
INFORMACJA
o ksztaftowaniu siq Wieloletniej Prognozy Finansowej za l- sze p,'lrocze 2017r

Na posiedzeniu Rady Gminy dn. 28.12.2016r. radni uchwalq Nr 108.XV.2016 zatwierdzili do
realizacji Wieloletniq PrognozQ Finansowq na lala 2017-2021 .
Planowane wielkosci budzetowe na rok 2017 zawieraly: dochody og6lem 11.2'l5.000,0021 (w tym
dochody majqtkowe 1.472.766,0021) i wydatki og6lem 11.070.000,0021 (w tym wydatki majqtkowe
2.048.566,3521), a tak2e inne dane, niezbQdne do ustalenia wyniku finansowego gminy, w tym:
przychody (259.000,002f) i rozchody (40a.000,0021),
Przychody zaplanowano jako;
- kredyt dfugoterminowy zaciqgniqty na rynku krajowym - 155.000,002.1
- splatq pozyczki przez slowazyszenie udzielonej z budzetu gminy - 104 000,0021.
Rozchody w kwocie - 404.000,0021 zadano\ ano z przeznaczeniem na:
- udzielenie pozyczki dla slowarzyszenia dzialajqcego na terenie naszei gminy na realizacjQ zadania
inwestycyjnego z udzialem Srodk6w unijnych -'1 04.000,0021
- sptatq kredytu komercyjnego dtugoterminowego (zaciqgnietego w Banku Spobzielczym w
Tamowskich G6rach) - 260.000,0021.
-splatQ pozyczki dtugoterminowej (zaciagniQtej w WFOS|GW w Katowicach) w kwocie - 40.000,0021

W WPF okreslono takze prognozowane kwoty dfugu na kazdy rok budZetowy oraz inne bardziej
uszczeg6lowione dane. Natomiast w formie zahcznika przedstawiono "Wykaz pzedsiQwziqc
wieloletnich".
W wyniku zmian wprowadzonych przez Radq Gminy lub W6.jta Gminy Starcza dane te ulegly zmianie.

Jak ksztaftowafy siq podslawowe zmiany w dochodach w okresie pierwszego pol. b.r.
przedstawiono w tabelach ponizej (w tym: w oparciu o uchwaly Rady Gminy Starcza i Zarzqdzenia
W6jta Gminy przedstawiono w tabeli Nr 1, natomiast z podzialem na 2r6dla finansowania w tabeli Nr 2).
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Dochody
majqtkowe

w tynr w tym;

Dochody
ze
sprzedaiy
marqtku

DotrcF I
nodti
pfzetnaczo

2016
2?.12.m15t.

2ot6
a_'2.&16r.

11.215.O00,00 9.742.234.N 1.t72.766,6 164.(mo,m 1-3M.766
2 -
3 toa.0@,00

Zaa 1A 2417
1O 03 2017r Zaa Nt 15 m17

+139-309,0O +139.309,0O

.2n17
30 03 ?o17

1 T
30 03 2017r

+119.835,oo +119.835,0O
2) +250 326,@
3)

Zaa.24 2417
31 03 2017r Zae Nt 2i 2017

+4.443,00 +4.443,00

taz 42 2D1 |

16 06 2016r

Zaa N.2Am17
Za.z N. E V)17
Zaz Nt  31  2017
Zan Nt U 2017

ZaaN.31 2017
Zaa Nr $ Z)11
Zatzttt aY ml t-
Zae Nt 37 Va17
Zad Nt 4 2417

+10.659.41 + 1 0 . 6 5 9 , 4 1

m17
2a 06 2017

U R 1 2 5 X X
2n1T
28 06 2017

+18.48O,0O +38.880,00

Zaa 4T 2017
30 06 2016r Zaz Nt 46 2017

+787,21 +187,27

Razem zmiany 313.313,68 313-313,54 2) 250 326 O0
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Plan dochod6w og6lem zwiekszono o kwotQ ogolem - 313.313.6,821, w tvm:
- plan dochod6w biezqcych o kwot? - 3i3.313,002i.
w tvm:

- Uchwalami Rady Gminy Starcza - 158.715,0021
- Zanqdzeniami Woila Gminy Slarcza - 154.598.682t



Tabela Nr 2 DOCHODY Zwiq*szenia zmniejszenia

Bie2qce 171.443.68 't6.845,00
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Wprowadzenie lub uaKualnienie dochod6rv z dotacji celowych
otrzymanych z budletu paistwa na realizacje zadaf wlasnych
zleconych gminie ustatYami, w tym:
Dotacje celowe na zadania ztecone:

Swlaclczenia wychowawcze - Pomoc padstwa w wychowaniu dziect -

151.228.0021
- Zaspokajanie pokzeb Sil Zbrojnych i wojsk soiusznrczych przez seKor
pozamilitarny - 124,0021
- Finansowanie, nadz6. i kontrola teaLzeji zadan z zakresu administtacii Q edowej
zwiqzanych z obstugq ob).wateli iwydawaniem zezwolef - 1.ffi,0021
- Karla Do2ej Rodziny ( 1 8,0021 + 28,0021) - 46,0021
- Zakup dodatkowych pr2ezroczystych urn wyborczych - 1 .690,0021
- Dzialalna6i z zakresu powszechnej samoobrony ludnosci - 300,0021
- Doptaty do paliwa rolniczego dla rolnik6w - 4.874,4121
- Administracja publiczna i obsluga administracyjna obywatela ( w tym: kons€rwacja
ioDrawa ksiao i realizacia zada6 biezacych USC (150,0021+ 9,272|.\- 159,272t

