Górach, ponieważ niezależnie od przychodów, na 2015 rok zostały zaplanowane rozchody, które ( po 
korekcie) zostały uregulowane zgodnie z planem w wysokości 200.000,00zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił 
kwotę – 2.076.424,00zł, w tym: kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach) 
1.670.000,00zł, pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 406.424,00zł.

Zmiany w planie wydatków na realizacje Programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 
przedstawiają sięnastępująco:
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Zaplanowane do realizacji na 2015 rok inwestycje z udziałem środków unijnych zostały zakończone i 
rozliczone. Niemniej jednak  gmina  poniosła w tym roku pierwsze wydatki  w kwocie  61.500,00zł (na 
opracowanie dokumentacji technicznej) w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pt. „Remont 
drogi gminnej
(ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej”. Ponieważ koszty realizacji tego zadania są wysokie, to 
gmina w 2016 roku będzie czynić starania o pozyskanie środków unijnych, W związku z czym w przyszłości  
może nastąpić przeklasyfikowanie tego zadania (zadania wieloletniego)  na zadanie realizowane z udziałem 
środków unijnych.

Zadania inwestycyjne przyjęte  w WPF - do realizacji w latach następnych – bez nakładów 
finansowych na dzień 31.12.2015r.

Limit 2.094.000,00 Urząd GminyKompleksowa termomodernizacja budynków 
komunalnych w gminie Starcza Zadanie zaplanowano do realizacji na 2016/2018 rok

Limit 2.200.000,00 Urząd GminyBudowa zbiornika małej retencji w m. Własna
Zadanie przeznaczone do realizacji na 2019/2020rok
Limit 465.000,00 Urząd GminyBudowa świetlicy w m. Klepaczka
Zadanie zaplanowano do realizacji  na 2017/2018 rok

Do niniejszego sprawozdania dołączono w formie załączników sprawozdania z wykonania budżetów 
poszczególnych jednostek budżetowych gminy:

1.Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów  i wydatków z rachunku dochodów 
własnych),

2.Gimnazjum w Starczy,

3.Gminnego Przedszkola w Starczy,

4.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy oraz Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

Gmina posiada jedną jednostkę budżetową, która gromadzi dochody na wyodrębnionym rachunku 
dochodów własnych i realizuje wydatki według uchwalonego planu finansowego – Szkołę Podstawową w 
Starczy.

Id: 357EFB01-1ADC-4132-BD57-3C29CC95EC37. Podpisany Strona 28



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Lompy w Starczy za  2015 rok

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2015 roku wyniósł 1.772.714,50 zł, a 
został zrealizowany w kwocie 1.765.548,39 zł, co stanowi 99,6 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie 
(plan1.636.680,50 zł, wykonanie 1.629.966,57 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
(plan136.034,00zł, wykonanie 135.581,82 zł).  Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na 
następujące rozdziały:

Rozdz
.

Treść Plan Wykonanie % 
wykonania

80101 Szkoła Podstawowa 1.291.113,07 1.290.694,52 99,97
80113 Dowozy uczniów do szkoły 23.509,00 23.508,34 100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.706,00 1.706,00 100
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych

260.136,43 259.338,42 99,69

80195 Pozostała działalność 60.216,00 54.719,29 90,87
85401 Świetlice szkolne 133.784,00 133.781,82 100
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.250,00 1.800,00 80,0

Ogółem 1.772.714,50 1.765.548,39 99,6

W 2015 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- „Książki naszych marzeń” –  2.170,00 zł – wykonanie 100%,

- „Wyprawka szkolna” –           2.250,00 zł – wykonanie 1.800,00 zł (80 %),

- Dotacja podręcznikowa 1-  11.994,07 zł – wykonanie 11.580,37 zł (96,55%),

- Dotacja podręcznikowa 2 –     793,43 zl – wykonanie 0%.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2015 r przedstawiają załączone 
tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2015 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym) w wysokości 55.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.560,60 zł co stanowi 91,93 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 55.000,00 zł, wykonanie 50.560,60 zł).

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:
Rozdz. Treść Plan 

przychodów
Wykonanie
przychodów

%

80101 Szkoła Podstawowa 32.000,00 28.673,10 89,6
80110 Gimnazjum 13.985,00 12.872,50 92,5
80195 Pozostała działalność 9.015,00 9.015,00 100

Ogółem 55.000,00 50.560,60 91,93

Środki pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 oraz 
opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r przedstawia poniższa tabela:
Rozdz. § Treść Plan 

wydatków
Wykonanie 
wydatków

80101 Szkoła Podstawowa 31.000,00 28.672,63
4220 Środki żywności 31.000,00 28.672,63

80110 Gimnazjum 14.985,00 12.872,50
4220 Środki żywności 14.985,00 12.872,50

80195 Pozostała działalność 9.015,00 9.015,00
4260 Zakup energii –  w tym:

- zakupu gazu – 3.643,45 zł
- energii elektrycznej  - 2.879,55 zł

6.523,00 6.523,00

4430 Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki 
przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej

2.492,00 2.492,00

Ogółem 55.000,00 50.560,13
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Na rachunku bankowym dochodów własnych została kwota 0,47 zł., która w m-cu grudniu została zwrócona 
do Urzędu Gminy w Starczy.

Id: 357EFB01-1ADC-4132-BD57-3C29CC95EC37. Podpisany Strona 30



Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2015 r przedstawiają się 
następująco:

Treść Plan Wykonanie Wsk. %
Dz. 801 Oświata i wychowanie 1.636.680,50 1.629.966,57 99,59

Szkoły podstawowe 1.291.113,07 1.290.694,52 99,97
Wydatki bieżące 1.291.113,07 1.290.694,52 99,97
Świadczenia 
na rzecz 
osób 
fizycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń:
tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie 
nauczycieli, ekwiwalent za pranie 
odzieży roboczej pracowników 
obsługi oraz środki bhp dla wszystkich 
pracowników

60.942,00 60.941,61 100

Razem 60.942,00 60.941,61 100
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
869.931,00 869930,03 100

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.556,00 67.555,63 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 165.336,00 165.335,84 100

Wynagrodze
nia i składki 
od nich 
naliczane

4120 Składki na Fundusz Pracy 17.178,00 17.177,98 100
Razem 1.120.001,00 1.119.999,48 100

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w 
tym 1% dotacji podręcznikowej  60,00 
zł  jako kaszt realizacji zadania 
(zwrócono do UG 4,08 zł)
Wykonane w tym paragrafie środki 
przeznaczono na zakup:
wyposażenia –5.141,49 zł (zakupiono: 
gaśnicę, projektor, tablice korkowe i 
tablicę szkolną, biurka),
prenumeraty – 513,68 zł,
mat. biurowe – 2.948,44 zł (w tym 
papier, toner i druki do księgowości),
świadectwa – 714,75 zł,
mat. do remontu – 2.366,12zł 
(termostat do co,)
środki czystości – 1.704,44

13.393,00 13.388,92 99,97

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek w tym:
- dotacja podręcznikowa – 11.875,33 
zł (zwrócono do UG 409,62 zł)
- „Książki naszych marzeń”- 
2.170,00zł + udział własny 642,50 zł
- zakup pomocy naukowych – 
975,84zł

15.664,33,00 15.254,05 97,38

4260 Zakup energii - w tym:
energia elektryczna – 9.912,98zł
gaz – 53.983,76zł
woda - 841,06zł. Razem 64.737,80 zł 
– 21.478,43 zł (zwrot z Gimnazjum)

43.260,00 43.259,37 100

4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatki 
dotyczą badań profilaktycznych 
pracowników

660,00 660,00 100

80101

Wydatki 
związane z 
realizacją ich  
statutowych 
zadań

4300 Zakup usług pozostałych – w tym
wywóz odpadów komunalnych – 
608,79 zł
kanalizacja – 647,38 zł
usługi w zakresie BHP – 1.072,46 zł
usługi pocztowe 174,75 zł
usługi  internetowe – 553,50 zł
przeglądy, naprawy  2.354,77 zł
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa 

6.000,00 5.999,96 100
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pożarowego 350,00 zł
prawo rocznego użytkowania 
programu Płace OPTIVUM 238,31 zł

4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet 
- w tym 1%  dotacji podręcznikowej 
58,74 zł jako koszt realizacji zadania 
(wykonana w 100%)

1.980,74 1.980,54 100

4410 Podróże służbowe krajowe 290,00 289,42 99,8
4430 Różne opłaty i składki – został 

opłacony cząstkowy koszt 
zatrudnienia pracownika NSZZ 
Solidarność

1.982,00 1.981,17 99,96

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

26.940,00 26.940,00 100

Razem 110.170,07 109.753,43 99,62
Dowożenie uczniów do szkoły 23.509,00 23.508,34 100
Wydatki bieżące 23.509,00 23.508,34
Wydatki 
związane
z realizacją 
ich  
statutowych 
zadań

4300 Zakup usług pozostałych 23.509,00 23.508,34

80113

Razem 23.509,00 23.508,34 100
Dokształcanie i doskonalenie  zawodowe nauczycieli 1.706,00 1.706,00 100
Wydatki bieżące 1.706,00 1.706,00
Wydatki 
związane
z realizacją 
ich  
statutowych 
zadań

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1.706,00 1.706,00

80146

Razem 1.706,00 1.706,00 100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych

260.136,43 259.338,42 99,69

Wydatki bieżące 260.136,43 259.338,42
Świadczenia 
na rzecz 
osób 
fizycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń:
tj. dodatki mieszkaniowe,
wiejskie i  środki bhp  nauczycieli

16.204,00 16.203,55 100

Razem 16.204,00 16.203,55 100
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników - w tym nauczycieli 
wspomagających opłacane są w pełnej 
wysokości, a pozostałych 
pracowników naliczane są cząstkowo 
(proporcjonalnie)

161.079,00 161.078,29 100

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.862,00 7.862,00 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30.161,00 30.160,22 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.749,00 3.748,82 100

Wynagrodze
nia i składki 
od nich 
naliczane

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 
prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne, 
rewalidacyjne,  psychologiczne, 
rewalidacyjno-wychowawcze, 
socjoterapeutyczne i logopedyczne

26.290,00 26.290,00 100

Razem 229.141,00 229.139,33 100

80150

Wydatki 
związane
z realizacją 
ich  
statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia –
zakupiono plastry KINESIO TAPE 
dla dziecka rehabilitowanego za 
220,00 zł pozostała kwota to 
cząstkowy udział w środkach 

272,00 271,04
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czystości i materiałach do remontu.
4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek w tym:
- dotacja podręcznikowa – 785,59 zł 
(całość zwrócono do UG)

785,59 0,00 0

4260 Zakup energii – jest to cząstkowy 
udział energii elektrycznej i gazu 
używanego do ogrzania szkoły

1.409,00 1.408,24 99,95

4300 Zakup usług pozostałych,  w tym 
dotacja podręcznikowa 7,84 zł (całość 
zwrócono do UG) naliczono 
cząstkowy udział w: wywozie śmieci, 
kanalizacji przeglądzie instalacji 
CO…

124,84 116,26 93,13

zadań

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

12.200,00 12.200,00 100

Razem 14.791,43 13.995,54 94,62
Pozostała działalność 60.216,00 54.719,29 90,87
Wydatki bieżące 60.216,00 54.719,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 
zakupiono nowy wodomierz, palnik 
do CO i środki czystości

2.000,00 2.000,00 100

4260 Zakup energii - w tym:
energia elektryczna –13.114,14 zł,
gaz (ogrzewanie sali) –  23.442,62 zł,
woda – 170,99 zł

41.216,00 36.727,75 89,11

4300 Zakup usług pozostałych
- przegląd instalacji co – 1.769,97 zł,
kanalizacja – 196,55 zł,
wykonanie tapicerki ochronnej na sali 
– 900,00 zł,
wymiana silnika do kosza – 4.000,00 
zł,
prawo korzystania z programu Finanse 
OPTIVUM  300,00 zł

7.500,00 7.166,52 95,55

4430 Różne opłaty  i składki w tym 
ubezpieczenie odpowiedzialności 
575,02 zł, dozór techn. 250 zł

1.500,00 825,02 55,00

Wydatki 
związane
z realizacją 
ich  
statutowych 
zadań

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

8.000,00 8.000,00 100

80195

Razem 60.216,00 54.719,29 90,87
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 136.034,00 135.581,82 99,67

świetlice szkolne 133.784,00 133.781,82 100
Wydatki bieżące 133.784,00 133.781,82
Świadczenia 
na rzecz 
osób 
fizycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń:
dodatki mieszkaniowe i wiejskie 
nauczycieli, ekwiwalent za pranie 
odzieży roboczej pracowników 
obsługi oraz środki bhp dla wszystkich 
pracowników.

