
I N F O R M A C J A  Z a L 2
o stanie mienia komunalnego na dzief 3' l  grudnia 2010r.

Gmina Starcza na dziei 31 grudnia 2010r (wg danych kslegowych ) posiadala mienie
komunalne o wartosci brutto :-?2!q!qg!4q!Z!
Wadosd mienia komunalnego wg stanu na dzien 31 12 2009r stanowila kwote brutto- 21 O95 162,2121
W ciqgu roku dokonano zwiekszenia warto6ci malEtku gminy o kwote - 1 .U7 7AO.70zl
w tym poprzez:
- oddanie na stan Srodk6w tMaiych inwestycji gminnych - 975.687,48 zl
- zakupy inwestycyjne - 18.767,26 zl
- otrzymane darowizny - 22 525 96 zl
- nabycie z mocy prawa - 800,00 zl
Z uwagi na umoeenie wadosci 6rodkow trwalych (narastajqco ) w kwocie - 7.026.380,562t warto56
tego mienia komunalnego netto stanowi kwotg - 15.032.562,3521

W ciqgu roku dokonano r6wnie2 korekty ( aktualzacjt wariosci stacli uzdatniania wody) o kwote
54 000,00.21
Na stan mienia komunalnego gminy skladajEsie
'1. Budynki o lqcznej wartosci brutto - 7.339.651,2621
- budynki administfacyjne - 3.277 19A,2Ozl
- obiekty sportowe - 4.003.131,532t,
- wialy pzyslankowe -59.329,5321

- 2. Budowle o lqcznei wartosci brutto - 14.155.295,6321
- gospodarka komunalna (wodociqgi kanalizacja ) -1 1.632.039,9921
- oswietlenie ulic -162.522.6021
- dfogi gminne -1.879.232,6321
- boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe 455.459,9421
- pozostale budowle (parkingi) -26.040,4721
3. Grunty o lqcznej wartosci b.utto - 289.685,2121
- polo2one na terenie m. Starcza - 89.086,5721
- polo2one na terenie m. Rudnik Maly -63.516,2021
- polozone na terenie m. Wasna - 57.443,0021
- polozone na terenie m. Lysiec -71709,4421.
- polozone na terenie m Klepaczka - 7.930,0021.
,1. Pozostale Srodkitrwale o lqcznei wartosci brutto - 274.310,8121
- samochody stra2ackie - 104.686,5721
- sprzet komputerowy - 82.267 ,6621
- oprogramowania komputerowe i licencje - 12 650,0021
- pozostale - 74 706,5821

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie nastepowaly w clqgu
roku, dokonanojego klasyfikacjiwg wa2niejszych grup co peedstawiono w tabelach ponizej.
Tabela 1

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31. '12.2009 r.

Zmiany w warto6ci Stan Srodk6w trwatch na
31 .12.2011r.

brutto
Rozchody

brutto
Budynki administracyjne 3.277 .190,20 3.277 .190,20 2.470.441 ,O2
Budynek Domu Naucz 17S.588,62 179 588,62 121.588,40
Szkola Podsl. w Siarczy 246.308,90 246.308,S0 12.811,63
Szatnia pzy Szkole Podsl 1 8 1  1 1 0 , 7 3 1 8 1  1 1 0 , 7 3 130 928,01

674 152, 674.152,36 471 906,U
OSrodek Zdrowia 1216.029,47 1 216 029 47 1 134 633,56

'197.642,16 197 U2 16 123.952,87
SKR 81.580,00 81 580,00 50.733 84
Budynek OSP Rudnik Maty. 100.348 84 100 348,84 75 916 41
BudynekOSP/Uzad Gm Slarcza 351.S45 63 151 945 63 301.502,26
Swiellica wiejska w rn fysrec 48 483,49 48.483,49 16.467,37
Rozchoaly Brak
Pnychody Brak