160.107,68

Korekta danych z Vtiu dotdi celowych na zadania ztecone gminie
ustawami
Swiadczenia rodznne, 6wadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasit( dla
oFiekun6w - 15 955,00,
Zakup dodatkowych ptzezrocz!6$,ch um wyborczych - 59O,0O20
Dzialalno,gd z zakr€€u poirsz€chnei samookony ludno6ti) - 300,0021,

-16.845,00

Dotacje celowe na zadania vrasne gminy:
-Pomoc paistwa w zakresie do2ywiania oraz pomoc 2ywnosciowa.. 2 O37,oozl,
-Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladkina ubezp. emerytalne i
rentowe - 171,0021
-Pomoc materialna dla uczni6w o charaKeee soctalnym - 3.043,0O2t
-Oplacanie i refundacjg skladek na ubezp. zdrowotne z budzelu paistwa za osoby
uprawnione - 44o,0o.z1.
- zasilki stale - \rtEoieranie os6b zaarozonych wylduczeniem sDol. - 5.345,0021

11 .036,00

Poz6t ale d ota cje cet ow e
- dot. celowa z zakresu powszechnei samoobrony ludnosci - 300,0021

300,00

o

i

i

=

Bieaqce 168.049,00 9.334,00
Wprowadzenie lub uaKualnienie dochod6w zh ulu pozostalych
dotacii celowych i innych 6rodk6w zsnetrznych z tytulu: '16.000,00
- dotacii celowej z WFOS|GW w Katowicach na opracowanie "Planu gospodarki
niskoemisvinei" -1 6.000.0021
UaKualnienie dochod6w z tl^ulu podatk6w i oplat lokalnych z tttulu:

51.465,00

-oplaty adiacenckiej - 'l i,300,0021-
-naliczonych koszt6w upomniei (dot : rozprowadzania wody - 65,mzl, podatk6w od
os6b prawnych - f 20,0ozt, podatk6w od o66b fizycznych - 2.4OO,0Ozl, optat za
€cieki - Ll0o,0@tl 3.6a5,dtzl
-odsetek od spoznionych wp*at, ( dot.: wptyw6w podatku od 66b P€wnych -
61,0021, oplaty Smieciowej - 324,0021,) - 385,0021
iochod6w jst zwiqzanych z realiejE zada6 z 2akesu administ.acji rzqdowej2,oozl
-wplyw6w z podatku od nietuchomo6ci (od os6b fzycznych; 4.ooo,tr)zl +
1 7.000,0020 - 21.000,00,
-dochod6w z PUP w Czest,Jr+owie (tj. z tytt lu rei'undacii lrydatkow poniesiontlh w
zwiazku z zatrudnieniem pracownik6w na robotach publicznych) - 7.300,0021
- zwrot podatku VAT za 2016 rok (w tym: z inwestycji - 3.910,0021, wydatkow
biezqcych zwiqzanych 2 rozprowadzaniem wody - 4fr,002l, oraz z Wyjmowaniem
Sciek6w -3.457.0t>l) - 7.793.0021
Koreha planu dochod6w oraz zmiana klaswkacji budietowej:

9.334,00
-z tytulu zwrotu podatku VAT za 20'16 rok (dot.; rozp.owadzania wody - 800,0021 ,
przyjmowania Sciek6w - 4.100,0021) - 4.900,0021
-z t)iulu naliczonych kosz6w upomniei (dot , rozprowadzania wody - 65,0021,
podatk6w od os6b prawnych- 1 20,0021, podatk6w od os6b fizycznych - 2 400,0021,
przyjmowania Sciek6w 1 . 1 00,0021) - 3.685,0021
-z tvtdu udzialow we wplywach godatku dochodoweao od osob fiz. - 749,0021

'1 00 584,00uaf, ruarlrterre ^we.y sulrcrejr ulrvrrE,

teryto rial neg o
- zwaekszeni6 cze6ci o6wiatowei subt1encii dla qminy - 10O.584,0021

Razem 339.492.68 26.179,00

313.313,68Razem zwiqkszenia dochod6w bie2Ecych
Majqtkowe

wprowadzenie lub uaktualnienie dochod6w majetkowych
(bez zm@n)

313.313.68



Plan dochod6w ogolem zwigkszono popzez anvigkszenie dochod6w bieiqcych w tej
samej wysoko5ci, tj. o kwote - 313.313,6821.
NajwiQkszy wptyw na zwiQkszenie planu tych dochod6w mialy Srodki wprowadzone uchwalami Rady
Gminy Starcza w wysokosci - 158.715,002t (+168.049,0021/ - 9.334,002i), w tym:
- zwiQkszenie czqsci oswiatowe.i subwenc.ii dla gminy - 100,584,0021,
- uaktualnienie planu dochodow z tytutu podatk6wioplat lokalnych - 42.131,oo21. (w tym; z tytutu

wptyw6w z podatku od nieruchomosci ocl os6b fizycznych - 2'l .000,0021),
- wprowadzenie dotacji celowej z WFOS|GW w Katowicach na opracowanie .Planu gospodarki

niskoemisyjnej" - 1 6.000,0021.
W trakcie l- go p6trocza br. nie wprowadzono zmian w dochodach majqtkowych gminy, K6re stanowiq:
- dochody ze sprzeda2y skladnik6v, maiqtkowych gminy (z tytunl spneda2y dziabk gminnych) w

wysokosci -'l 68.000,0021.
- kwotQ dotac.,i celowej (Srodki uni.ine z PROWna lata 2O14-2020) w wysokosci - 1.304.766,0021
Dochody w formie dotacji celowej zostana zrealizowane w ll pol b.r. poprzez rc iczenie koncowe
zadania inwestycyjnego pn. ,, Pzebudowa drogi gminnej ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowosci
Wtasna".
Dochody ze spzeda2y dzialek bqdq podlegaty stalej analizie, poniewaz w I p6lroczu zostaly
zrealizowane tylko w kwocie 57.660,0021, a zainteresowanie ich zakupem jesl sNabe, co w
konsekwencji moze oznaczac korektq danu w ll pol br.