5.227,00 5.226,70 100

Razem 5.227,00 5.226,70 100
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
93.609,00 93.608,81 100

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8453,00 8452,51 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.209,00 18.208,53 100

Wynagrodze
nia i składki 
od nich 
naliczane

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.905,00 1.904,27 100
Razem 122.176,00 122.174,12 100

85401

Wydatki 
związane
z realizacją 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w 
tym środki czystości 613,90 zł, kosze 
159,95 zł, dzienniki zajęć 129,15zł

903,00 903,00 100
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4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100ich  
statutowych 
zadań

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

5.298,00 5.298,00 100

Razem 6.381,00 6.381,00 100
Pomoc materialna dla uczniów 2.250,00 1.800,00 80
Wydatki bieżące 2.250,00 1.800,00
Świadczenia 
na rzecz 
osób 
fizycznych

3260 Inne formy pomocy dla uczniów.
Środki te pochodzą z wyprawki 
szkolnej dla uczniów pochodzących z 
rodzin najuboższych. 80% wykonanie 
planu spowodowane było tym, że nie 
wszyscy rodzice złożyli wnioski o 
przyznanie wyprawki.

2.250,00 1.800,00 80

85415

Razem 2.250,00 1.800,00 80
Ogółem 1.772.714,50 1.765.548,39 99,60
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Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w Starczy za 2015 rok

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł 1. 
042.510,68,00zł, które zrealizowano w kwocie 1.042.501,51 zł co stanowi ~100% planu, w tym dział 801 
Oświata i wychowanie (plan 1.020.225,68 zł, wykonanie 1.020.218,85 zł), dział 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza (plan 22.285,00zł, wykonanie 22.282,66).Różnica między planem wydatków a wydatkami – to 
kwota 9,17 zł, która wynikła z zaokrągleń do pełnych złotówek w niektórych paragrafach w tym 0,88 zł to 
środki z niewykorzystanej  dotacji podręcznikowej. Środki w kwocie 9,17 zł zwrócono do Urzędu Gminy 
Starcza. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz Treść Plan Wykonanie %
80110 Gimnazjum 991.768,68 991.762,76 ~100
80113 Dowozy uczniów do szkoły 17.408,00 17.407,09 ~100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.049,00 4.049,00 100
80195 Pozostała działalność 7.000,00 7.000,00 100
85401 Świetlice szkolne 22.285,00 22.282,66 ~100

Ogółem 1.042.510,68 1.042501,51 ~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 85,01% wydatków budżetowych stanowią 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 10,39% stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,60 % stanowią 
świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu 
terminowego wpłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 191,00zł 
rzekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 31.12.2015 roku przedstawiają 
się następująco:

T r e ś ć Plan Wykonanie Wsk.
%

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 1.020.225,6
8

1.020.218,8
5

 100

80110 Gimnazja 991.768,68 991.762,76  100
Wydatki bieżące 991.768,68 991.762,76  100
Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
- tj. dodatki mieszkaniowe  i  wiejskie nauczycieli 
-43.052,66 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 
roboczej pracowników obsługi – 185,42 zł oraz 
zakup dla pracowników  ręczników – 1.116,07 zł, 
herbaty 1.134,90 zł, mydła – 281,03 zł, 
ekwiwalent za odzież – 597,14 zł

46.368,00 46.367,22 100

Razem 46.368,00 46.367,22  100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w  tym 

wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego 
dla nauczycieli  – 8.285,19 zł

667.566,00 667.565,63  100

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 54.879,00 54.878,78  100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –  w tym 

składki od j.d.u. dla nauczycieli – 1.1.416,79 zł 
oraz od  dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 
9.384,25zł

128.160,00 128.159,90  100

Wynagrodze
nia i składki 

od nich  
naliczane

4120 Składki na fundusz pracy - w tym składki od 
j.d.u. dla nauczycieli  - 193,53 zł oraz  od 
dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.195,41 
zł

16.272,00 16.271,93  100

Razem 866.877,00 866.876,24  100
Wydatki 

związane z  
realizacją ich  
statutowych  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się 
następująco:

8.737,00 8.737,00 100
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Instr. Udzielania I pomocy, Statut Gimnazjum, 
zbiór przepisów Marketing w szkole – 277,45 zł
papier, tusze, tonery  – 1.053,25( w tym 10,zł -  
śr. z dotacji podręcznikowej)
tablice korkowe – 477,00 zł
świetlówki  – 100,00 zł
środki czystości – 1.174,36 zł (w tym 50,00 zł -  
środki z dotacji podręcznikowej)
druki, materiały biurowe – 4.813,71 zł
obudowa do pieczątki  -24,00 zł
Części do komputera – 98,40 zł
Prenumerata: Biblioteka w Szkole 174,00 zł
Wszystko do szkoły – 195,60 zł
Dyrektor Szkoly – 199,26 zł
Kosze na śmieci - 149,97 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek  w tym:
pomoce  dydaktyczne  -  1.055,00 zł
kwas siarkowy – 25,00zł
film edukacyjny nt .kultura osobista – 49,00 zł
pomoce dydaktyczne Eko Świat – 390,00 zł
podręczniki do kl.I. Gimnazjum – zakupionych ze 
środków  dotacji podręcznikowej  - 11.929,50 zł 
w tym: podręczniki  10.890,00 zł, ćwiczenia 
1.039,50 zł

13.449,38 13.448,50  100

4260 Zakup energii - w tym:
energia elektryczna – 2.675,93  zł
gaz – 16.301,76  zł
woda – 285,08  zł

19.263,00 19.262,77  100

4280 Zakup usług zdrowotnych – środki przeznaczono  
na badania okresowe dla pracowników

420,00 420,00 100

4300 Zakup usług pozostałych – w tym
usługi bhp – 1.100,00  zł
abonament Płace Optivum –  450,00zł
abonament „Finanse Optivum” – 420,0 0zł
podpis elektron.,  wymiana oprogramow. – 
276,75 zł
wywóz odpadów komunalnych –  232,32 zł
kanalizacja – 327,59 zł
aktualizacja instrukcji bezp.pożarowego – 350,00 
zł
abonament za stronę internetową – 861,00 zł
abonament serwisu internetowego – nadzór 
pedagogiczny 583,00
transport – 49,99 zł
przegląd gaśnic – 167,23 zł
przegląd ksero – 295,20 zł
przegląd instalacji -133,14
przegląd sieci c.o. – 256,88 zł
wykonanie tapicerki ochronnej na filary na hali 
sportowej – 900,00 zł
naprawa monitora -492,00 zł
zakup czeków – 4,00  zł

6.900,00 6.899,10  100

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

2.002,30 2.001,88  100

4410 Podróże służbowe krajowe - koszt delegacji   
nauczycieli  - wyjazdy na konkursy, po odbiór 
nagród laureatów i na szkolenie oraz  udział w 
konferencji nt. uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

796,00 795,87  100

zadań

4430 Różne opłaty i składki – koszt  wynagrodz. 
pracownika oddelegowanego  z Zespołu  Szkól w 
Kłobucku do prac w związkach zawodowych 

1.210,00 1.208,18  100
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„Solidarność” (zwrot nastąpił na podstawie  
porozumienia między Gimnazjum w Starczy i 
Zespołem Szkół w Kłobucku) a jego wysokość 
uzależniona jest od ilości członków należących w 
Gimnazjum w Starczy do związku Solidarność.

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – dokonano  100% odpisu

25.746,00 25.746,00 100

Razem 78.523,68 78.519,30  100
80113 Dowożenie uczniów do szkoły 17.408,00 17.407,09  100

Wydatki bieżące 17.408,00 17.407,09  100
Wydatki 

związane z  
realizacją ich  
statutowych  

zadań

4300 Zakup usług pozostałych -  zakup biletów 
miesięcznych dla uczniów spełniających 
kryterium dowozu  - 2.799,90 zł oraz wartość 
50% dopłaty do biletów w kwocie – 11.878,71 zł 
jak również za dowóz ucznia niepełnosprawnego 
do szkoły specjalnej- 2.728,48 zł.

17.408,00 17.407,09  100

Razem 17.408,00 17.407,09  100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.049,00 4.049,00 100

Wydatki bieżące 4.049,00 4.049,00 100
Wydatki 

związane z  
realizacją ich  
statutowych  

zadań

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono 
na szkolenie z zakresu:
zwalczanie pożarów -  399,00 zł,
instruktaż bhp – 400,00 zł,
szkolenie nt. narkotyki i nastolatki  - 200,00 zł,
ocena ryzyka zawodowego – 420,00 zł,
prowadzenie instrukcji kancelaryjnej – 200,00 zł,
ochrona danych osobowych – 830,00 zł,
dopłata do kursu surdopedagogiki  - 650,00 zł,
szkolenie  „Smak życia” – 550,00 zł,
pakiet szkoleń wypadkowych – 400,00 zł.

4.049,00 4.049,00 100

Razem 4.049,00 4.049,00 100
80195 Pozostała działalność 7.000,00 7.000,00 100

Wydatki bieżące 7.000,00 7.000,00 100
Wydatki 

związane z  
realizacją ich  
statutowych  

zadań

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  - dokonano odpisu  dla nauczycieli 
emerytów

7.000,00 7.000,00 100

Razem 7.000,00 7.000,00 100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.285,00 22.282,66  100
85401 Świetlice szkolne 22.285,00 22.282,66  100

Wydatki bieżące 22.285,00 22.282,66  100
Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
-  środki  przeznaczono na wypłatę dodatków 
wiejskich

1.614,00 1.614,00 100

Razem 1.614,00 1.614,00 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.003,00 15.002,21  100
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.362,00 1.361,97  100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –  w tym 

składki od  dodatkowego wyn. rocznego w 
kwocie 232,90 zł

2.568,00 2.567,10  100

Wynagrodze
nia i składki 

od  nich 
naliczane

4120 Składki na fundusz pracy - w tym składki od 
dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 33,38 zł

414,00 413,38  100

Razem 19.347,00 19.344,66  100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono 

środki czystości
114,00 114,00 100Wydatki 

związane z  
realizacją ich 

zadań 
statutowych

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych - dokonano 100 %  odpisu

1.210,00 1.210,00 100

Razem 1.324,00 1.324,00 100

Id: 357EFB01-1ADC-4132-BD57-3C29CC95EC37. Podpisany Strona 37



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego 
Przedszkola w Starczy za  2015 rok

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł 797.954,00 zł, 
które zrealizowano w kwocie 762.051,12 zł co stanowi 95,50 % planu. Zarówno plan jak i wydatki   dotyczą 
działu  801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach 
przedstawia się następująco:

Rozdz. Treść Plan Wykonanie %
80104 Przedszkole 796.360,00 760.457,12 95,49
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00 350,00 100,00
80195 Pozostała działalność 1.2440,00 1.244,00 100,00

Ogółem 797.954,00 762.051,12 95,50

W paragrafie   4220 – zakup środków  żywności -  realizacja wydatków  nastąpiła  w oparciu o wpłaty  
pochodzące  z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2015 roku środki finansowe  z opłat  wnoszonych przez 
rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie  -  64.340,00 zł

- z tytułu  opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie  -  26.335,00 zł.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie 152.760,00 zł,, którą  naliczono w 
oparciu o liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Starcza  
wg stanu na dzień 30.09.2014 roku. Weryfikacja kwoty dotacji przyznanej dla gminy w danym roku 
kalendarzowym następuje w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, wg stanu 
na 30 września danego  roku. Liczba dzieci  w wieku 2,5 – 5 lat na 30.09.2015 roku uległa zmniejszeniu o 7,  
co spowodowało konieczność zmniejszenia naliczonej dla Gminy Starcza  dotacji o kwotę  7.518,44 zł. 
Kwotę dotacji w  wysokości 7.518,44 zł,   pobranej w nadmiernej ilości  Gmina Starcza zwróciła.