SpoSrOd wbudynk6ww2010 roku nie przeprowadzono zadnej modernizacj i  Niekt6re z nich
zostaly zmodernizowane w ostatnich latach i ich stan jest zadawalajEcy. Do nich nalezqtakie budynki
jak budynek Domu Nauczyclela, Osrodek Zdrowia w Starczy budynek OSP ( w czeSci zaadaptowany
przez Urzqd Gminy w Starczy). Niekt6re z tych budynkdw ( szatnia przy szkole podstawowel ,
przedszkole, agronom6wka , budynek OSP Rudnik [Iaty, Swietlica wiejska w m. Lysiec) sq na biezeco
remontowane malymi nakiadami pienieznymi , z chwlE adaptacli poszczegoinych pomieszczen na
okreslonq dzialalnoSC statutow4 Tak byio w ptzypadku budynku ,,Agfonom6wki", w kt6rej prowadzona
jest dzialalnosd bankowa, albo w pfzypadku budynk6w OSP , w kt6rych w ostatnim okresre
zaadaptowano czQsi pomieszczei na Swietlice dla mieszkaic6w

Niemniejjednak niekt6re z nich wymagajEw najbli2szym czasie wiekszych naklad6w na
pzeprowadzenie modernizacji lub remontu. Takich naklad6w wymaga budynek Szkoly Podstawowej i
Gimnazj!m w Starczy. Grnina podjela ju2 pierwsze dzialania zwiqzane z termomodernizacja budynku i
poniosla koszty na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 28.361.-zl.

Tabela M 2

W 2010 roku zakupiono ze Srodk6w Funduszu Soleckiego wsi Klepaczka wiate przystankowq (w
kwocie 4.737,26 zl )czeSciowo zabudowanqz szybqtypu PI\,,lNlS, kt6rq na slale przymocowano na belonikach

Gmina Stafcza posiada obecnie 13 wiat przystankowych we wszystkich miejscowosciach
gminy, kt6re saw dobrym stanie technicznym W ostatnim okresie niektdre z nich zostaly pomalowane
i odnowione (wymieniono szyby). Niemniejjednak niekt6re z nich (w Starczy i Rudniku l\ralym) w
najbli2szych latach bedq r6wniez wymaga6 naklad6w na odnowe.

W 2010 roku oddano na slan Srodk6w trwalych budynek zaplecza boiska sporlowego pzy ul Sponowej
w Slarczy na wartosc 811.023,4821. Budynek panerowy (niepodpiwniczony) o pow u2ytkowej183,66m2 posiada
rozne pomieszczenia u2ylkowe, w tym: szatnie dla zawodnik6w i dla sedziow, magazyny, sanitaiaty orcz
6wietlic€ z zapleczem. Wybudowano rownie2 droge dojazdowq z parkingiem, kl6ry posiada dodatkowa funkcje
allerndtywnego borsla do pr{r sralkowet i hoszykowej.
Gl6wnym uzytkownikiem budynku zostal Gminny Klub sportowy 'Czarnl ' Sta rcza

Po zakonczeniu i rozliczenru zadania realizowanego z udzialem Srodkow unijnych (PROW na lata 2007-
2013 -dzialanie 'Odnowa i rozw6j wsi" ) poniesiono dodalkowo naklady na zainstalowanie zewnelznych opfaw
oswietleniowych w kwocie 16.000 -zl. (7 szl )

Drugi budynek - sala gimnastyczna z lqcznikiem i zapleczefi przy szkole podstawowej
i gimnazjum w Starczyjest nowym, nowoczesnyrr obiektem sportowym, kt6ry zoslal oddany do uzytku
w 2008r , - nie wymaga naklad6w na remont lub modernizacjQ

Tabela Nr 3

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2009 |

Zmianywwarto6ci Stan Srodk'iw trwalych na
31.12.2011r.

brutto brutto
Budynki- obiekty aportowe 3.176.108,05 427.023,44 4.003.13' t ,53 3.409.110,41

Sala gimnaslyczna z l4cznikiem
zapreeem pzy szkore podslaw@l I

3 1 7 6 1 0 8 , 0 5 3.176.108,05 2.990 835,09

Budynek zaplecza boiska sport.
w Slarczy

811 023 48
+ 16.000,00

827.023,48 818.575,32

Rozchody Brak
Ptzychody Bud 31.07.2010f 811 .023.118.+ Dobud o9raw osw 10 12 2010 16.000.-.21

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31 .12.2009 r.