Plan wydatk6w ogotem iligkszono o kwote og6lem !EE1@S$Z!, *-tyn,
- plan wydatk6w biezqcych o kwotQ - 338.899,6821
- plan wydatk6w ma.iatkowych o kwotg - 69.740,002t

Jak ksztaltowaty siQ podstawowe zmiany w wydatkach w okresie pieMszego p6lrocza b.r
przedstawiono \,v tabelsch ponizej {w tym: w oparciu o uchwaly Rady Gminy Starcza i ZetzAdzenia
W6jta Gminy pzedstawiono w tabeli Nr 3, natomiast z podzialem na 2r&ia finansowania w tabeli Nr 4).
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qazem zmiany ,108.639,68 338.899,6f 61 .196,8953.376,0C 69.740,0C26.840,00
Plan po zmianach't 1478.639,6€9.360.333,331.791.117,89 2.r18.306,352.015.893,00300.000,00

Zwiqkszenia planu wydatkdw og6iem o kwotQ 40E.639.6821 dokonano popzez:
- zwiqkszenia pf anu wydatk6w uchwalami Rady Gminy Starcza w kwocie - 2il-O41,OOzl - w lym
wydatkdw majqtkowych o kwotQ - 69.740,0021

- zwiqkszenia planu wydatk6w zarzqdzeniami Wolta Gminy Starcza o kwotq - 154.598,6821.
W tabeli Nr 4 (ponizej) przedstawiono zmiany jakie spowodowaly wplyw na nowe uksztallowanie siq
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 20i6r.



Tabela Nr 4 WYDATKI Zwi€kszenia Zmniejszenia

Bieiace luatfttatnienie planu wydattdw tieAcycf, ) w tym z uwasr na 171./U3.68 16.845.U)

o

;

-

'

W rdnach dolacji cetdtych na zadania whsrre i zbcorre gminie .tstairami realizo*arre ptzez
Utzed Gminy d Starcrry, w trm na::
- Zaspokajanie potrzeb Sil Zbrojnych iwotsk sojuszniczych przez seKor pozamilitarny - 124,0021
- Finansowanie, nadz6r i konkola realizacji zadaf z zakresu administracl rzqdowei zwiqzanycb z
obslugq obywateli awydawaniem zezwolen (1 686,0021 + 15O,O0zl + 9,2721) 1.845,2721

- Zakup dodatkowych pr2ezroczystych urn wyborczych - 1.690,0021
- Dziaklnoia z zaktsu powszechnej samoobrony ludnqici- 600,0021
- Doolatv do paf iwa rolnicze{'o - 4.E74,41A

9.133,68

- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych - 590,0021
- dzialalnogizJakesu powszechnej g?lnoobrgly lrdncs(i - 300,0021 - ..
- W ramach dotacii celowych na zadania wlasne i zlecone gminie ustawami realizowane przez
Gminny OSrodek Po.nocy spotecznei w Starczy, w tym na::
- KanQ Ou2ej Rodziny (18,0021+ 28,0021)- 46,0021
' Zasilki stale - wspieranie os6b zagrozonych wykluczeniem spolecznym - 5 345,0021
- Do2ywianie ozz pom.r zrynoiaowa dla najubozszych ' 2 037.0021
- Swiadczenra wychowawcze - Pomoc paistwa wwychowaniu dzieci- 151228,00
- Zasilki okesowe, celowe ipomoc w natuze oraz sktadki na ubezpieczenie emeryt. - 171,0021
- Pomoc materialna dla uczni6w o charaktetze socjalnym - 3.043,0021
- Oolacanie skladek na ube29. zdrowolne 2 bud2etu pafsi\ra za o6oby uprawnione - 'MO,oCzl

16t 31o

300,00

- Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasilki dla opiekun6w - 15 955,0021
- Zakup dodatkowych przezroczystylh um wyborczych - a90,0OZ

16 545,0021

Razem zwiQkszenia planu wydatk6w bieiecych (wprowadzone
Zarzadzeniami W6jta Gminy Starcza)

19.598,68

Bieiqce, w tym : 188.8U.(n 4.W),N

o

t

-

3

'

llaktuatnienie planu wydatk6w bie2Ecych rcalimwanych pnez UnEd Gminy w

Starcu w tvm z uwqi na:

88.217.00 f.ilo,00

zatrudnieoie pracownik6w na robotach publicznych iinterwencinych - { 15.337,0021 + 9.900,0n2l l ' 25237,oo21
- uaktualnienie kosztdw diet radnych - 15.500.0921,
- opracowania "Planu 

gospodarki niskoemEytnef ( z udzialem WFOSGWJ - 20.000,0021.
- w$owadzenia do rcalizacii nowego zadania pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacii Gminy starcza do
roku 2023' - 17.500,0021

- gospodarkq gruntami i nieruchomosciami - 2 250,0&l
- zwiekszenie etatu dla ptacownika z zakesu obrony cywilnei - 3.730,002i
- utrzymanie otiekt6w spottowych - 1.00O,m,
- biezaca dzialalno6ci zwiazanei z funkcionowaniem Swietlic wieiskich - 3.000,0021

88.217,00

prace geodezyjno - unqdzeniowe na pottzeby rclniclwa - il0,0021
uaKualnienie kosZ6v, pozodatej dzialalno.6ci kulturalnej - 1 .00O,0Ozl
bie2acei (Eiatakro.ii 6wiettic wieiskk$ (w twn: w ramach F. sol. v6i Starcza ) - 3.000,002{