W pozostałych paragrafach różnica między planem wydatków a wydatkami wynikła z zaokrągleń do 
pełnych złotówek na kwotę  4,44 zł. Środki  zostały przekazane do Urzędu Gminy  Starcza.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika -  kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu 
terminowego wpłacania  podatku dochodowego  tj.0,3% przekazywanego podatku  w wysokości  114,00 zł  
przekazana  do Urzędu Gminy Starcza.

Struktura wydatków  w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że  73,18 % wydatków budżetowych 
stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a  21,84 % stanowią wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,29% 
stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020), 1,69 % stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola  w Starczy na dzień 31 grudnia 2015 r przedstawiają się 
następująco:

T r e ś ć Plan Wykonani
e

Wsk.
%

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 797.954,00 762.051,12 95,50
80104 Przedszkola 796.360,00 760.457,12 95,49

Wydatki bieżące 783.660,00 747.757,12 95,42
Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
- tj. dodatki  mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 
– 22.483,12 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 
roboczej pracowników obsługi - 240,00 zł,  
zakup dla pracowników  w ramach środków bhp 
: ręczników - 720,04  zł,  mydła  -  190,40 zł,  
herbaty  -  773,40 zł
ekwiwalent za odzież  - 692,83 zł

25.100,00 25.099,79 ~100

Razem 25.100,00 25.099,79 ~100
Wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - w  tym 429.989,00 422.470,56 98,25
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wypłata   jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli  – 2.944,67 zł. 
W grupie wynagrodzeń plan  dotacji nie został 
zrealizowany na kwotę – 7.518,44 zł, ze 
względna zmniejszenie naliczonej dotacji co 
było spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego.

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.915,00 34.914,69 ~100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - w tym 

składki od j.d.u. dla nauczycieli  - 503,56  zł oraz  
od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 
5.970,42 zł

80.898,00 80.897,31 ~100

4120 Składki na fundusz pracy - w tym składki od 
j.d.u. dla nauczycieli  - 72,15 zł oraz  od 
dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 797,42 zł

10.846,00 10.845,91 ~100

ia i składki od 
nich  

naliczane

4170 Wynagrodzenia bezosobowe –środki 
przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za 
prowadzenie zajęć  w zakresie nauczania języka 
angielskiego w kwocie – 7.920,00 zł
- zawarto umowę o dzieło z autorką książek dla 
dzieci z Panią Roksaną Jędrzejewską – Wróbel, 
która uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi 
chodzącymi do przedszkola- 720,00 zł

8.640,00 8.640,00 ~100

Razem 565.288,00 557.768,47 98,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się 
następująco:
Szklanki, garnki, czajnik, wiadra  – 1.145,34 zł
Gaśnice – 232,47 zł,
Stojak na rowery – 188,50 zł,
Podstawę pod piec konwekcyjno – parowy  - 
984,00 zł,
Szafę  4-drzwiową – 332,10 zł,
Materiały  biurowe, druki, papier do dyplomów – 
418,38 zł,
Środki czystości – 1.197,21 zł.

4.498,00 4.498,00 100

4220 Zakup środków  żywności – środki pochodzą z 
opłat wnoszonych  przez rodziców na 
wyżywienie przedszkolaków

92.720,00 64.340,00 69,39

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek – w paragrafie tym zakupiono zestaw  
malucha do nauki języka angielskiego

339,00 339,00 100

4260 Zakup energii - w tym:
energia elektryczna – 16.569,42 zł minus zwroty 
5.014,46 zł = 11.554,96 zł,
gaz–35.515,33 zł minus  zwroty 7.912,84 zł = 
27.602,49  zł,
woda – 973,18 zł  minus  zwroty  331,27zł = 
641,91  zł.

39.800,00 39.799,36 ~100

4280 Zakup usług zdrowotnych –  środki 
przeznaczono na badania okresowe pracowników
.

240,00 240,00 100

Wydatki 
związane z  

realizacją ich  
statutowych  

zadań

4300 Zakup usług pozostałych – w tym
artyści Filharmonii Częstochowskiej 
przeprowadzali z dziećmi audycje  muzyczne  – 
700,00 zł.
W paragrafie tym środki przeznaczono również 
na:
- naprawę zmywarki – 1.500,00 zł
- naprawę ksero – 61,50 zł
- usługi bhp  - 1.100,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 702,00,00 zł 
minus zwrot 54,00 zł = 648,00 zł

7.978,00 7.977,92 ~100
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- przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych – 615,00 zł
- abonament Płace Optivum -  270,30 zł
- abonament Finanse Optivum – 280,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego – 1.000,00 zł
- usługi kominiarskie – 270,60 zł
- abonament strony www. – 367,77 zł
- usługa informatyczna dot. podpisu kwalifikow. 
– 166,05 zł
- znaczki – 24,50 zł
-  kanalizacja  - 1.117,88 zł minus zwroty 340,48 
zł=  777,40 zł
- przegląd gaśnic -  73,80 zł

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

1.200,00 1.199,35 ~100

4410 Podróże służbowe krajowe – wyjazd na 
szkolenie

109,00 108,65 ~100

4430 Różne opłaty i składki  - dotyczy:
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  
dzieci z terenu Gminy Starcza do Oddz.Przedszk. 
przy Niep. Szkole Podstawowej w Kamieńskich 
Młynach -  1.638,64  zł
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  
dzieci z terenu Gminy Starcza do 
Niepublicznego Punktu  Przedszkolnego w 
Blachowni Wesołe Sowy  -  691,20 zł zł
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  
dziecka z terenu Gminy Starcza do Przedszkola 
Nr 1 w Zespole    Szkolno Przedszkolnym  w 
Blachowni -  3.783,12 zł
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  
dzieci z terenu Gminy Starcza do Prywatnego 
Przedszkola Klub Kubusia Puchatka w 
Częstochowie    - 2.365,16 zł
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  
dzieci z terenu Gminy Starcza do 
Niepublicznego Terapeutycznego Punktu 
Przedszkolnego w Częstochowie – 2.844,98 zł
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  
dzieci z terenu Gminy Starcza do Publicznego 
Przedszkola w Kamienicy Polskiej – 13.713,48 
zł

25.038,00 25036,58 ~100

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  - dokonano 100 % odpisu

21.000,00 21.000,00 100

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej
- szkolenie nt. zmiana zasad wyżywienia dla 
intendenta  - 200,00 zł
-  szkolenie nt. zasad żywienia zbiorowego – 
150,00 zł

350,00 350,00 100

Razem 193.272,0 164.888,8 85,3
Wydatki 

majątkowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych – środki przeznaczono na zakup 
pieca konwekcyjno – parowego, który zapewnia   
wysoką jakość obróbki termicznej nadając  
potrawom  właściwe walory smakowe, obróbka  
termiczna nie wymaga używania tłuszczu.

12.700,00 12.700,00 100

Razem 12.700,000 12.700,00 100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00 350,00 100

Wydatki bieżące 350,00 350,00 100
Wydatki 

związane z  
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej                                                                  
350,00 350,00 100
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realizacją ich  
statutowych  

zadań

-  szkolenie nt. zmiana zasad wyżywienia dla 
dyrektora - 250,00 zł
-  szkolenie nt. zasad żywienia zbiorowego – 
150,00 zł

Razem 350,00 350,00 100
80195 Pozostała działalność 1.244,00 1.244,00 100

Wydatki bieżące 1.244,00 1.244,00 100
Wynagrodze
nia i składki 

od nich  
naliczane

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – środki 
przeznaczono dla nauczycieli biorących udział w 
pracach  komisji ds. awansu zawodowego. 
Egzamin  przeprowadzono dla nauczyciela 
starającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego

244,00 244,00 100

Razem 244,00 244,00 100
Wydatki 

związane z  
realizacją ich  
statutowych  

zadań

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  - dokonano 100% odpisu dla 
nauczyciela  emeryta

1.000,00 1.000,00 100

Razem 1.000,00 1.000,00 100
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Sprawozdaniez wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowejGminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2015r.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2015 rok zaplanowano  wydatki ogółem po 
zmianach w kwocie 1.028.469,00 zł w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 708.244,00zł. Na dzień 31 grudnia 
2015 roku  wydatki zamknęły się kwotą 1.023.932,03zł (~99,56% planu), w tym z dotacji 705.032,93zł 
(~99,55% planu).

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

1. Plan wydatków ogółem - 24.126,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 24.126,00 zł (tj. 100,00% planu).

W ramach tego zadania  opłacany jest Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu za jednego podopiecznego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

1. Plan wydatków ogółem - 5.324,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 5.323,90 zł tj. 99,99% planu),

W rozdziale tym środki zostały wydane na porycie  30% kosztów za pobyt  dwójki  dzieci  w rodzinie 
zastępczej,  od miesiąca 12/2015 - 50% kosztów pobytu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Plan wydatków ogółem - 2.000,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 2.000,00 zł (tj.100,00% planu).

W ramach tego zadania przeprowadzone zostało szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, zapłacono delegację 
oraz zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

1. Plan wydatków ogółem - 35.093,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 35.089,37 zł (tj. 99,99% planu),

w tym :

a) plan  dotacji  Wojewody Śl. z § 2030 - 22.500,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 22.500,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 22.500,00 zł (100,00% planu),

d) plan  ze środków gminy - 12.593,00 zł,

e) wykonanie ze środków UG - 12.589,37,zł (99,97%planu),

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały  na zatrudnienie  na umowę o pracę asystenta rodziny.

Rozdział 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia  społecznego.

1. Plan wydatków ogółem - 636.409,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 633.351,17 zł (99,52% planu),

w tym:

a) plan  dotacji  Wojewody Śl. z § 2010 - 593.307,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 593.307,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 590.374,05,zł (99,51% planu),

d) dotacja zwrócona do ŚUW - 2.932,95 zł,

e) plan  ze środków gminy - 43.102,00 zł,
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f) wykonanie - 42.977,12 zł (99,71% planu).

Wydatki tego rozdziału realizowane są ze środków własnych budżetu gminy oraz z dotacji celowej 
otrzymanej od wojewody, który przekazuje gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% na ich obsługę.

Struktura poniesionych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia poniższa tabela.
Nazwa wydatku Wydatki z dotacji 

Wojewody (zł)
Wydatki z budżetu 

gminy(zł)
Razem

(zł)
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 558.532,21 0 558.532,21
składka emerytalno-rentowa od świadczeń 
pielęgnacyjnych

14.596,56 0 14.596,56

wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń - 1 
osoby

17.245,28 34.614,74 51.860,02

zakup materiałów – druki, środki czystości 486,00 486,00
zakup energii 0 883,00 883,00
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do 
obsługi programu  świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego, opłata pocztowa od 
przekazywanych świadczeń rodzinnych, koszty 
egzekucyjne od ściągniętych zadłużeń 
alimentacyjnych

0 3.277,61 3.277,61

rozmowy telefoniczne 578,97 578,97
podróże służbowe krajowe 50,14 50,14
szkolenia pracowników 0 1.814,00 1.814,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
(herbata, mydło i ręczniki)

0 178,73 178,73

odpis na fund. świadczeń socjalnych - 1 osoba 0 1.093,93 1.093,93
Razem: 590.374,05 42.977,12 633.351,17

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 573.128,77 zł., natomiast na ich obsługę kwotę 
17.245,28zł i tak na:

1. zasiłki rodzinne - 194.433,00 zł  (1.919 świadczeń), w tym nienależnie pobrane 1.031,00 zł,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 81.392,40 zł (650 świadczeń), w tym nienależnie pobrane 500,00 zł,

3. świadczenia opiekuńcze - 174.222,00 zł (646 świadczenia),

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 19.000,00 zł (19 świadczeń),

5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 85.075,00 zł  (215 świadczeń), w tym nienależnie pobrane 
299,19zł,

6. składka emerytalno-rentowa za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 12.879,36zł (39 
świadczeń),

7. zasiłek dla opiekunów - 6.240,00 zł  (12 świadczeń),

8. składka emerytalno-rentowa za osoby  pobierające zasiłek dla opiekunów -  1.717,20 zł (12 świadczeń),

9. obsługa świadczeń rodzinnych - 14.693,03zł,

10. obsługa funduszu alimentacyjnego - 2.552,25zł.