St n Srodk6w trwalych na
31.12.2O11r-

brutto
Rozchody

brutto netto
Budynki- pozostale 54.592,27 4.737,26 59.329,53 18.226,58
Wialy ptzystankowe (13 szl) 54 592,27 4.737,26 59.329,53 18 226,58
Rozchody Brak
Pnychody Dokonano zakupu wiaty przystankowej ze Srodkow Funduszu Soleckiego wsi

KleDaczka w kwocie 4 737.26 zl - dn. 20 O9.2O1O|.



Iiryszczeg6lnienie
(nazwa obieKu)

Stan na
31 .12.2009 r.

Zmiany wwarto6ci Stan na 31.12.2011r.

Budowle - Gospodarka
komunalna

11.686.039,9954.000,00 11.632.039,99 6.586.31 2,10

Wodocieg lysiec 172.UO,59 172 UO 59 45 327,14
Wodociqg Klepaczka 132.630,31 132.630,31 101.793,78
Siecwodociqgowa 6/'1.16245 641162,45 224.506,85
Studnia gQbinowa 251.573,83 251.573,83 88.050,88
Slacja uzdatniania wody 177 409 16 54 000 00 123.409,16 82 644,12
Oczyszczalnia soe|\ow 1.833.606,23 I 833 606,23 703 262,41
Siee kanal izacj igm. 8.289 447,53 a 289.447,53 5.249 983.44
Kanalizacja Klepaczka 187.869,89 187.869,89 90.803.78
Rozchody Zmniejszenie waftosci Srodka tMalego z uwagi na aktualizacjQ waftoSci
Ptzychody Brak

W 2010 roku rozpoczeto rozbudowe sieci wodociqgowej w miejscowosci. Lysiec (ul.
Jesionowa) oraz w miejscowosci Starcza (ul. Spacerowa), ktdra stanowi pieMszy etap inwestycji
realizowanej z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego ( w ramach dzialania 321
,,Podstawowe uslugidla gospodarki i ludnosciwiejskiej" ). Drugietap ( koicowy, po kt6rym zostanie
rozliczone zadanie) jest realizowany w 2011 roku i polega na rozbudowie kanalizacjisanitarnej w
Starczy (ul. Spacerowa )
Gm,na przystqpila r6wniez do rozbudowy sieci wodociqgowej na osiedlu w Lyscu i wydala na ten cel
(opracowanie dokumentacji) 11 059.-zl.

Wszystkie obiekty, kt6re sluz4 doprowadzaniu wody i odprowadzaniu Sciek6w sa w mrare
potrzeb konseMowane r remontowane Wzrost zapokzebowania na wode pitna wymusza jednak
podjecie kolejnych dzialai zwiEzanych z nakladami inwestycyjnymi

W najblizszych latach nalezy rozwa2y6 mozliwoSc budowy drugiego ujQcia wody oraz
zwiekszenia naklad6w na remont istniej4cych sieci wodociqgowych i kanaltzacyjnych.

W 2010 roku gmina nie prowadzila inwestycji polegajecych na rozbudowie oswietlenia !lic.
Wykazane zas budowle, stanowiqwartosc majqtku gminy, poniewaz byly zrealizowane ze Srodk6w
wlasnych bud2etu. Na chwile obecnq nie wymagajq modernizacji, chocia2 w niektorych ptz ypadkach
wymagajq uzupelnienia lamp. Z uwagr na ograniczone Srodki w budzecie w na 201'1 fok nie planuie
sie do poniesrenia naklad6w na ten cel.

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2009 t.

Stan Srodk6w tMalych na
31 .12.2011(.

Budowle - Oswietlenie ulic 162.522,60 't62.522,60 115.308,72
OSwietlenie-ul. Gminna Starcza 18.248,80 18.248 80 13.937,50
Oswietl. ul. Slaska R. [,4aty 19 596,27 19.596.27 15.187,12
Odwiellene ul. Targowa Starcza 57.  t7 t ,49 57.171,49 53.098,02
OSwiellene ul. GEnicznel w R[,4 67.506 04 67 5m,04 63.086,08
Rozchoaly Brak
Ptzychody Brak