4 .500,00

IJaktualnienie planu wydatkaw hie2qcych realizowanych pnez placowki

oswiatowe, w tym z uvagi na:

100.584,(n

-Uaktualnienie kosa6w dzialalnosci bie2ecej Szkoly Podstawowej w Starczy- loo.584,oozl
- wynagrodzenia i pochodne od wyha$odzert - 43.O0o,oozl
- koszty energii elewcznej - 16.000,0021
- odpis zakladowego Funduszu sr'/iadcze4 socjalnych - 31 fi0,002
- pozostale Wdatki biezqce, - 10.084.0021

100.584,00

Razem zwiekszenia wydatk6w bie2qcych( wprowadzone uchwalami Rady
Gminy Starcza)

181.301,U)

Maiatkowe w tym z uwagi na, 69.740.00

t

]
)

' o

-konwnuacie zadai rozpoczetych, wtym na. 14.840,00
-,BudowQ wodociqgu i kanalizacii sanitarneiw ulicach: Strazackiei i Mygiwskiej oraz na osiecllu w
miejscowosci Lysiec' oqacowanie "Analizy efelwno'ci kosztowei"- 5 000,0021 (netto)

-,,KompleksowE termomodemizacjQ budynk6w uzyteczno5ci publicznei w gminie Starcza z wymianq
2r6del ciepk" ovacowanie "Analizy efektywnotci kosztowef - 9. 840,0021
-przvqotowanie do realizacji nowych zadan, w tym na: 54.900,00
:Montaz odnawialnych 2r6del energii na terenie gminy Starcza" (wykonanie prcgramu funkcjonalno
- uzytkowego w celu opracowania Nojeku - 12.000.0021
- 

"Budowe Scie2ki pieszo - rcwerowej od mieiscowosci Lysiec do miejscowosci Statcza wrez z
ptzebudowq ul. Jesionowej i ul. Czestochows4ej w miejscowosci Lysiec . - dotacia celot\ta dla
Powiatu CzQstochowskiego w wysokosci - 36 .900,0021

--Budowe wodociaqu w ul. Polneiw Starczy " - 6.A00.00zl

Razem zwiskszenia rrydatkow majqtltowyc h 69.740,00

Razem zwiekszenia Wrowactzone UchwarA Rady Gminy Starcza 254.041,00

F[ ane!!4niq - 408.639.68



W trakc,e I pol 2017roku nastEpilo zwigkszenie planu wydatkow ogolem o kwotg
408.639,682f, w tym:
- wydatk6w bie2qcych o kwotg - 338.899,682t
- wydatkow majqtkowych o kwotq - 69,740,002f

Najwa2niejsze pozycje, ktore mialy wplyw na zwigkszenie planu wydatkow bie2qcych to:

- uaktualnienie planu wydatk6w realizowanych w ramach dotacji celowej na zadania wlasne i
zlecone gminie ustawami o kwote - 154.598,68 zl, w W na:
- zadania realizowane pzez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Starczy - 145.765,00 zl

' - zadania realizowane przez U.z.qd Gminy w Starczy - 9.133,682t

- uaktualnienie planu wydatk6w dzia+alnosci bie2qc€j Urzgdu Gminy w Starczy - 46.2'17,OOzl

- wprowadzenie do realizacji nowych pzedsigwzig6 - 37.500,0021, kt6re dotyczq
- opracowania ,Planu gospodarki niskoemisyjnej' ( z udzialem WFOSGW - 20.000,0021.
- rcalizaqi nowego zadania pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Gmlny Starcza do roku 2023" -

17.500.0021

- uaktualnienie koszt6w dzaalalnoSci bie2qcej Szkoly Podstawowej w Starczy- 100.584,0021
(z czego najwiQksze pozycle dolyczq, wynagrodzert i pcnMnych N wynagodzeh - 43.000,0024 -
odpisu na zakladowy Fundusz Swiadczert socjatnych - 31.500,002' kosz6w energii elenrycmej -
1 6.000,00z4 pozostab wydatki I 0.0e4,W20.

Zwiekszenie planu wydatk6w maiqtkowycfi ( o k$otq 69.740.(x12f) dotyczy;
- wprowadzenia do realizacji nowych zadan inwestycyjnych na kwote - 18.000,0021, w tym na:
- 

"Budowq wodociqgu w ul. Polnej w Starczy' - 6.000,0021
- z ptzeznaczeniem na opracowanie dokumentacii technicznej - 6.000,0021

Zadanie bedzie polegalo na budowie wodociqgu z rur PE R 125mm. ze Srodk6w wfasnych budzetu gminy
- "Montaz odnawialnych 2r6del energii na terenie gminy Siarcza" - 12.000,002f.

- z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - u2ytkorrrego w celu opracowania
projektu na realizaciQ zadania -12.000,0O21
lnwestycja (z udziabm mieszkahc6w) polegae bedzie na budowie infrastuwury stuzqcej do produkcji t
dystrybucji energii ze 2r6del odnswidnych. Instdacje fotowoltaiczne pozwolq na uzyskanie energii

ekologicznej, ponowaz nie emitulE zadnych zanieczyszczeh. lstdE fotowoltaikijest zamiana energii

slonecznel na energie w pelni ekologicznq.