Rozdział 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej.

1. Plan wydatków ogółem - 3.490,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 3.489,48 zł (99,99 % planu),

w tym:

a) Plan  dotacji Wojewody Śl.   z § 2010 - 2.592,00 zł,

b) Dotacja otrzymana - 2.592,00 zł,
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c) Dotacja wykorzystana - 2.592,00 zł  (100,00% planu),

d) Plan  dotacji Wojewody Śl.   z § 2030 - 898,00 zł,

e) Dotacja otrzymana - 898,00 zł,

f) Dotacja wykorzystana - 897,48 zł  (99,94% planu),

g) Dotacja zwrócona do ŚUW - 0,52 zł.

W ramach tego zadania opłacono składkę  na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki 
pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe.

1. Plan ogółem - 11.670,00 zł.

2. Wykonanie wydatków ogółem - 11.595,00zł (99,36% planu),

w tym:

a) plan  dotacji Wojewody Śl. z § 2030 - 4.300,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 4.300,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 4.225,00 zł (98,26% planu),

d) dotacja zwrócona do ŚUW  - 75,00 zł,

e) plan  ze środków gminy - 7.370,00 zł,

f) wykonanie - 7.370,00 zł (100,00%planu).

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie  4.225,00zł, wypłaconych z dotacji celowej  od  wojewody;

2. zasiłków celowych w kwocie 5.730,00zł wypłaconych ze środków własnych;

3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.640,00 zł wypłaconych ze środków własnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

1. Plan wydatków ogółem - 9.972,00 zł,

2. Wykonanie wydatków ogółem - 9.972,00 zł (100,00% planu),

w tym:

a) plan dotacji Wojewody Śl.  z § 2030 - 9.972,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 9.972,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 9.972,00 zł (38,68% planu).

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 2 podopiecznych,  jest to  bieżące zadanie własne, na które 
gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

1. Plan wydatków ogółem - 268.538,00 zł,

2. Wykonanie - 268.331,17 zł (99,92% planu),

w tym:

a) plan  dotacji Wojewody Śl. z § 2030 - 59.959,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 59.959,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 59.959,00zł (53,84% planu),

d) plan  ze środków gminy - 208.579,00 zł,

e) wykonanie - 208.372,17zł (99,90% planu).
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Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania GOPS, a ich realizację przedstawia poniższa 
tabela.

Nazwa wydatku Wydatki z dotacji 
Wojewody (zł)

Wydatki z 
budżetu gminy

(zł)

Razem
(zł)

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -  3,5 
osoby

55.949,00 193.177,07 249.126,07

Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 3.107,17 3.307,17
zakup energii, wody, gazu 750,00 1.754,39 2.504,39
zakup pozostałych usług: serwisowej  do  programu  
finansowo-księgowego, doradczej w zakresie bhp, 
serwisowej do programu FAMILIA, opłata za 
eksploatację pomieszczeń, opłata za podpis 
elektroniczny

4.959,07 4.959,07

opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET 660,00 1.131,05 1.791,05
krajowe delegacje służbowe 133,96 133,96
szkolenia pracowników 885,00 885,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz 
badania okresowe

827,38 827,38

opłaty na rzecz budżetu j.s.t. oraz różne opłaty i składki 786,00 786,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3,5 osoby 2.400,00 1.611,08 4.011,08

Razem: 59.959,00 208.372,17 268.331,17

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan  wydatków ogółem - 19.268,00 zł,

2. Wykonanie - 18.075,05 zł (93,81% planu),

w tym:

a) plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 - 283,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 283,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 80,40 zł (28,41% planu),

d) dotacja zwrócona do ŚUW - 202,40 zł,

e) plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 - 6.685,00 zł,

f) dotacja otrzymana - 6.685,00 zł,

g) dotacja wykorzystana - 6.685,40 zł (100,00% planu),

h) plan  ze środków gminy - 12.300,00 zł,

i) wykonanie - 11.309,65 zł (91,95% planu).

Na wykonanie wydatków składają się:
Nazwa wydatku Wydatki z dotacji 

Wojewody (zł)
Wydatki z budżetu 

gminy
(zł)

Razem
(zł)

dożywianie dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu 
z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”

4.122,60 2.250,40 6.373,00

Zasiłki celowe na żywność w ramach  Rządowego 
Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2.562,40 5.349,60 7.912,00

Razem 6.685,00 7.600,00 14.285,00

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 26 dzieci, w tym  z wyżywienia w 
przedszkolu 10  dzieci - 802 posiłki, a w szkole podstawowej   i gimnazjum  16 dzieci –1802 posiłki.

Natomiast z zasiłków celowych na żywność skorzystało 14 rodzin.

Rozdział 85415  Edukacja  Opiekuńczo-Wychowawcza
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1. Plan wydatków ogółem  - 12.579,00 zł,

2. Wykonanie - 12.578,89 zł (99,99% planu),

w tym:

a) plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 - 7.748,00 zł,

b) dotacja otrzymana - 7.748,00 zł,

c) dotacja wykorzystana - 7.748,00 zł (100% planu),

d) plan  ze środków gminy - 4.831, 00 zł,

e) wykonanie ze środków gminy - 4.830,89 zł  (99,99 % planu).

W rozdziale tym wypłacono stypendia socjalne dla 16 rodzin tj. 28 dzieci.

Na koniec grudnia   2015 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 
693.269,40zł. z tego zadłużenie dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 477.792,42zł, natomiast dla Gminy 
Starcza kwota 215.476,98zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie 
egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi  i poborcy skarbowi zobowiązani są do ściągania 
zadłużenia i przekazywania ich  na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 31.12.2015r. organy egzekucyjne 
przekazały na konto GOPS w Starczy 12.458,37zł,  z czego dla wojewody przypadło 9.590,18zł, dla gmin 
dłużników 1.227,46zł, a dla gminy Starcza 1.640,73zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2015 roku realizowane są zgodnie z 
planem.
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Sprawozdanie  z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2015 rok

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się 
następująco. Przychody instytucji stanowią  kwotę 65.206,45zł,  które zrealizowano w całości. Na przychody 
składają się dotacja  z budżetu Gminy Starcza plan 60.860,00 zł, dotacja z Fundacji Orange -  346,45 zł. oraz 
dotacja z Biblioteki Narodowej 4.000,00 zł.

Poniesione przez instytucję koszty, zgodnie z klasyfikacją rodzajową przedstawiają się następująco:
Koszty 

wg 
rodzaju

Treść Plan Wykonanie 
planu

Wskaźni
k wykon. 

planu 
(%)

401 Zakup materiałów i wyposażenia 11.794,59 11.794,59 100
401-1 Materiały i wyposażenie – zakupiono :

Druki, materiały biurowe, tusze  - 275,67zł,
Dysze do gaśnic – 26,57 zł,
Puszki do gniazd elektrycznych – 42,61zł,
Laptop, program Office – 2.374,53zł.

2.719,38 2.719,38 100

401-2 Energia
energia elektryczna – 798,98 zł,
gaz – 1.900,15 zł,
woda – 31,80 zł.

2.730,93 2.730,93 100

401-3 Zbiory biblioteczne w tym  książki zakupione ze środków:
- dotacja  Biblioteki Narodowej  - 4.000.00 zł,
- dotacja fundacji ORANGE – 3,45 zł,
- dotacja organizatora  – 2.340,83 zł.

6.34428 6.344,28 100

402 Usługi obce
- usługi telefoniczne – 1.211,62 zł,
- abonament Płace Optivum – 120,30 zł,
- abonament Finanse Optivum – 140,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 110,70 zł,
- kanalizacja – 36,48 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 54,00 zł,
- znaczki -100,45 zł,
- koszt przesyłki – 23,89 zł,
- zorganizowano spotkanie autorskie dla dzieci z    
P.Elżbietą Piskuła-Bednarczyk  – 120,00 zł,
- zorganizowano spotkanie poetyckie  dla dorosłych  z  
P.Elżbietą Piskuła-Bednarczyk  – 350,00 zł,
- przegląd gaśnic – 100,00 zł.

2.367,44 2.367,44 100

404 Wynagrodzenia 40.814,70 40.814,70 100
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 9.507,27 9.507,27 100

405-1 Narzuty na wynagrodzenia ZUS 18,06% 7.322,34 7.322,34 100
405-2 Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45% 991,78 991,78 100
405-3 Inne świadczenia

badania  lekarskie – 80,00zł,
mydło, herbata (śr. bhp) – 80,99 zł,
świadczenia urlopowe – 957,19 zł,
ręczniki (ś. bhp) -74,97 zł.

1.193,15 1.193,15 100

409 Pozostałe koszty rodzajowe 722,45 722,45 100
409-1 Pozostałe koszty

polisa PZU - 97,00zł,
ekwiwalent za odzież – 70,94 zł,
polisa  od awarii i kradzieży laptopa – 325,50 zł.

493,44 493,44 100

409-2 Podróże służbowe 229,01 229,01 100
Razem 65.206,45 65.206,45 100

Informacja  o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r.

Gmina Starcza  na dzień 31 grudnia 2015r. (wg danych księgowych) posiadała mienie komunalne o wartości 
brutto (wraz ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i licencjami - 35.286.890,31zł (w tym; środki 
trwałe przekazane podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd stanowią kwotę - 5.168.331,85zł).
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Wartość mienia komunalnego brutto (bez środków trwałych przekazanych w trwały zarząd) na dzień 
31.12.2014r. stanowiło kwotę brutto 25.680.359,66zł.

W ciągu roku 2015 dokonano następnych zmian:

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę – 4.538.683,45zł poprzez:

- oddanie na stan środków trwałych budynków i budowli otrzymanych w wyniku inwestycji gminnych 
4.341.822,28 zł;

- zakup środków trwałych (np.: Ultrasonograf  Logiq F6, Traktorek ogrodowy) - 83.820,91zł;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania komputer.- licencji) - 3.975.36zł;

- zakup działki pod  parking i zajezdnię autobusową - 76.909,70zł;

- zakup działki pod ścieżkę pieszo-rowerową w Rudniku Małym - 3.439,08zł;

- zaksięgowanie nowej wartości działek nabytych w wyniku scalenia i ponownego podziału w m. Klepaczka - 
9.430,00 zł;

- wartość nowo powstałej działki po podziale gruntów pod autostradę - 4.500,31zł;

- darowizny mieszkańców wsi Łysiec z przeznaczeniem pod budowę ul. Górskiej  - 5.718,00zł;

- darowizna sprzętu komputerowego dla potrzeb USC (od MSW z Warszawy) - 9.015,48zł;

- korekta wartości działek (po scaleniu gruntów) - 52,33zł.

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę – 100.484,65zł z uwagi na:

- sprzedaż  środków trwałych (budynków po SKR w Rudniku Małym) - 81.580,00zł;

- zmianę wartości gruntów pozostałych po podziale (przekazanych pod autostradę w m. Starcza) - 4.533,10zł;

- likwidacja gruntów wraz ze sprzedażą budynków SKR w m. Rudnik Mały - 11.767,46zł;

- likwidacja gruntów przeznaczonych do scalania, a następnie do ponownego podziału w m. Klepaczka 
2.551,76 zł;

- korekta wartości działek  (nowa wycena przy podziale działek) - 52,33zł.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco ) w kwocie  - 14.096.193,27zł wartość  
mienia komunalnego netto stanowi kwotę 16.019.167,19zł.

Na stan mienia komunalnego gminy (w wartości brutto) składają się:

1. Budynki o łącznej wartości – 3.652.725,72zł:

- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oświatowe i pozostałe - 3.571.516,73zł;

- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 81.208,99zł.

2. Budowle o łącznej wartości – 25.055.081,53zł:

- Tabela Nr 3 gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja ) - 16.378.428,52zł;

- Tabela Nr 4 drogi gminne -    5.472.507,37zł;

- Tabela Nr 5 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 2.502.290,07zł;

- Tabela Nr 6 oświetlenie ulic - 553.148,57zł;

- Tabela Nr 7 pozostałe budowle (w tym; parkingi) - 148.707,00zł.