W 2010r gmina poniosla naklady na przebudowQ drogi gminnel w Rudniku l\Ialym - ul.
Sosnowej (52.263 -zl).2 wykotzyslaniem podbudowy z kruszwva lamanego. Powstala droga (szer.
3,50m) o nawierzchni bitumicznej z poboczem utwardzonym kli6cem (szer. 0,5m)
CzeSC dr6g gminnych jest w stanie dobrym ( np. w m Klepaczka ), ale znaczna czQSC wymaga
przebLrdowy lub modernizacji. Z uwagi na batdzo wysokie koszty tych inwestycji, a zbyt male Srodki w
budzecie, gmina stara sie pozyskac na ten cel Srodki zewnelene Z udzialem Srodkow bud2etu
pahstwa w 2011 roku bedzie prowadzona inwestycja na drodze gminnej w m Wasna ul Nadzeczna
nadl.1212m ( w kwocie -1.378 tvs. zl)

Inne dfogi bedq podlegaC tylko nieznacznym remontom.
Gmina planuje rownie2 w najbli2szych latach wsp6lnie z samozqdem powiatowym uczestniczyc w
pzebudowie drogi w RLrdniku Malym (ul Slaskrej ), podobnre Jak w lat ubreglych, gdzie dokonano
przebudowy drogiw m. Lysiec (ul Czestochowska) iw m Starcza (ul. Szkolna).

Vvyszczeg6lnienie
{nazwa obiektu)

Stan na
3'1.,t2.2009..

Zmiany w warto6ci
s.odk6w trwalych

Stan Srodk6w trwalych na
31 .12.201'|'..

Drogigminne 1.826.969,63 52.263,00 1 .479.232,63 't ,292.710,46
Drogi gm. Rudnik Maly 346.753,8'1 52.263,00 401.016,81 299.535,59

t t  Gra . t .z .a .  Dat r  A  2UA 109 327 01 109 127 01 94 568 A9
rl Lq\ana pa\\ A /094 70 900.00 70.900 00 3/ 598 46

ul  Leina-po\r46931 72 9!6.80 72.946 80 4A 286 A1
4 Sosnawa - paw Q 2024 20 200 00 52 263 -zl 72 463 00 6 2  3 8 7 1 6
4t cnentatna/spakalna -paw 1516 1 880 00 r  880 00 1 394 A0
1tl Hr.isko - we wladanju thjny 73 500.00 73 500 00 f i  341.87
Drogigm. Wasna 223.674,63 223.674,63 96.180,06
ui Zdra$a paw 1 5A0A 119 639 93 119 639 93

. Ll Nad2eczna- pa|| 1 3210 t0n 014 70 104 034 70 14 73193

Drogi gm. Klepaczka 672.986,65 672.986,65 544.920,75
\i r.p.awa pa4 0 3|63 236 829 95 236 829 95 168 090 30

-ti Z..r,.it'ir. ,.'! t 837C 4 l : 2 1 8 1 2 132 238 32 374 837 36
tii Pil.. -p.v' A 6293 I  9 i 8 l 8 3  9 1 8  1 8 I  991 10

Droga gm. tysiec-Wlasna
u Zeona + czesi ul Slawowej.

339.777,68 339.777,68 151.911,79

Droga Starcza-Klepaczka
(rqczn k) !l Spacerow. poi! 7 8449

79.284,OO 79.284,00 55.147,77

Droga gm. Wasna- R. Wielki
(u Stawowa' pow 0 2960 )

1.775,00 1.776,O0 1.030,08

Drogi gm. LFiec 160.7' t5,85 160.716,86 140.954,41
r srtaza.l2 paw 1 1ua 135 483 50 135 483.50 124 562 11

- dotazdow: do grlntow ro iul 2 5  2 3 1 J 6 ?5 233.36 2Q 392 3A

Rozchody Brak

tuzychody Zwiekszenie wafto'ci drogi gminnej- u|. Sosnowej o wykonanE
drogi o waioSc robdt -52.263 -zt. Oddano do uztlku -30.09.201C

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2009 r.

Zmiany w wartosci
Srodk6w trwalych

Stan SJodk6w trwalych na
31 .12.2011r.