- realizacii wydatk6w majqtkowych w formie dotacji celo,yej - 36.9x!,axlzf
- z ptzeznaczeniem dla Powiatu CzQstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej-

36.900,0021
W zwiqzku z planowanE realizacjE inwestycji pn. ,Budowa scieiSi pieszo - rowqowej od miejscowoici Lysiec

do miejscowoSci Starcza wraz z WebudwtE ul Jesionowej i ul. Cz?stochowskiej w miejscowoici Lysiec".
Inwestycja bqdzie polegafa na budowie chodnika iScteL*i rowerowej Wy &odze powiatowal nr 10U5.

- uaktualnienia planu wydatk6w majEtkowych na p.zedsiewzigcia bgdqce w trakcie .ealizaqi
- 14.84O,OOzl

- z Weznaczeniem na opracowanie ,Analizy efewwno'ci kosztowef', dw6ch zadah
inwestycyjnych:
- ,,Kompleksowej termomodemizacji budynk6w uzytecznosci publicznej w gminie Starcza z

wymianq 2r6del ciepfa" - 9.840,0021.
- 

"BudowQ wodociqgu i kanalizaqi sanitarne.i w ulicach: Strazackiej i Myslawskiej oraz na osiedlu
w miejscowosci Lysiec" - 5.000,002t.
(Dokumentacja powinna wykazai. iZ planowane zadan a |v sposdb efeKwny xealizulq zam@rzone
cele. Wnioskodawca ubiegalEcy slQ o Wyznanie pomocy zobowiqzany jest przeprowadzic analize
efektywnoSci kosztowel, tl6rej zadaniem bqdzie wskazanie technologii, Kora w danym obszaze Jest
najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. )

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach hrdzetu gminy uksztafiowaly WPF w sposob
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Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku z podzialem na poszczeg6lne przedsiewziecia,
w wvniku zmian wDrowadzonvch w ciaqu | -

Plan Wykonanie
W9 uchwaly
budietowej

Po zmianach na
dziei 30.06.2017r.

Kwota o/o In<ytucJ.
nadzorujqca
realizacie oroiektu

Programy, projeKy lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem S.odkow, o
kt6rych mowa w art. S ust. 1 pK 2 i 3, oftrz umowy, kt6rych realizacja w roku budzetowym iw

latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciagfoSci dzialania jednostki i kt6rych
platnosci przypadaja w okresie dluiszym ni2 rok

Wydatki
1

Rr

roktl ir0?3-

,zem I

00 0.00 | Gmina starcza17
Uchwalq Rady Gminy Starcza Nr 124.X1X.2017 z dnia 28.06.2017r. zaplanowano Srodki na

realizacjQ nowego zadania pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku
2023 "- na kwote 17.500,002t. W wyniku tego przedsigwzigcia powstanie plan, K6ry
bedzie pomocny przy staraniach o Srodki unijne. Gmina sktadajqc wnioski o
dofinansowanie r62nych zada^ z1,|riqkszy swojq szansq z uwagi o dodatkowe punkty za
posiadanie takiego opracowania- Zadanie bedzie realizowane w latach 2017-2018 ( w
90%) ze Srodk6w Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach
zadania; ,,Slqskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". Zadanie zostanie
zakonczone w 2018 roku.
Koszt calego prz edsiQwziQcia to - 66.200,0021, nalomiast udzial Srodk6w wlasnych
budzetu gminy to - 6.620,0021. Zaplanowane wydatki roku bie2qcego dotyczq gl6wnie
kosll6w zarzqdzania projektem (na ll pol. br.), natomiast koszty opracowania programu i
Dromocii oroiektu nastaoia w 2018 roku.- --- - -17.500,40 

l- opoT o,o0 l G"'i;tst"'"-
Wydatki majqtkowe

I o,oo I 5.000,00 5.000.00 100,00 Gmina Starcza
Uchwatq Rady Gm. Nr 1 18.XV.201 7r z dnia 30.03.2017r. wprowadzono do planu

kwotQ 5.000,0021. z przeznaczeniem na opracowanie "Analizy efektywnosci kosztowej"
dla realizacji zadania pn. 

"Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitamej w ul. Strai€ckiej
i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowosci Lysiec"- 5.000,0021.
W zwiqzku z planowana realizaqq inwestycji z udzialem Srodk6w unijnych (PROW na lata
2o1+2020). Gmina zosiata zobligowana do opracowania dodatkowej dokumentac.ii, ktora
ma wykaza,6, t2 danor,rane zadanie w spos6b eferywny zrcalizuje zamierzone @le.
Projekt powstal w wyniku potqczenia wczesniej zaplanowanych dw6ch pzedsiQwziQe U.:
,,Budowy wodociqgu i kanalizacii sanitamej w ul. Strazackiet i ul. Mysliwskiej w m. Lysiec"
i ,Budowy rrrodociqgu i kanalizacji sanitamej na osiedlu $/ tyscu". Poniesione wydatki
stanowiq koszty opracowania dokumentacji technicznej - 24.300,0021, w tym:
-,Budowy wodociagu i kanalizaqi sanitamej na osiedlu w LyScu'- 7.300,0021 (2016r.)
-"Budowy wodociagu i kanalizagt sanilamej w ul. Strazadiej i ul. Mysliwskiej -

17.000,0021.( 201 5r.)
Realizacje .zeczowq zdania zaplanowano na lata 201E-2019. Okreslono wartoSc

calego zadania na kwotQ - 1.249.30O,OO21. Stopieti zaawansowania wydatk6w
zapfanowanych na 2017 rok stanowi 100o/o, natomiast realizaqi calego zadania -2,35o/o.