3. 3.Grunty  o łącznej wartości (Tabela Nr 8) – 773.494,35zł;

- położone na terenie m. Starcza (15,0112ha) – 316.336,78zł;

- położone na terenie m. Rudnik Mały (4.2009ha) – 74.694,68zł;

- położone na terenie m. Własna (8.7772 ha) - 87.433,00 zł;

- położone na terenie m. Łysiec (11.6962 ha) – 114.957,85zł;
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- położone na terenie m Klepaczka (5.9938 ha) – 180.072,04zł.

4. Pozostałe środki trwałe (Tabela Nr 9) – 637.256,86zł:

- samochody strażackie i inne pojazdy – 198.771,91zł;

- sprzęt komputerowy – 193.839,32zł;

- oprogramowania komputerowe i licencje – 89.908,96zł;

- pozostałe – 154.736,67zł.

5. Trwały zarząd (tabela  Nr 10) - 5.168.331,85zł:

- budynki - 5.113.588,38zł;

- budowle - 26.040,47zł;

- grunty - 28.703,00 zł.

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie następowały w ciągu roku, 
dokonano jego klasyfikacji wg ważniejszych grup, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela nr 1
Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Stan na  
31.12.2014 r

Zmiany w wartości środków 
trwałych

Stan na
31.12.2015r.

Budynki Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto
Przedszkole 159.774,11 159.774,11
Budynek Domu Naucz. 179.588,62 179.588,62
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm. 351.945,63 351.945,63
Budynek zaplecza boiska sport. Starcza 846.703,48 - 846.703,48
Budynek OSP Rudnik Mały 100.348,84 100.348,84
Świetlica wiejska /budynek OSP 
Łysiec

48.483,49 48.483,49

Agronomówka/bank 197.642,16 197.642,16
Budynki SKR 81.580,00 81.580,00 -
Ośrodek Zdrowia 1.216.029,47 1.216.029,47
Świetlica Własna 471.000,93 471.000,93
Razem 3.653.096,73 81.580,00 - 3.571.516,73
Rozchody Budynki SKR – sprzedaż 81.500,00zł
Przychody Brak

Wymienione wyżej obiekty, które są administrowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe są w dobrym 
stanie technicznym. Niektóre z nich (budynek Domu Nauczyciela, budynek OSP - w części zaadaptowany  
przez Urząd Gminy w Starczy, budynek szkoły podstawowej w Starczy) są w stanie dobrym, ponieważ były 
modernizowane w ostatnich latach.

W  2015 nie poniesiono nakładów inwestycyjnych na budynki - obiekty sportowe, ponieważ należą one do 
tych bardziej nowoczesnych i  zostały oddane  do użytku w ostatnich latach. Nie poniesiono także nakładów  
inwestycyjnych  na budowę oraz modernizację pozostałych obiektów budowlanych. Na bieżąco prowadzone są 
tylko małe remonty. Gmina planuje w najbliższych latach (2016 - 2018r.) przystąpić do termomodernizacji 
remiz strażackich w Rudniku Małym i w Łyścu. W najbliższym czasie generalnego remontu  wymaga także, 
budynek „Agronomówki”.

W 2015 roku dokonano sprzedaży działki zabudowanej nr 521/10 o pow. 0,3401ha położonej w 
miejscowości Rudnik Mały. Stare budynki po byłym SKR  zostały nabyte  w 1994 roku w drodze komunalizacji 
i wielokrotnie były wydzierżawione na działalność gospodarczą. Budynki zostały zniszczone przez niekorzystne 
warunki atmosferyczne oraz wielokrotną eksploatację przez różne podmioty gospodarcze. Wkład finansowy jaki 
musiałaby ponieść gmina w celu ich wyremontowania i przywrócenia do stanu funkcjonalności byłby znaczny i 
to bez stuprocentowej gwarancji zwrotu poniesionych kosztów. W związku z tym Rada Gminy podjęła decyzję 
o sprzedaży tych obiektów.

Tabela Nr 2
Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Stan na  
31.12.2013 r

Zmiany w wartości środków 
trwałych

Stan na  
31.12.2014 r.
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Wiaty przystankowe Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto
1.Starcza - 8 szt.
2..Własna -1 szt.
3..R.Mały – 3 szt.
4..Łysiec – 4 szt.
5.Klepaczka -1szt.

38.274,52
4.032,00

14.242,70
19.922,51
4.737,26

38.274,52
4.032,00

14.242,70
19.922,51
4.737,26

Razem 81.208,99 81.208,99
Rozchody Brak
Przychody Brak

Gmina posiada obecnie 17 wiat przystankowych we wszystkich miejscowościach gminy, które są w dobrym 
stanie technicznym Brakujące wiaty przystankowe (w miejscowościach, w których usytuowano nowe przystanki 
autobusowe) są  uzupełniane ze środków własnych budżetu gminy (w tym w ramach Funduszy sołeckich).W  
2015 nie zakupiono nowej wiaty przystankowej. Natomiast na 2016r. w ramach funduszu sołeckiego wsi  
zaplanowany został zakup wiaty przystankowej dla m. Rudnik Mały.

Tabela Nr 3
Stan na  

31.12.2014r
Zmiany w wartości 
środków trwałych

Stan na  
31.12.2015 r.

Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto
Wodociąg Łysiec 172.340,59 172.340,59
Sieć wodociągowa 641.162,45 641.162,45
Studnia głębinowa 267.883,63 267.883,63
Wodociąg Klepaczka 132.630,31 132.630,31
Wodociąg - Starcza, ul. Spacerowa 147.094,54 147.094,54
Wodociąg - Łysiec, ul. Jesionowa 90.781,88 90.781,88
Wodociąg - Łysiec (ul  Nowa  i Osiedlowa) 46.859,00 46.859,00
Wodociąg - Łysiec (ul. Kwiatowa i łącznik ul. 
Krótka i Osiedlowa)

54.233,40 54.233,40

Sieć wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna) 294.267,02 294.267,02
Wodociąg - Łysiec ul. Dolna 60.960,00 60.960,00
Wodociąg - Łysiec ul. Różana i Letniskowa 117.740,00 117.740,00
Stacja uzdatniania wody (Starcza) 123.409,16 123.409,16
Stacja uzdatniania wody (Klepaczka) - 779.637,22 779.637,22
Ujęcie wody w m. Klepaczka - 1.259.659,02 1.259.659,02
Oczyszczalnia ścieków 1.833.606,23 104.200,00 1.937.806,23
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej 8.278.447,53 8.278,447,53
Kanalizacja - Starcza ul. Spacerowa 249.264,75 249.264,75
Kanalizacja - Klepaczka ul. Topolowa 187.869,89 187.869,89
Kanalizacja - Starcza ul. Brzozowa i Polna 1.164.448,87 1.164.448,87
Sieć wodociągowa - Łysiec (ul. Widokowa i  ul. 
Strażacka)

- 134.294,62 134.294,62

Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Strażacka i 
Widokowa)

175.338,41 175.338,41

Kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w m. Łysiec 62.300,00 62.300,00
Razem 13.862.999,25 2.515.429,27 16.378.428,52
Rozchody Brak
Przychody Stacja uzdatniania wody (SUW w m. Klepaczka) -z inwestycji -

779.637,22zł.
Ujęcie wody w m. Klepaczka (z inwestycji- 1.259.659,02zł).
Oczyszczalnia ścieków w Rudniku Małym (Modernizacja 
oczyszczalni Ścieków) 104.200,00zł
Sieć wodociągowa  w m. Łysiec (ul. Widokowa i  ul. Strażacka   ( z 
inwestycji) -134.294,62zł.
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Łysiec (ul. Strażacka i 
Widokowa (z inwestycji) – 175.338,41zł.
Kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w m. Łysiec (z inwestycji) -
62.300,00zł.
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W ostatnich latach na terenie naszej gminy realizowanych jest dużo inwestycji polegających na rozbudowie 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.

W 2013 roku zrealizowane zostały takie inwestycje jak: „Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej ul. 
Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza”, „Budowa wodociągu w ul. Dolnej w miejscowości Łysiec”. 
Natomiast w 2014  roku oddano na stan środków trwałych sieć wodociągową w ul. Różanej i ul. Letniskowej w 
miejscowości Łysiec.

W wyniku zakończenia inwestycji rozliczonej w 2015r. pt. ”Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez 
budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” oddano trzy środki 
trwałe, gdzie dwa z nich to: sieć wodociągowa  w m. Łysiec (ul. Widokowa i  ul. Strażacka)  i  kanalizacja 
sanitarna w miejscowości Łysiec (ul. Strażacka i Widokowa).

1. Sieć wodociągowa  w m. Łysiec (ul. Widokowa i  ul. Strażacka).

Sieć wodociągowa o długości 757,30mb. wykonano z rur Ø 125/11,4 PE. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
stanowią  zasuwy kołnierzowe Ø 100 (5 sztuk), zasuwy kołnierzowe Ø 80 (5 sztuk), hydranty p.poż nadziemne 
Ø80 mm (5 sztuk)  oraz  zawór napowietrzająco – odpowietrzający Ø 50 podziemny.

2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Łysiec (ul. Strażacka i Widokowa).

Kanalizacja sanitarna o długości – 708,00 mb (z rur z litego PCV typu ciężkiego ,,S’’ SDR  34- S16,7) z 
kielichami o średnicy Ø 200/5,9 mm (zgodnie z normą PN-EN 1404:1999). Na kanalizacji sanitarnej 
zabudowane zostały studzienki Ø 1000mm z kręgów żelbetowych, z uszczelką  gumową i włazami żeliwnymi Ø 
600.

3. Ujęcie wody w m. Klepaczka składa się  z następujących elementów:

- studni głębinowej z obudową (o wydajności studni Q max/h 30 m3h , Q max/d 720m3/d oraz mocy silnika  
pompy 7,5KW);

- sieci wodociągowej Łysiec-Klepaczka i studzienek redukcyjnych (rury PEHD, SDR17 o średnicy 140mm, 
studzienki red. 3 szt.);

- zbiorników magazynowych wody oraz odstojnika wód popłucznych (2 zbiorniki magazynowe nadziemne o poj. 
100m3 każdy, 1 odstojnik wód - zbiornik podziemny o poj. 17 m3);

- sieci międzyobiektowych (w tym; wodociągu o dł. 75,52mb, kanalizacji o dł. 67,19mb, rury PEHD SDR 17).

Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Starcza wymuszają 
podejmowanie kolejnych działań związanych ze wzrostem zapotrzebowania na wodę pitną. W związku z tym 
w 2014 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pn.”Rozbudowa 
wodociągu gminnego – budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka”. Zadanie  
zakończono w  2015r, a na stan środków trwałych oddano 2 środki trwałe: ujęcie wody studnię głębinową z 
obudową oraz stację uzdatniania wody w m. Klepaczka.

4. Stacja uzdatniania wody (SUW w m. Klepaczka) składa się  z następujących elementów:

- parterowego, wolnostojącego budynku SUW o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji 
drewnianej, który został pokryty blachodachówką;

- zestawu filtrów o średniej wydajności 30m3/d (blok aeracyjny 1kpl.i 2 kpl. filtrów);

- zestawu pomp o średniej wydajności 30m3/d (4 pompy wirowe  pionowe);

- instalacji (elektrycznej, odgromowej, alarmowej);

- sprężarki ze zbiornikiem V=90 l p=10 bar N=2,2KW-2kpl;

- zestawu dozującego podchloryn sodu (pompa dozująca i zbiornik 60l).

Obiekt o powierzchni użytkowej - 61,89 m2, wydajności SUW (max dobowa –720m3 /d), wydajność SUW 
max godz. 30m3 /h posiada  kubaturę - 332,87 m3.

Wokół budynku SUW nastąpiło zagospodarowanie terenu poprzez oczyszczenie terenu i posianie zieleni 
oraz wykonanie: drogi, opaski ,chodnika i ogrodzenia.