Budowle - boiske i miejaca
rekrcacyjno-sportowe

336.532,98 I18.926,96 455.459,94 373.095,62

Boiska sportowe 295.403,54 20.700,00 315.103,54 261.2U,09
Boisko spodowe z parking icz 213.017,3S 2 1 3 . 0 1 7 , 3 9 172.277,82

Bo sko sport 2 2apleczem -lys ec 41842,95 41 442,95 33.997 41
Bo sko z zap eeem .ek.eacyjnym w 40 543,20 20 700,00 61.243,20 54.928,86



Mieisca rekreacii 41.129,44 98.226,96 't39.356,40 111.891,5:j
L.lielsc€ rekreac wm hlepadha 41 129,44 41.129,44 36.810,84
Miets@ €keac w m Wlasna 10.004,00 10.004,00 I 553,82
Miejsce rekreac - wypoczyik-
wm Starcza (kolo pzedszkola)

53 680 00 53 680,00 53.600,00

Plac zabawz boisk€m
rekreacytny'n w m tys ec

12017 00 1 2  0 1 7  0 0 11 926,87

Lesna Klasa-Rudnik Mat 15.870,95 15.870,95
Lesnelrasy rowerowe w m. R lM 6 655,01 6.655,01
Rozchody BrcR
Przychody Ogrodzenie-07 09 2010F -20.700.-zl

Rozbud m ejsca rek€acyj 27.10.2010 - 1O.OO4,00zl
Bud 02 12 2010 53,680.-2l
Bud plac! zabaw z bo skiem Ekteac 25.10 2O10t -12.017 ,0O
Darcwizna 15.870,9521
Daowizna 6.655,0121

W 2010 foku rozbudowano infrastrukture rekreacyjno-sportowq gminy, na kt6rE wydano z
budzetu gminy 96.401 zl. Byly to gl6wnie zadania realizowane w famach Funduszy soleckich
poszczegdlnych wsi. I tak w ramach funduszLr wsi Starcza dokonanol
> ogrodzenia boiska sportowego w Starczy ( 20 700.-zl)
Wykonano ogrodzenie terenu, na kt6rym znajduje sle boisko sportowe do pilki no2nej otaz zaplecze
boiska spo(owego i miejsce rekreacyjno - spoftowe. Ogrodzenie wykonano z siatki powlekanej -
umocowanych na siupach metalowych pomalowanych
> rozbudowy miejsca rekreacyjnego w m. Wasna (10.004.-zl)
Zadanie polegalo na rozbudowie istniejqcego miejsca rekreacyjnego w pobli2u zbiornika wodnego.
Zostal powiekszony deszczochron i wybudowany krqg ogniskowy wyposazony w st6l, lawy i
laweczki..
> bLrdowy placu zabaw z boiskiem rekreacyjnym w m. Lysiec. ( 12.017.-zl)
Wykonano prace ziemne ( ogrodzenie terenu pod plac zabaw do siatki plazowej w sesiedztwie OSP
Lysiec, w ktdrym mie6ci sie Swietlica dla mlodzre2y)
Wyposazenie placu zabaw i budowa boiska do siatk6wki plazowej nast+iw najblizszym okresie

Ponadto zrealizowano inwestycje o wadosci 53 680.-zt, z udzialem Srodk6w unijnych (Program
Leader -23.600 -zl). PrzedsiQwziecie polegalo na budowie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego ( z
montazem takich element6w jak : deszczochfon, krqg ogniskowy) oraz z placem zabaw

W 20'10r. gmina wzbogacila sie o dwa miejsca rekreacyjne, ktdre zostaly ptzekazane ptzez
likwidator6w Stowarzyszenia Spoleczna Inicjatywa Ekologiczna,,Eko - Slarcza" na rzecz gminy.
> Lesna Klasa - Rudnik Maly

Obiekt zawiera uzqdzenia ,,Lesnel klasy (le6ne 6cie2ke dydaktycznq wraz z deszczochronem)
oraz miejsce na ognisko, kt6re otoczone jest lawkami z bali drewnianych, natomiast calosc jest
ogrodzona balarni sosnowymi.

> Lesne trasy rowerowe - Rudnik [4aly
Obiekt zawiera urzqdzenia lesnych tras rowerowychi slupki drogowskazowe tras, urzedzenia do
cwiczeh gimnastycznych, mostek na Eece Czarnolesnej.