2 0,00 | 9.840,00 9.840.00 | 100,0{) Gmina Starcza

Uchwalq Rady Gm. Nr 118.XV.2017r z dnia 30.03.2017 r. wprowadzono do planu
kwote 9.840,0021 z przeznaczeniem na opracrwanie Analizy efeKywnosci kosztowej'
dla realizacji zadania pn. "Kompleksowa termomodemizacja budynk6w komunalnych
w gminie Starcza".W zwiqzku z planowanq rcalizaqq inwestycji z udzialem Srodkow
untnych RPO ( - 1.779,000.-zl) przeznaczono Srodki na opracowanie niezbqdnej
'dokumentaqi, w kt6rej wykazano, iz planowane przedsiqwziqcie w spos6b efektywny
zlealizuje zamierzone cele.
Pierwsze wydatki ( na opracowanie dokumentaqi techniczneD zostaly poniesione w 2016
roku. Realizacig zeaowq zadania planuje siQ na 2018 i 2019 rok. Koszt calego zadania
oszacowano na - 2.209.8/.0,00 zl

W ramach proiektu planuje sie pneprowadzie komdeksowq termomodernizacjq
budynkow komunalnych z wymianq 2rodef ciepla, instalacjq kolektor6w slonecznych i



pornp ciepta. Inwestycja obejmuje termomodemizaciQ budynku pnedszkola, budynk6w

remiz OSP w LyScu i Rudniku Malym oraz budynku komunalnego w Slarczy
Kompleksowa termomodemizaqa budynk6w komunalnych ( z wymianq 2r6det ciepta'
instaiacjq kolektorow slonecznych i pomp ciepla) bQdzie realizowana z udzialrem Srodk6w
uniinych RPO.

fo zakresie termomodemizacji budynk6w komunalnych przewiduje siQ ocieplenie
Scian istropu, wymianQ okien iclrzwi, modemizacjQ kotbwni iwymianQ instalacji c o ,
montaz kolektor6w gonecznych, wymianQ pokrycia dachowego. W tych budynkach
zoslanie takze wymienione oswietlenie na energooszczqdne.
P'^lit^':il v'w.l,llk6w zaolanowan vcll na 2017 rok stanoYYi 100%

dmg

m. wlasna ,, -1.989.053,fi!zf.
W 201 5 roku poniesiono koszly ( 61 .500,0021 ) na opracowanie dokumentacji

technicznej. Koszi calego zadania oszacowano na kwotg - 2.317.500.-zl. Cale zadanie

oodzielono na dwa etaty. W 2016 roku przystqpiono do realizacji zeczowei zadania ( bez

iealizacji finansowej). Realizacja rzeczowa l-szego etapu polegata na budowie
chodnik; o szer. 2,5m na di.'1 .140m w ul. Zdrowej oraz na dostosowaniu istnieiqcego
mostu do parametr6w drogi. Prace mostowe polegaty na wykonaniu: robot
przygolowawczych, fundametowa niu - n5,72tn3, zbmieniu - 9-873'6kg oraz na
ionbiactr rozbi6rtowych - 9,39m3. W ramach rob6t drogowych zrealizowano prace
poiegajace na wyko;aniu lazd6w na posesje, chodnik6w - 2 ooa,22m2 oraz odwodnienia_'WramachlFgoetapuzadanaazrealizowanopozoslalepracemoslotn'eorazdrcgowe'

Prace mostowe potegaly na wykonaniu; rob6t betonowych - 55,02m3, izolac.ii i
nawiezchni na obie[taah - 64,20m2, odwodnienia obiektu, montazu elementow
.ioeipiec.qqcych _ 2756,9m itp. Do zreatizowanych rob6t drogowych nalezq; rozbi6fki -

ZfZO,SemZ, pcduu dwra -7813m2, nawierzchnia -79'l3m2, oznakowanie -23 sl onz

roboty r62ne (wykonanie regulaqi studzienek, humusowanie z obsianiem skarp, montaz
barier. rtp.

Starcza Nr 109.XV.2016 z dnia 28.1220116rRadv Gminv Starcza Nr 109.XV.2016 z dnia 28 '12.20116r- zaplanowano srodkr na

reatizacjg projenu pn.,Przebudowa dr6g gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w

kora 
"ir.go 

zadania to - 2 050 552,422t. w tym Srodki uniine:- pRot/v na tata 2o14-2O2O
stanowia tcwote - t 304 765,0021. Zadanie zrcalizowano w 1oo-procentch'

h i.6del @ z dnia 30.03-2017r. wprowadzono do planu

kwote -12.0d0,007]1. z przeznaczeniem na reatizacjQ nor'r'ego zadania pn "Montai

odnawialnych ir6del energii na tercnie gminy Starcza"
Srodki zaplanowano na wykonanie programu funkcjonalno - u2ytkowego w celu

opracowania proiektu na realizaqQ novvego projektu z udziabm mieszkafcor'v'
Gmina Starcza planuje realizacjQ poeKu (w latach; 201&2019) polegaiacego na

wykonaniu inslaLcji solamych i in"1alacji f€[ovt ottaicznych dla pozyskania cieptei wody

uzytkowej na budynkach mieszkalnych bAdqcych \'dasnosciq os6b fizycznych Na

reitizacra pfojektu cmina slara siQ pozyskai srodki z Rpo wsL 2014-2020 w wysokosci

85olo koszt6w netto inwestycji. Bez wykonania wy<latk6w, poniewai zadanie bQdzie

@jnia 28.06.2017f, zaptanowano. kwotQ -

bud2efu'gminy bgdzie dobra, to gmina ieizcze w tym roku dokona budowy tego odcinka siecl
-,^.r^^i.- ' ,ol '  RaaljTa.ip wv.latk(iw zaoljnowanvch na 2017 rok rowniez okreslono na l l p6l br

6.000,0021. z przeznaczeniem na ptzygotowanie . do realizacji nowego zadania pn'