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w miejscowości Łysiec.
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Kanalizacja sanitarna powstała w ramach prowadzonej inwestycji pn.”Budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Dolnej w miejscowości Łysiec”. Oddano do użytku nowy odcinek kanalizacji sanitarnej o 
długości – 91,5 mb z rur z litego PCV typu ciężkiego ,,S’’(SDR 34-S16,7) z kielichami o średnicy Ø 
200/5,9mm. Na kanalizacji sanitarnej zabudowane zostały 3 studnie rewizyjne oraz 1 studzienka posesyjna 
żelbetowa Ø 1000mm. Wykonana kanalizacja sanitarna została włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w 
ul. Częstochowskiej.

W 2015 roku przystąpiono także do budowy inwestycji na zasadzie jej etapowania pn.”Budowa wodociągu i 
kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w miejscowości Łysiec”. Pierwszy etap polegał na budowie kanalizacji 
sanitarnej.

Znaczna rozbudowa sieci wodociągowych na terenie naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na 
większą liczbę dostawców ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków w Rudniku Małym. Natomiast 
długotrwała i zwiększona eksploatacja powoduje coraz częstsze awarie, co wiązało się z koniecznością podjęcia 
działań jej rozbudowy lub modernizacji.

6. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym została przeprowadzona w formie dwóch 
etapów, z możliwością trzeciego etapu w terminie późniejszym.

W I-szym etapie została przeprowadzona wymiana kompletu rusztów napowietrzających na całkowicie nowe 
wykonane w całości z trwałych elementów grubościowych.

W II-gim etapie  zaadoptowano i dokonano zmiany sposobu wykorzystania komory defosfatacji na wstępne 
podczyszczenie w warunkach tlenowych. Zainstalowano mieszadła napowietrzające w celu utrzymania 
właściwego stopnia natleniania w wydzielanej komorze.

W 2015 roku przystąpiono także do realizacji nowej inwestycji pn.„Budowy wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Żurawinowej Starczy”. W związku z tym poczyniono pierwsze kroki polegające na 
opracowaniu dokumentacji technicznej. Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej rur 
PE o długości ~100mb oraz na  budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości ~ 100mb.

Tabela Nr 4
Stan na  

31.12.2013r
Zmiany w wartości 
środków trwałych

Stan na  
31.12.2014r.

Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Wartość 
brutto

Rozchody Przychody Wartość 
brutto

432.279,21 432.279,21
107.983,01 107.983,01
109.942,00 109.942,00
68.710,80 68.710,80
71.251,00 71.251,00

892,40 892,40

Drogi  gm. Rudnik Mały
- ul. Graniczna
- ul. Łąkowa
- ul. Leśna
- ul. Sosnowa
- ul. Spokojna
- ul. „Hucisko”

73.500,00 73.500,00
2.447.291,90 2.447.291,90

110.639,93 110.639,93
1.498.018,76 1.498.018,76

Drogi gm. Własna
- ul. Zdrowa
- ul. Nadrzeczna
- ul. Stawowa 838.633,21 838.633,21
Drogi  gm. Klepaczka 658.511,05 658.511,05
- ul. Topolowa 231.152,15 231.152,15
- ul. Zachodnia 427.216,32 427.216,32
- ul. Polna 142,58 142,58
Droga Starcza-Klepaczka ul Spacerowa 68.214,60 68.214,60
Ścieżka pieszo-rowerowa -Klepaczka 15.301,20 15.301,20
Droga gm. Łysiec-Własna ul. Zielona 966.140,73 966.140,73
Drogi gm. Łysiec- ul. Strażacka 128.679,50 128.679,50
Droga gm. Łysiec-dojazd. do gruntów  rol 25.233,36 25.233,36
Droga  gm w m. Łysiec ( ul. Widokowa, cz. ul. 
Strażackiej)

730.855,82 730.855,82

Razem 4.741.651,55 730.855,82 5.472.507,37
Rozchody Brak
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Przychody Droga  gm. w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. ul. Strażackiej) – z 
inwestycji – 730.855,82zł.

W 2015 roku na stan środków trwałych oddano budowlę tj. drogę gminną w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. 
ul. Strażackiej).

W ramach prowadzonej inwestycji pn.”Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” powstał środek trwał, który stanowi droga 
dojazdowa wraz z kanalizacją deszczową i przepustami. Droga gminna o szerokości 5,0m i  długości drogi – 
730mb została wykona z betonu asfaltowego. Na końcu drogi powstała zatoka na  6 miejsc postojowych  do 
parkowania o wymiarach 2,50 x 5m.

Nawierzchnię  drogi gminnej i miejsc postojowych otrzymano w wyniku położenia:

- warstwy  ścieralnej  z betonu asfaltowego, AC11S 50/70 – 5 cm;

- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego oraz warstwy odsączającej piasek.

W ciągu pobocza w granicach pasa drogowego powstały zjazdy z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm. Wody 
opadowe  odprowadzane są  do przydrożnych rowów. Pod jezdnią i częściowo w poboczu, został  częściowo 
zlokalizowany odcinek kanalizacji  deszczowej z betonowym wylotem do rowu - 225,68mb. Wody opadowe 
są odprowadzane poprzez wpusty uliczne, a następnie przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Kanał  
deszczowy został wyposażony w studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200.

W 2015r gmina nie poniosła wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg gminnych, a jedynie na 
remonty i bieżące utrzymanie. Znaczna część dróg gminnych  jest w stanie dobrym.

Niemniej jednak gmina przeprowadziła Remont drogi gminnej, ul. Spacerowej w Starczy” (nr 
706003S), w ramach Zarządzania Kryzysowego. Zadanie, polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa 
łamanego i nawierzchni bitumicznej na dł. 941m i szer.5,5m wraz z wykonaniem  jednostronnego rowu 
odwadniającego.

W 2015 roku gmina przeznaczyła także środki na opracowanie dokumentacji technicznej w celu 
przygotowania do realizacji w 2016 roku zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. 
Stawowej w m. Własna”.

Całe zadanie będzie polegało na remoncie jezdni (położeniu nakładki asfaltowej) na długości  ~1.400mb 
oraz jej poszerzeniu do 5,5mb. (w tym: ul. Zdrowej – na dł. 1140,28m, ul. Stawowej – na dł. 260,26m) oraz 
na budowie chodnika o szer. 2,5mb o nawierzchni z kostki brukowej  betonowej (po stronie południowej).

Nastąpi budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych na posesje z szerokości 3,0m do 
5,5m o nawierzchni utwardzonej oraz rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami od strony 
południowej,

przebudowa przepustów rurowych o zróżnicowanych przekrojach z jednoczesnym udrożnieniem dna 
rowów.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy głównie ul. Zdrowej, ale w nieznacznym zakresie obejmuje również 
remont ul. Stawowej. która z uwagi na styczność z ul. Zdrową  stanowi połączenie z m. Rudnik Wielki. W 
związku z tym w ul. Stawowej nastąpi przedłużenie istniejącego odcinka chodnika (szer.1,50m) o naw. z 
kostki brukowej  wraz z adaptacją istniejącego chodnika szer. 2,00m i adaptacją istniejących zjazdów o 
nawierzchni z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpi przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,50m (z 
dostosowaniem konstrukcji do kategorii ruchu KR3), wzmocnienie istniejącego pobocza na szer.1,00m oraz 
udrożnienie dna rowu istniejącego jak i obustronnych skarp, nadanie spadku podłużnego w kierunku rzeki 
Kamieniczki.

Tabela Nr 5
Stan na  

31.12.2014 r
Zmiany w wartości 
środków trwałych

Stan na  
31.12.2015r.

Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Wartość 
brutto

Rozchody Przychody Wartość 
brutto

Boisko sportowe z parking. i cz. edukac.–rek. -Starcza 213.017,39 213.017,39
Boisko sport z zapleczem -Łysiec 41.842,95 41.842,95
Boisko z zapleczem rekr.  w Starczy 65.895,18 65.895,18
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Boisko szkolne w m. Starcza 59.780,00 59.780,00
Boisko rekr. w m .Rudnik Mały. 128.805,61 128.805,61
Boisko rekreac. z placem zabaw ul. Sportowa Starcza 67.121.10 67.121,10
Miejsce rekreac. w m. Klepaczka 41.129,44 41.129,44
Leśna Klasa-Rudnik Mały 15.870,95 15.870,95
Leśna trasa row Rudnik Mały 6.655,01 6.655,01
Miejsce rekreac.- wypoczynk
w m Starcza (koło przedszkola)

53.680,00 53.680,00

Miejsce rekreac w  m. Własna 10.004,00 10.004,00
Plac zabaw i boisko rekrec, Łysiec 12.017,00 12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. Łysiec 68.856,05 68.856,05
Miejsce  rekreac. wypoczynk  z placem zabaw w Starczy 20.910,00 20.910,00
Plac zabaw w m. Klepaczka 67.121,10 67.121,10
Boisko rekr. do siatkówki plaż. przy ul. Targowej- 
Starcza

42.405,48 42.405,48

Plac zabaw w m. Rudnik Mały 86.671,69 86.671,69
Miejsce  rekreac. wypoczynkowe  z placem zabaw w 
Starczy, ul. Szkolna

55.499,96 55.499,96

Plac zabaw w m. Własna 70.007,36 10.491,90 80.499,26
Boisko do siatkówki plażowej w m. Klepaczka 17.452,50 17.452,50
Młodzieżowe boisko do piłki nożnej w m. Starcza 46.322,03 23.338,30 69.660,33
Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy 68.880,00 68.880,00
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy 73.800,00 73.800,00
Centrum wsi Własna 237.687,24 237.687,24
Centrum wsi Łysiec 251.766,51 13.511,41 265.277,92
Centrum wsi Rudnik Mały 59.150,00 59.150,00
Teren rekreac. przy zbiorniku we Własnej 32.841,00 32.841,00
Miejsce rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy 63.960,00 63.960,00
Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości 
Łysiec

146.114,76 146.114,76

Miejsce wypoczynku i rekreacji w Rudniku Małym 121.538,00 121.538,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej w miejscowości 
Klepaczka

83.646,15 83.646,15

Boisko do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym 124.500,00 124.500,00
Razem 1.856.039,55 646.250,52 2.502.290,07
Rozchody Brak
Przychody Miejsce rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy –  

(z inwestycji) - 63.960,00zł.
Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości Łysiec (z 
inwestycji) - 146,114,76zł.
Miejsce wypoczynku i rekreacji w Rudniku Małym                 
- 121.538,00zł.
Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości 
Klepaczka (z inwestycji) - 83.646,15zł.
Boisko do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym               
(z inwestycji) - 124.500,00zł.
Młodzieżowe boisko do piłki nożnej w m. Starcza                 
(z inwestycji-III etap)  - 23.338,30zł.
Centrum wsi Rudnik Mały (z inwestycji) - 59.150,00zł.
Centrum wsi Łysiec (rozbudowa) - 13.511,41zł.
Plac zabaw w m. Własna (rozbudowa) -10.491,90zl.

W 2015 roku zrealizowano kilka inwestycji mających na celu poprawienie infrastruktury rekreacyjnej i 
sportowej na terenie całej gminy. Zrealizowane inwestycje mają wpływ na rozwój rekreacji i wypoczynku oraz 
na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale 
również dla dorosłych. Inwestycje zostały zrealizowane z udziałem środków unijnych PROW (na lata 2007-
2013) lub ze środków funduszy sołeckich wsi.

Zrealizowane w 2015 roku inwestycje to:

Id: 357EFB01-1ADC-4132-BD57-3C29CC95EC37. Podpisany Strona 54



1. Miejsce rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy.

Decyzję o realizacji projektu pn.” Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” podjęto 
w 2014 roku planując jednocześnie realizację rzeczową na 2015 rok. Przedsięwzięcie polegało na wyrównaniu 
terenu i uzupełnieniu nową ziemią oraz montażu 7 szt. elementów dwupozycyjnych siłowni ruchowej (orbitek + 
biegacz, wyciskanie siedząc +  wyciąg górny, ławka pozioma + prostownik pleców,  poręcze równoległe + 
drążek do podciągania,  prasa nożna+ wioślarz,  surfer + stepper, drabinka + podciąg nóg) oraz wykonaniu 
małej architektury, którą stanowią; ławki-10 szt. stojak na rowery- 1szt, stolik do gry w szachy z dwoma 
siedziskami -1kpl, żelbetowy stół do gry w tenisa -1 szt. kosz na śmieci-1 szt.

2. Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości Łysiec.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu boiska do piłki nożnej o wymiarach 35m x 90m  z polem gry 30m x 
60m na terenie, który został uporządkowany i wyrównany. Teren ten został pokryty warstwą ziemi urodzajnej o 
gr 15cm z zasianą trawą sportową, a następnie ogrodzony. W ogrodzeniu zostały zamontowane dwie furtki o 
szer.1,5 m. Ogrodzenie polegało na montażu z siatki o wys. 1,5 m od strony południowej: piłkochwytów o wys. 
6 m od strony północnej, piłkochwytów o wys. 4m w liniach zabramkowych.

Boisko rekreacyjne zostało wyposażone w bramki metalowe o wym. 5m x 2m z profili okrągłych i 
wyposażone w siatki bramkowe oraz ławki z bali o długości 2m w ilości 10 szt.

3. Miejsce wypoczynku i rekreacji w Rudniku Małym.

Przedsięwzięcie polegało na budowie miejsca wypoczynku i rekreacji na działce gminnej, przez którą 
prowadzi ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. W ramach robót budowlano-montażowych powstały  
dwa zadaszone przystanki wyposażone w wiaty (wykonane z drewna z dachem dwuspadowym pokrytym 
gontem bitumicznym) ze stołami i ławkami. Następnie każdy z nich został wyposażony w elementy siłowni 
zewnętrznej, w tym:

- I przystanek: orbitek + biegacz, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, ławka pozioma + prostownik pleców, surfer 
+ twister;

- II przystanek: poręcze równoległe + drążek do podciągania,  prasa nożna + wioślarz, surfer + stoper, drabinka + 
podciąg nóg.

W ramach inwestycji dokonano montażu:  10szt. ławek parkowych z oparciem,  7szt. koszy na śmieci, 
2szt. stojaków na rowery. Nawierzchnia pod elementami małej architektury została wykonana z kostki 
brukowej.
Na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Śląskiej i Targowej zostały nasadzone krzewy i kwiaty.

4. Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu boiska do piłki nożnej o wymiarach 32mx70m  z polem gry 
30mx60m. W ramach robót ziemnych nastąpiło uporządkowanie terenu (w tym: koszenie traw, usunięcie 
krzewów oraz wyrównanie i utwardzenie podbudowy boiska). Teren został pokryty warstwą ziemi urodzajnej (o 
gr  15cm) z zasianą trwa sportową, a następnie ogrodzony. Ogrodzenie polegało na montażu piłkochwytów o 
wys. 4m
(w odległości 5 m od linii zabramkowych oraz 1 m od linii bocznych). W ogrodzeniu z piłkochwytów 
zamontowano dwie furtki o szerokości 1,5 m, po jednej z każdej zabramkowej strony. Boisko zostało 
wyposażone w bramki stalowe o wymiarach 5 m  x  2 m z profili okrągłych i siatki bramkowe oraz ławki z bali 
o długości 2m (6 szt.). Na płycie boiska wyznaczono linie pola gry.

5. Boisko do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym.

Na działce gminnej o regularnym kształcie (o pow. 9 059m2)  powstało boisko o  nawierzchni z  kostki 
brukowej bezfazowej (o grubości 6 cm). Płyta boiska  o wym. 19 mx 32 m  (z polem gry do koszykówki 
15mx28m i polem gry dla siatkówki 9mx18m) została ogrodzona piłkochwytami o wys. 4m, z furtką o  
szerokości 1,5m.

Piłkochwyty zostały umieszczone w odległości 2m od linii bocznych boiska. W ramach robót ziemnych 
uporządkowano teren (wykoszono trawy i usunięto krzewy oraz wyrównano i utwardzono podbudowę boiska. 
Pod nawierzchnię z kostki brukowej położono warstwę z tłucznia (o gr. 20cm) z podsypkę cementowo – 
piaskową (o gr. 3cm). W tym celu  wykonano  także nawierzchnię odsączającą z piasku o gr.30 cm. 
Nawierzchnia boiska została obramowana krawężnikami (na ławie betonowej). Boisko zostało wyposażone w 
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zestaw do gry w koszykówkę (dwie tablice z obręczą i siatką)oraz do gry w siatkówkę (słupy z regulacją 
wysokości i naciągu oraz siatką). Na płycie boiska wyznaczono linie pola gry do koszykówki i siatkówki

6. Młodzieżowe boisko  do piłki nożnej w miejscowości  Starcza.

Młodzieżowe boisko do piłki nożnej w miejscowość Starcza zostało zrealizowane w ramach trzech etapów – 
z funduszu sołeckiego wsi Starcza.  Każdy etap na podstawie poniesionych kosztów zwiększał wartość środka 
trwałego.

W 2015 roku zakończono realizację III etapu inwestycji.  W tym roku  wykonano:

- bramę i furtki w linii istniejącego ogrodzenia;

- ławki  z bali (6 szt.);

- drogę dojazdową z tłucznia naturalnego.

Boisko wyposażono w bramki o wym. 5mx2m a  następnie wyznaczono pole gry do piłki nożnej .

7. Centrum wsi Rudnik Mały.

Zadanie pn."Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały" rozpoczęto w 2014r. od przygotowania 
dokumentacji (mapy do celów projektowych oraz projektu  budowlanego). W wyniku inwestycji otrzymano 
oświetlenie terenu przy budynku OSP w Rudniku Małym (w  tym: oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego, 
miejsca rekreacyjnego, boiska i placu zabaw).

Wykonanie oświetlenia ulicznego polegało na budowie:

- linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia YAKXS 4x35 mm2 długości 190 m i YAKXS 4 x 70 mm od 
stanowiska nr 44/71/ do słupów oświetleniowych i skrzynki ubezpieczeniowej z gniazdami;

- stalowych słupów oświetleniowych  typu CCm62/144/4 z wysięgnikami W1R1 i W2R2 – 6 szt. oraz na :

- montażu 8 szt. opraw oświetleniowych ulicznych (na źródło światłą LED);

- zabudowie ogranicznika przepięć BOPI 0,28/5;

- zabudowie skrzynki z gniazdami i uziemienia przewodu N na skrzynce bezpiecznikowej.

8. Centrum wsi Łysiec.

Przedsięwzięcie polegało na montażu zakupionego sprzętu oraz na obsadzeniu terenu wokół remizy OSP 
drzewkami (Thuja Brabant – szt. 53) i zamontowaniu na stałe do podłoża 2 elementów siłowni zewnętrznej 
(wyciąg + wyciskanie, twister potrójny). Na terenie przed budynkiem OSP zamontowano: stolik betonowy do 
gry w szachy, stół betonowy z ławkami Biesiada, stojak na rowery, kosz parkowy. Montażu urządzeń dokonano 
przy użyciu zaprawy cementowej. W celach informacyjno-promocyjnych zamontowano tablice informacyjną z 
nazwami ulic sołectwa Łysiec oraz infrastrukturą m.in. rekreacyjną. Dokonano  także montażu zestawu do gry 
w koszykówkę składającego się z stojaka jednosłupowego, tablicy z obręczą (zwiększenie atrakcyjności miejsca 
rekreacyjnego).

Zadanie  zrealizowano ze środków Funduszu wsi Łysiec.  W terenie, na którym w 2014 roku zrealizowano 
inwestycję pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec”. Przedsięwzięcie polegało wówczas na wykonaniu 
oświetlenia ulicznego (5szt słupów stalowych, 8 szt opraw LED-owych) oraz na  budowie dwóch  placów 
postojowych - manewrowych i chodników, a także  na wykonaniu: odwodnienia ze studniami rewizyjnymi i 
wpustami ulicznymi. Oba place postojowo - manewrowe oraz chodniki wykonano z kostki brukowej.

9. Plac zabaw w miejscowości Własna.

Przedsięwzięcie polegało na  rozbudowie placu zabaw w miejscowości Własna, które jest uzupełnieniem 
istniejącej infrastruktury budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 3 elementy siłowni zewnętrznej, które zostały na stałe zamontowane 
do podłoża na terenie istniejącego placu zabaw. Do urządzeń siłowni zewnętrznej należą: narciarz/surfer (2 
stanowiska), orbitek (1 stanowisko), stepper (1 stanowisko). Montażu urządzeń dokonano na placu  zabaw o  
nawierzchni trawiastej, który  powstał w 2013 roku. Wówczas w ramach wyposażenia placu zabaw dokonano 
montażu zestawu rekreacyjnego, huśtawki wahadłowej dwusiedziskowej, karuzeli wykonanej z profili 
metalowych zamkniętych, przeplotki o konstrukcji metalowej,  kiwki (sprężynowca), huśtawki wagowej 
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(ważki), tablicy–regulaminu placu zabaw. Całość została ogrodzona siatką  wys. 1,5m z wrotami i dwiema 
furtkami.

Na 2016 rok zaplanowano nakłady na rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej ze środków funduszy 
sołeckich.

Tabela Nr 6
Stan na  

31.12.2013r
Zmiany w wartości 
środków trwałych

Stan na  
31.12.2014r.

Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość 
brutto

Oświetlenie-ul. Gminna Starcza 18.248,80 18.248,80
Oświetl.-ul. Śląska Rudnik Mały 19.596,27 19.596,27
Oświetlenie ul. Targowa Starcza 57.171,49 57.171,49
Oświetlenie ul. Granicznej w Rudniku M. 67.506,04 67.506,04
Sieć szkieletowa telekomunikacyjna 390.625,97 390.625,97
Razem 162.522,60 390.625,97 553.148,57
Rozchody Brak
Przychody Sieć szkieletowa z inwestycji -390.625,97zł

W 2015 roku gmina nie prowadziła inwestycji polegających na rozbudowie oświetlenia ulic. Niemniej jednak 
zrealizowano zadanie inwestycyjne w wyniku którego dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego tj. w wyniku 
inwestycji „Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały”. Otrzymano oświetlenie terenu przy budynku OSP w 
Rudniku Małym (w  tym: oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego, miejsca rekreacyjnego, boiska i placu zabaw).

Ponadto w 2015 roku została zrealizowana inwestycja w ramach Projektu pn.” Budowa infrastruktury 
informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Powstała pasywna linia 
światłowodowa składająca się z telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z dwóch mikrorur Ø 14/10 oraz kabla 
światłowodowego 96J o długości 4,408km, w tym pasywne węzły dystrybucyjno-dostępne – ilość 1 szt.

Poniesione koszty zadania stanowi:

- dokumentacja projektowa- projekt budowlany; projekt wykonawczy i powykonawczy sieci szkieletowej na 
obszarze Gminy Starcza;

- sieć szkieletowa;

- pasywny węzeł dystrybucyjno-dostępowy.

Na podstawie wniosków złożonych przez radnych i sugestii mieszkańców w najbliższym czasie należy 
uwzględnić budowę oświetlenia w Łyścu (ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Letniskowa) w Starczy (ul. 
Brzozowa, ul. Spacerowa).

Tabela Nr 7
Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Stan na  
31.12.2014r.

Zmiany w wartości środków 
trwałych

Stan na  
31.12.2015r.

Pozostałe budowle Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto
Parking  przy Ośrodku Zdrowia w Starczy 92.988,00 92.988,00
Przepust i rów na działce rolnej  w m. 
Własna

55.719.00 55.719.00

Razem 148.707,00 148.707,00
Rozchody Brak
Przychody Brak

W 2015 roku nie poniesiono nakładów na modernizację lub rozbudowę istniejących parkingów, a ich stan 
można określić jako dobry. Niemniej jednak podczas realizacji dwóch inwestycji gminnych  
(”Zagospodarowanie centrum wsi Własna” i „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec”) powstały miejsca 
parkingowe w m. Własna (koło świetlicy wiejskiej) i w m. Łysiec (koło remizy OSP). Należy jednak stwierdzić, 
iż ilość parkingów znajdujących się na terenie naszej gminy jest w dalszym ciągu niewystarczająca, dlatego w 
najbliższym czasie należy rozważyć możliwość ich budowy lub rozbudowy np. koło cmentarza i remizy OSP w 
Rudniku Małym.
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Tabela Nr 8
Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Stan na  
31.12.2013 r.