Tabela Nr I

W 2010 roku nie wydano z budzetu gminy Srodk6w bezposrednio na budowe parking6w lub ich
modernizacjQ. Wykazany zas parking znajduje sie przed budynkiem Szkoiy Podstawowej i
Gimnazjum. Na dziefi dzisiejszy lego stan mozna okreslic jako dobry. Pzed nnymi obiektami
uzytecznosci publicznej znajduja sie r6wnie2 parkingi, ktdrych stan fizyczny takze jest dobry, a kt6re
na etapie budowy zostaly wkalkulowane w koszty tych obiekt6w.. W zwiqzku z czym na najbli2sze lata
nie planuje sie naklad6w na ich remont.

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
3'l .12.2009 r.

Zmiany w wadosci
Srodk6w trwalych

Stan Srodk6w trwalych na
31 .12.2011r.

Pozostale budowle 26.O10,17 4,737,26 26.040,47 11.197,4'l
Pad n9 puy szlole podsr.wowei 26 040,47 4 737,26 26 UO,47 11.197,41
Rozchody Brak
Pnychody Brak



Tabela M 9
wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2009 r.

Zmiany w wartoeci
Srodk6w trwalych

Stan 6rodk6w trwalych na
31.'12-201'lt.

Pozostale Srodki t.wale 260.280,8{ 260.280,81
Samochody slrazackre (4 sn) 104.686 57 104 686,57

82.267 66 82 267 ,66 2 085 88
Pozostale srcdk rrwale:
pompy, kociol. spzel do rehabiitacji,

60.676 58 '14 030,00 74.706,58 44 708,64

Oprogramowania komputerowe i 12.650 00 12 650,00

Rozchody B f t K
Pnychody Dokonano zakupu kotla dla potzeb Szkov Podstawowejw Starczy (14.030.-zl)

d n .  1 3 . 1 1 . 2 0 1 0 r .

Gmina posiada 4 samochody stra:ackie , ktdre sq w u2ytkowaniu poszczeg6lnych jednostek
OSP. W ostatnich latach (2008r) pozyskano samoch6d Ford Transit 200K100S dla potzeb jednostki
OSP Starcza idokonano czesciowego remonlu. Stan techniczny bojowych samochod6w skazackich
jest malo zadawalajqcy.
W zwiqzku z tym w 2011 roku planuje sie wygospodarowad w budzecie gminy srodki pieniQzne dla
OSP Rudnik Maly w wys. 65 tys. zl. - z ptzeznaczeniem na dotacjQ do karosacji samochodu Slar.
Jednostka OSP w Rudniku lvlalym poczyn a ju2 pierwsze sta€nia o pozyskanie dodatkowych
Srodk6w zewnetznych w wys. 45 tys zl.

W pzypadku spzetu komputerowego nalezy powiedziec, iz ich stan jest malo zadowalajqcy,
poniewaz w ostatnim okresie gmina wstzymala jego uzupelnienie. Stalo sie tak dlatego, ze gmina
przystApila do rca|zacji zadania wsp6lnie z innymi jednostkami samoeqdu terytorialnego -
,, E - powiat " i liczy, 2e w momencie jego realizacji nastqpi uzupelnienie sprzetu kompulerowego na
bardziej sprawny i nowoczesny.

W pzypadku pozostalych ljrodk6w trwalych oraz oprogramowai komputerolvych i licencjl ich
zakupu lub generalnego remontu dokonuje sie na biezAco z chwila wystqlienia potrzeb. Taka
sytuacja dotyczy np zakupu lub remontu pomp ( na ujQciu wody lLrb przepompowniach).
W 2010 roku taka sytuacja dotyczyla r6wnie2 zakupu kotla dla poteeb ogrzewania budynku szkoly
Podstawowej iGimnazjum w Starczy

Tabala M 10
Vlfyszczeg6lnienie

(nazwa obiektu)
Stan na

31 .'12,2009 |
Stan na

3'l .12,2011r.