,,Budowa wodociqgu w ul. Polnej w Starczy," Srodki zaplanowano na opracowanle

Jokumentacji rechnicznej zadania, kt6re bedzie polegalo na budowie wodociagu z rur PE

R 125mm. lnwesiycjq danuie siq zrealizowa6 ze Srodk6w wlasnych budzetu gminy'

Okres reatizacji jiii w Ou2ym stopniu uzalezniony od oszacowanych koszl6w tego

.przedsiqwzigcia oaz realizaqi budzetu gminv za I pol br W sytuasi9,ll.:i111""]:^9::i"-*:

2.021.893,001.989.053,00

WyAatki majAkowe realizowane w ramach dotTry9gl'y"h



Uchwalq Rady Gm. Nr 118.XV.2017r z dnia 30-03.2017r zaplanowano Srodki dla
Powiatu Czeslochowskiego w kwocie - 36,900,0021 z p%eznaczeniem na
opracoivanie dokumentacji technicznej w zwiqzku z planowanq realizaq4 inwestycji
pn. 

"Budowa Scie2ki pieszo - rowerorvej od miejscowo6ci tysiec do miejscot|oSci
Starcza wraz z przebudowE ul. Jesionowej iul. czqstochoivskiej w miejscowosci
Lysiec".lnwestycja bgdzie polegala na budowie chodnika i Scie2ki rowerowej przy
drodze powiatowej nr 10545 (w tym na: budowie Sciezki pieszo-rowerowej od m.
tysiec do m. Starcza o dlugosci -1825mb, pzebudowie jezdni ul. Czgstochowskiej i
ul- Jesionowej w m. Lysiec o dlugo6ci -1500mb. poszerzeniu istniejqcego chodnika ul.
Czestochowskiej do parametrcnrv 6cie2ki pieszo-rowera,vej - 1 000mb.
Planowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczehstwa publicznego
mieszkafc6w Lysca i Klepaczki. Realizacja wydatk6w zaplanowana na ll pol br.
Reafizacia caleao zadania zalezv od decvzii i Srodk6w Powiatu Czegochowskieqo

Razem lll 0,00 36.gfit.00 0,(X) 0,00 Gmina Starcza

OGOLEM
t -  t

1.989.O53.002.076.293.00 2.@3.892,42 96,79 Gmina Starcza

Zadania inw€stycyjne pzyjete w \IVPF - do realizacji w latach nastepnych
1 0,00 0,00 | 0,fl! I o,0o Gmina Starcza

InwestycjQ pn. " Budowa Swietlicy w m. Klepaczka" - zaplanowano do realizacji na lata;
2019 -2020. Inwestycja bQdzie polegala na budowie budynku murowanego
jednokondygnacyjnego z salq spotkari ,kuchniq, kotlowniq i pomieszczeniem na silowniq.
Limit kosa6w okreslono na kwote - 465.000,002t - bez poniesionych koszt6w w
minionym okresie,

Zadanie pn. ,,Pnebudom boiska sportorego w Starczy' zaplanowano do
reatizagi rzecz(r.?/,d na 2018 rok - z udziabm 5rodk6r, Minister$\'va Sportu i Turyslykiw
kwocie 252.000,002t. Koszt cafkowity pmjektu okreslono na -416.000,0021. W ramach tej
kwoty zostata iul opracowana dokumentacja techniczna (2016r.) w kuocie -'15.990,0021.
Przedmiotem inwes{yqi bedzie przebudola boiska sportowego / treningowego do pilki
noznei, sfuzqcego klubowi sportowemu ,Czami Starcza".

W ramach inweslycji przewidziano wykonanie pb/ty boiska do pifki noznej o wymiarach
106x70 o nawiezchni z trawy naturalnej. Projekt ptzewiduje r6wnie2 widowniQ
dwutzQdowq, wykonanq w cze6d nasypowej. Tryb{.tny zo$anq wykonane z krawQznik6w
betonowych, kt6rych wypelnieniem bedzie kostka brukowa gr. 6cm. Zostanq
zamontoflane siedziska plastikowe kubelkowe z oparciem - dwa zQdy (240 miejsc
siedzqcych), Obekt zostanie wyposazony w: bramki, cfiorQgiewki, sprzQl do nawadniania i
piefegnacji boiska (np.: ciqgnik, kosiarkQ, wertykulator, aeralor, rozsiewacz nawozu i
piasku itp.
(Na 2017 rok nie pzewadziano wydatk6w w zwiqzku z rcalizaq4 tego zadania, jedynie
uaktualniono koszt calego pRedsiQwziQcia do kwoty - 576.917,0021).

0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Starcza

3 Zadanie pn. ,,Modemizacja gminnej oczyszczalni Sciek6w w m. Rudnik Maly"
zadanot/€no do rcalizacii w lalac,l.: 2015 - 2920. W 201 5 roku zoslal p%epto adzony I
etap modemizacji Srodka trwalego na kwotQ 104.200,0021. Obiekt powslal w 2004 roku i
od tego roku naslqpita .iego eksploatacja poprzez pzyjmowanie i oczyszczanie Sciek6w z
calej gniny. W kolejnych latach w zwiqzku rozbudowq osiedli i domk6tY jednorodzinnych

na ierenie gminy nastqpil tak2e znaczny wzrosl wytwarzania Sciek6w, a tym samym
rozbudowa kanalizaqi sanitame.,. Wwyniku dfugotrwate.i izwigkszonei eksploatacji
gminnej oczyszczalni Sciek6\., zaczely po$/stawae coraz czgslsze awade. W zwiqzku z
tym, ze Srodk6w wlasnych budzetu gminy dokonano modernizacji czQsci lechnologicznej
oczyszczalni ( w tym: wymiany kompletu rusztow napowietnajqcych na calkowicie nowe,
adaptac.ii i zmiany sposobu wykorzyslania komory defosfotacii. instalacii mieszadla
napowietrzajqcego,) Koszt calego pzedsiQwziqcia okreslono na - 403.549,002t
W cefu zwiqkszenia pzepustowoSci oczyszczalni Sciekow oraz poprawy parametrow
oczyszczonych Sciek6w planuje sig w 2020 roku przeprowadzic drugi etap modernizacja
( na kwote - 299.349.0021)