Zmiany w wartości środków trwałych Stan na 
31.12.2014r.

Nieruchomości rolne Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość 
brutto

Razem -Starcza 239.459,87 4.533,10 81.410,01 316.336,78
Razem -Rudnik Mały 83.023,06 11.767,46 3.439,08 74.694,68
Razem -Własna 87.433,00 87.433,00
Razem -Łysiec 109.239,85 5.718,00 114.957,85
Razem -Klepaczka 173.193,80 2.551,76 Likwidacja 

wartości  z uwagi na 
łączenie gruntów i II –
gi podział

9.430,00- Wartość działek 
otrzymanych w wyniku II-
go podziału

180.072,04

Razem 692.349,58 18.852,32 99.997,09 773.494,35
Rozchody -zmiana wartości pozostałych gruntów po podziale ( pod autostradę)- 4.533,10zł

-likwidacja gruntów wraz ze sprzedażą budynków SKR- 11.767,46zł
-likwidacja gruntów przeznaczonych do scalania, a następnie do ponownego podziału- 
2.551,76zł

Przychody -zakup działki pod  parking i zajezdnię autobusową - 76.909,70zł
-zakup działki pod ścieżkę pieszo-rowerową w Rudniku Małym – 3.439,08zł
-wartość działek nabytych w wyniku scalenia i ponownego podziału w m. Klepaczka-
9430,00zł
- wartość działki wprowadzonej na stan środków trwałych po podziale działki pod autostradę 
– 4.500,31zł
-darowizny mieszkańców wsi Łysiec- z przeznaczeniem (pod budowę ul. Górskiej) - 
5.718,00zł

W  2015 roku dokonano znacznych zmian w ewidencji środków trwałych, które dotyczą nieruchomości 
rolnych położonych na terenie całej gminy, które w efekcie spowodowały zwiększenie wartości gruntów o 
kwotę - 81.144,77zł.

Zmiany w poszczególnych miejscowościach polegały na:

Starcza

- zmniejszenia - 4.533,10zł (wyksięgowano wartość działki Nr 643/2 z uwagi na prowadzony podział - w celu 
odpłatnego przekazania pod budowę autostrady- 4.533,10zł);

- zwiększenia- 81.410,01zł, w tym: zwiększenia – 4.500,31zł (z uwagi na podział działki  Nr 643/2 i 
wprowadzenie na stan środków trwałych nowej działki nr 683/43 o pow. 0,5490ha – 4.500,31zł), zwiększenia - 
76.909,70zł (zakupiono zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Nr 48.VIII.2015 z dnia 29.09 2015r. od  P. Jana 
Skrzypka nieruchomość o obszarze 0,1710 ha położoną w miejscowości Starcza, oznaczoną nr 159 z 
przeznaczeniem pod parking i zajezdnię autobusową - 76.909,70zł).

Rudnik Mały

- zmniejszenia - 11.767,46zł (wyksięgowano ze stanu środków trwałych grunty, które zostały zbyte wraz ze 
sprzedażą budynków po byłym SKR w Rudniku Małym – 11.767,46zł);

- zwiększenia - 3.439,08zł (zakupiono działki zajęte pod  budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym – 
3.439,08,00zł).

Łysiec

- zwiększenia - 5.718,00zł (wprowadzono na stan środków trwałych działki otrzymane od mieszkańców wsi 
Łysiec  w formie darowizny - z przeznaczeniem pod budowę ul. Górskiej - 5.718,00zł).

Klepaczka

- zmniejszenia - 2.551,76zł (dokonano likwidacji  gruntów, które podlegały scaleniu i  otrzymały nową wartość - 
3.439,08zł)

- zwiększenia - 9.430,00zł (dokonano ewidencji działek otrzymanych w wyniku ponownego podziału uprzednio 
scalonych gruntów na działki przeznaczone do sprzedaży – 9.430,00zł)

Tabela Nr 9
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Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Stan na  
31.12.2013r.

Zmiany w wartości 
środków trwałych

Stan na 
31.12.2014r.

Pozostałe środki trwałe Wartość 
brutto

Rozchody Przychody Wartość 
brutto

Samochody strażackie (3szt) 189.951,00
Inne pojazdy-Traktorek ogrodowy155-107HRB 8.820,91

198.771,91

Sprzęt komputerowy
-Węzeł sieci szkieletowej

126.163,14 9.015,48
58.660,70

193.839,32

Pozostałe środki trwałe: pompy, kocioł, sprzęt do 
rehabilitacji, kserokopiarka.. )
- Ultrasonograf  Logiq F6
-Węzeł sieci szkieletowej

79.736,67

75.000,00 154.736,67

Oprogramowania komputerowe i licencje 85.933,60 900.36
3.075,00

89.908,96

481.784,41 152.397,45 637.256,86
Rozchody
Przychody Traktorek ogrodowy 155-107HRB - 8.820,91zł

Sprzęt komputerowy (darowizna) - 9.015,48zł
Węzeł sieci szkieletowej - 58.660,70zł
Ultrasonograf  Logiq F6 - 75.000,00zł
Licencja do „E-podatnik” - 900,36zł
Licencja programu „Mobilek” -3.075,00zł

Zwiększono wartość pozostałych środków  trwałych, w wyniku zakupów zrealizowanych ze środków 
własnych (w tym: zakupionych w ramach funduszy sołeckich wsi) oraz z udziałem środków unijnych (Węzeł 
sieci szkieletowej) o kwotę -152.397,45zł.

Do tych zakupów należą:

Traktorek ogrodowy 155-107HRB. Traktorek ogrodowy (kosiarka wraz z elementami wymiennymi) 
montowany przez firmę  Husqvarna. (maksymalna moc urządzenia 8,6 kW przy 2500 obr/ min., maksymalna 
moc silnika 15,5 kM). Kosiarka zawiera 2 noże tnące, kosz o poj. 250l , zbiornik paliwa o poj. 4,7l. oraz 6-
stopnoiwą regulację wysokości koszenia  z możliwością koszenia do 107cm. Środek trwały zakupiono w 
ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały, który będzie. wykorzystywany do bieżącego utrzymania 
zespołu obiektów  sportowych w m. Rudnik Mały takich jak: boisko do piłki nożnej, plac zabaw oraz teren 
rekreacyjny (w pobliżu remizy OSP Rudnik Mały).

Ultrasonograf  Logiq F6, konsola S/N;422621WX3 z wyposażeniem (Głowica 4C-RS S/N; 417282WX1, 
Głowica L6-12-RS S/N: 409951WX1, Videoprinter czarno-biały Sony UP- D711 S/N;S0160017077), Laptop 
Toshiba satelitę Pro, Drukarka Hp laserjet. Ultrasonograf  Logiq F6 z opcją Dicom - zakupiono ze środków 
własnych budżetu gminy.

Infrastruktura  informatyczna  dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski.

Liderem projektu była Gmina Miasto Częstochowy, a  partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego, w 
tym Gmina Starcza. W ramach projektu powstał środek trwały, który będzie służył poprawie infrastruktury 
informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w 
powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom 
i instytucjom. Projekt obejmuje wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg 
publicznych na terenie trzech powiatów: Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego i miasta 
Częstochowa pomiędzy Urzędami Gmin i Starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz Centrum 
Zarządzania i Dystrybucji Siecią.

Infrastruktura  informatyczna  została  wyposażona  w urządzenia:

- Przełącznik z 4 modułami i 6 wkładkami (Producent –Huawei) –– 49.060,70zł;

- Access point z zasilaczem i montażem - 5.700,00zł;

- Szafa telekomunikacyjna z montażem- 3.900,00zł.

Gmina posiada 3 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W 
ostatnich latach dokonano jednak uzupełnienia tego wyposażenia przez jednostkę OSP Łysiec i OSP Starcza.
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W najbliższym czasie gmina nie przewiduje zakupu nowych samochodów ratowniczo-pożarniczych.
 W przypadku sprzętu komputerowego należy powiedzieć, iż ich stan jest obecnie zadowalający, ponieważ 

w 2011 roku gmina przystąpiła do realizacji zadania („E–powiat”) wspólnie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego i uzupełniła sprzęt komputerowy wraz z licencjami i infrastrukturą teleinformatyczną. W 2013 
roku zakupiono nowy program do ewidencji opłaty śmieciowej, a w 2014 roku (3-stanowiskowy) program do 
obsługi finansowo–księgowej. W 2015 roku gmina otrzymała sprzęt  komputerowy dla potrzeb ewidencji 
ludności i USC (z Centrum Personalizacji Dokumentów - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). Niemniej 
jednak należy rozważyć możliwość zakupu nowego sprzętu komputerowego. na tych stanowiskach, gdzie 
sprzęt nie spełnia wymagań w stosunku do nowych programów np. współpracujących z obsługą bankową).

Oprogramowania komputerowe i licencje uzupełniono o Licencję dla potrzeb księgowości budżetowej „E-
podatnik” oraz dla potrzeb ewidencji środków transportowych program „Mobilek.

W przypadku pozostałych środków trwałych zakupu lub generalnego remontu dokonuje się na bieżąco z 
chwilą wystąpienia  potrzeb (w tym: w ramach funduszy sołeckich wsi).

Tabela Nr 10
TRWAŁY ZARZĄD

Wyszczególnienie
(nazwa obiektu)

Stan na  
31.12.2014 r.

Zmiany w wartości środków 
trwałych

Stan na 
31.12.2015r.

Pozostałe środki trwałe Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto
Budynki:
- Sala gimnastyczna z łącznikiem w 
Starczy
- Przedszkole,
- Szkoła Podst.  w Starczy
- Szatnia przy Szkole Podst.

5.113.588,38
3.176.108,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110,73

5.113.588,38
3.176.108,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110,73

Grunty 28.703,00 28.703,00
RAZEM 5.142.291,38 5.142.291,38

W 2015 roku  z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 735.523,23zł,

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych -190.810,50 zł, w tym: ze sprzedaży budynków po SKR wraz z 
gruntami - 190.776,00zł, ze sprzedaży złomu (likwidacja pozostałych środków trwałych - 34,50zł.

- z usług świadczonych dla mieszkańców - 427.463,05 zł, w tym: polegających na dostarczeniu wody pitnej                                              
216.754,11 zł, z  opłat za oczyszczanie ścieków - 210.708,94.zł;

- z  tytułu pobierania opłaty targowej - 1.488,00 zł;

- - z najmu i dzierżawy  składników majątkowych117.249,68 zł, w tym: z  dzierżawy składników 
majątkowych: w budynku wielofunkcyjnym-przedszkolu, w budynku ośrodka zdrowia, budynku 
„Agronomówki” na działalność Banku Spółdzielczego oraz dzierżawy działek pod stacje  bazowe telefonii 
komórkowej - 79.029,07zł, z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia na cele 
mieszkaniowe -  37.854,16zł, z dzierżawy terenów rolnych przez Koła Łowieckie - 366,45zł.

W 2016 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie - 760.034,00zł, w tym:
- ze sprzedaży działek - 191.000,00zł;

- z usług świadczonych dla mieszkańców - 433.700,00zł, w tym: polegających na dostarczeniu wody pitnej                                       
217.700,00 zł, z  opłat za oczyszczanie ścieków - 216.000,00zł;

- z  tytułu pobierania opłaty targowej - 1.800,00zł;

- z najmu i dzierżawy  składników majątkowych - 133.534,00zł, w tym: z  dzierżawy składników majątkowych: w 
budynku wielofunkcyjnym-przedszkolu, w budynku ośrodka zdrowia, budynku „Agronomówki” na działalność 
Banku Spółdzielczego oraz dzierżawy działek pod stacje  bazowe telefonii a także z najmu lokali w Domu 
Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia na cele mieszkaniowe -  103.000,00zł, z dzierżawy terenów rolnych 
przez Koła Łowieckie - 550,00zł.

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje 
ich emisji. Ponadto Gmina w 2015r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów 
gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
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Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
długoterminowych stanowi kwotę – 2.076.424,00zł.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk
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