Dzialki i nieruchomosci rolne - Gmina
Starcza

288.885,21 289.685,21

Dzialki, nieruchomosci rolne poloione na
terenie m. Starcza

89.086,57 89.086,57

Dzialkizajqte na poizeby Gminnego Klubu Spodowego 9 038,00 9 038,00

Dzialki za Szkol4 podsiawowq i gimnazjum 19.674.57 19.674,57
DziaLizsj€te pod Pzedszhole w Starczy 13.450,00 13.450 00
Dziali<i2ajete na usllgibankowe Migdzypowat Baik Sp6ldz 17.350,00 17.350 00

Dzial*izajere pod budy.el szholy podsl i gimn.zjum 28 703,00 28.703,00
Dzialki zaj€te na drogi gminne Slarea 871 00 871,00
Dzialki. nieruchomosci rolne Dolo2one na
terenie m. R. Maly

63.516,20 63.516,20

Ozialkiz pzeznaeeniem na @le rekreacytne 727,30 727,30
Ozalkiz pzeznaczeniem na cele ifwestycyjne 38.989,96 38 989,96
Dz alki zajele pod drcgi 10.272,74 '1o272,74

Dz aiki z ozeznaeen€m ood budownictwo 13 526,20 13.526,20



Dzialki, nieruchomoSci rolne poloione na
terenie m. Wlasna

57.443,00 57.443,00

Ozalkiz pzeznaee. em .a @l€ inweslycytne 34.573,00 34.573 00
Oz alkizatele pod budynek uzedu Gminy 15.400,00 15.400,00
Dz. Nr 19/4 OSrZdr, pow0 2490 7.470,O0 7 470,00

Dzialki, nieruchomosci rolne poloione na
terenie m Lvsiec

7'1.709,44 71,709,44

Dzialki-na cele rekreacyjno - sporlowe 35 340,00 35.340,00

GrLrnly z peeznaczenrem na cele InwestvcytnF -

budowe drog gminnych
23 798,00 23 798 00

Dziatki rolne .pod Lrprawy polowe 6.97' t ,44 6.971,44
Grunty z ptzeznaczeniem na cele inwestycyjne 2.400,00 2 400,00
Dzialki rclne zajele na drogigminne 3.200,00 3.200,00

Dzialki, nieruchomogci rolne poloione na
terenie m. Klepaczka

7.130,00 7.930,00

Nieruchomosci rolne pod upralvy polowe 2.500,00 2 500,00
Dzialki na cele rnwestycyjne 4.630,00 800,00 5.430,00
Ptzychody Nabycie z mocy p|awa- 29.04.2010 - 800,0021

dziatki pod droge gminnq- Ul Zachodnia

W 20'10 roku gmina nabyla z mocy prawa - 29.04.2O10t. - dzialkq pod droge gminnq
m. Klepaczka. Ul. Zachodn|a. - w celu lel poszerzenia

W 2011 roku w wyniku zamiany dzialek miedzy gmina a osobami fizycznymi w mieiscowosci
Klepaczka, staniemy sie wlascicielami dzialek o pow -1.16 ha, a nastepnie w wyniku ich podzialu
uzyskamy 11 szt dzialek Na dzialki te zostaly ju2 wydane decyzje o warunkach zabudowy. Po
podpisaniu aktu notarialnego dziaiki te, zostan4 ptzeznaczone do sptzedazy.

W 2011 roku planuje sie uzyskaa dochody z
wly!0:

- ze speedazy dziaiek

majEtku gminy w lqcznej kwocie !!${!! 00 zl.

- z uslug Swiadczonych dla mieszkaic6w
w tyn:
- polegajAcych na dostarczeniLr wody pitnej
- z oplat za oczyszczanie sciek6w

- z tytutu pobierania oplaty targowej

- z n4mu i dzietzawy skladnik6w majqtkowych

- 252.000.-zt

- 293.145.- zt

115.240 .- zl.
- 130 576.- zl.

- 4.000.-zl.

- 117-3OO.-zl.

- z dzier2awy skladnik6w maj4tkowych ( w budynku wielofunkcyjnym -
przedszkolu, w budynku osrodka zdrowia w budynkach gospodafczych
po SKR, budynku ,,Agronom6wki na dzialalnosd Banku Sp6ldzielczego )
otaz dzietzawy dzialek pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 99.611,08.-zl

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Osrodka Zdrowia -
na cele mieszkaniowe
z dzierzawy terendw rolnych przez Kola Lowieckie

- 17.338,92 zl.
- 350.00 zl

Gmina Starcza nre posiada wyemitowanych papier6w wartosciowych iw najblizszym czasie
nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2010r. nie zakupiia papier6w wartosciowych innych
podmiot6w gospodarczych, jak r6wniez nie udzielila 2adnych poreczen igwarancji.

l...-