Pozostale zadania inwestycyjne - jednoroczne
rlednione w WPFrealizowane ze Srodk6w h budietu

1 59.513,35 59.513,35 | 2.000,00 I 3,36 | Gmina starcza
Uchwalq Rady Gm. Nr.109.XV.2016 z dn. 28,12.2016r. zaplanowano w budzecie

gminy wydatki majqtkowe realizowane w ramach funduszy soleckich poszczeg6lnych wsi
w kwocie 59.513,3521 z pzeznaczeniem na realizacjq zadai;
1. "Budowq boiska rekreacyjnego do tenisa ziemnego ikoszykdwki w miejscowosci
Klepaczka'(l etap) - 11 274,912t.
(Ptzygotowanie terenu do dalszej budowy boiska rekreacyjnego ( wykonanie; robot
ziemnych z rozplantowaniem ziemi imechanicznym profilowaniem izageszczaniem
podloza pod warstwy konstrukcyjne - bez wykonania.
2.,,RozbudowQ placu zabaw w m. Lysiec" - 13.000,0021.
(Zakup i montaz systemu kamer z rejestratorem obrazu, oraz zakup i montaz nowego
elemenlu pfacu zabaw ("slonogii) - !vy'*o nanie 2.000,002|
3."RozbudowQ miejsca rekreacyjnego z placem zabaw w m. \Masna" - 6.000,0021.
(Zakup urz$zenia silowni zewnQtrznej ("wiogarzl 4.000,002f ) oraz na uporzqdkowanie
terenu kolo ahany( na placu zabaw w poblazu Swietlicy wiejskiej) wraz z montazem
laweczek parkowych (2.000,002D - bez wykonania.
4."RozbudowQ miejsca rekreacji iwypoczynku z placem zabaw pey ul. Szkolnei w
Starczy" -'l 0.000.002f.
(Zakup i montaZ uaqdzeh silowni zewnQlrznej, modemizacja afrany wnz z ulo2eniem
kostki brukowej.
S."RozbudowQ miejsca rekreaqi i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Sportowe.i w
Starczy' - 5.000,0021.
(Zakup i polozeniu kostki brukowej wokol urzqdzeri silowni zewnQtrznej na mieiscu
rekreacji i wypoczynku z placem zabaw) - bez wykonania.
5.,,Wykonanie zjazdu do garazu OSP Starcza" -14.238,44.2.1
( Zakup i pofozenie kostki brukowej i krawQznik6w wraz z rozb/,6rkg element6w starego
zjazdu iwykonaniem odwodnienia zjazdu, w ramach: F, sol. wsi Starcza - 9.438,442l.,F.
sot. wsi Wasna - 4.800,0020. - bez Wkonania.
Wszyst*ie zadania znajdujq sie w trakcie realizacii aeczowei i zostanq zakohczone
w lt p6rroczu br. Niezaleanie od tego, iZ ich realizacia finansowa iest mala, zakres
Drac bu&wlano nontazowych wynosi - 50%.

RAZEM 59.513.35 59.513,35 2.000.00 3,36 Gmina
StarczaZ przenie-

sienia | -lll
1.989.0$,W 2.076.2$,@ 2.003.892,42 96,51

OGOLEM 2.048.566,35 2.135.806,35 2.U)5.892.42 93,92

Realizacja program6w i projekt6w (wieloletnich iz udzialem Srodkow unijnych) w l-szym p6hoczu
tego roku slanowi 98,55% ( w tym; wydatk6w majqtkowych 99,40olo). Tak wysoki wskainik realizacji
tych peedsiqwziQc zostal uzyskany w wyniku zrealizowanej inwestycji pn. "Pzebudowa dr6g gminnych
ul. Zdrowej i u'. Stawowej w m- Wlasna , -1.989,053,0021, co bylo jednak mo2liwe dziqki Srodkom z
kredytu w rachunku biezqcym. W trakcie reaLzaqi "zez rtej znaiduja siQ pozostal€ przedsiQwziscia (w
tym: realizowane ze Srodk6w udasnych gminy, oraz w ramach Funduszy soteckich wsi,

WPF zawiera planowane dochody i wydatki na 2017 rok i lata nastQpne z zachowaniem
wymaganych prog6w do zaciqgania kredyt6w i pozyczek wraz ze splatq zobowiqzai ( lj. rat
kapitalowych kredyt6w i pozyczek dfugolerminowych).
Poniewaz liczba potzebnych inwestycji ciqgle wzrasta, wplyw na to, czy iw jakim okresie
pzedsiqvrziQcia sq realizowane majA w duzej mieze (nie tylko dochody wlasne budzetu gminy), ale
przede wszystkim pozyskane Srodki zewnqtrzne. W ciqgu roku bud2etowego wplyw na korektQ danych
w WPF majq r6wniez pzepro\/adzone przetargi na ich realizaqq.
W ll pot br. zostanq wprowadzone dodalkowe korekty rachunkowe i meMoryczne w realizowanych
przedsiqwziQciach (glownie z udzialem Srodk6w unijnych), tak aby zapewnialy wykonanie wydatk6w
majqtkowych w 100. o/o.
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