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WSTĘP 

           Raport o stanie gminy Starcza opracowano w związku z realizacją ustawy z dnia              

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) 

Zgodnie z art. 28aa w/w ustawy oraz Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 203.XXXI.2018  z dnia 

19 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. 

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku ubiegłym, a w 

szczególności prezentuje realizację zadań ustawowych samorządu, realizację polityk, 

programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego. 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą          

i społeczną gminy Starcza. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy według stanu na dzień opracowywania raportu za rok 2018.          

Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni  

ostatnich lat z uwzględnieniem roku 2018. 

Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 

oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

 realizacja polityk, programów i strategii 

 realizacja uchwał Rady Gminy, 

 finanse gminy, 

 mieszkańcy gminy 

 ochrona zdrowia, 

 pomoc społeczna, 

 działalność inwestycyjna, 

 gospodarka mieszkaniowa i komunalna, 

 sprawy obywatelskie, 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

 oświata i wychowanie, 

 kultura, sport i rekreacja, 

 przedsiębiorcy, 

 ochrona środowiska, 

 planowanie przestrzenne, 

 sprawy administracyjne, 

a także wskazanie priorytetów na kolejny rok. 

Raport opublikowany w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy umożliwi 

przeprowadzenie społecznej debaty i publicznej dyskusji, na którą serdecznie zapraszam 

radnych oraz zainteresowanych mieszkańców. 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkaniec może zabierać głos, tylko wtedy gdy 

złoży do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej    

20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 

została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy 

zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada 

postanowi o zwiększeniu tej liczby 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY 

      Na wstępie Raportu krótka charakterystyka. Gmina Starcza znajduje się w północnej części 

województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Gmina 

graniczy z następującymi gminami: Poczesną, Kamienicą Polską, Konopiskami oraz 

Woźnikami. W jej skład wchodzi 5 sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza                

i Własna. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 2010 ha i zameldowanych są w niej 2833 osoby, 

a według spisu wyborców na koniec 2018 roku było 2848 mieszkańców.      

Gmina Starcza jako samodzielna jednostka samorządowa istnieje od 1992 roku i obszarowo 

wydzielona została z gminy Kamienica Polska. Pod względem hydrograficznym gmina 

położona jest w zlewni Warty, a głównymi rzekami przepływającymi przez teren gminy są: 

Kamieniczka oraz jej lewy dopływ Zimna Woda. Rzeźba terenu jest urozmaicona, 

pagórkowata. Najwyższy punkt znajduje się w miejscowości Łysiec – 331 m n.p.m. 

      Największy procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne. jednakże rolnictwo z uwagi 

na mało urodzajną glebę i duże rozdrobnienie gruntów nie stanowi głównego utrzymania 

mieszkańców gminy. Tylko niewielka liczba ludzi utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. 

Większość pracuje w pobliskiej Częstochowie, sąsiednich gminach oraz w miastach Górnego 

Śląska. Część znajduje zatrudnienie na terenie gminy w placówkach użyteczności publicznej     

i w nielicznych przedsiębiorstwach prywatnych. 

      

 

W skład Gminy Starcza wchodzi 5 sołectw: 

1. Klepaczka, 

2. Łysiec, 

3. Rudnik Mały, 

4. Starcza, 

5. Własna. 

 

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw na dzień 31.12.2018r. 

 

Sołectwo Liczba mieszkańców 

Klepaczka 184 

Łysiec 503 

Rudnik Mały 527 

Starcza 1243 

Własna 391 
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Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

 

 

 

 

Sołectwo Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 

Klepaczka 124,99 6 

Łysiec 329,70 16 

Rudnik Mały 521,69 26 

Starcza 744,10 37 

Własna 289,70 15 
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Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym 

 

 

 

Rada Gminy Starcza liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna – 5 osób, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 osoby, 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy – 5 osób. 

Urząd Gminy w Starczy jest jednostką organizacyjną gminy. W 2018 roku zatrudnionych było 

17 pracowników oraz 3 pracowników w ramach robót publicznych. 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Starczy w 2018 r. przedstawiała się następująco: 

 

Klepaczka

Łysiec

Rudnik Mały

Starcza

Własna
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

W Gminie Starcza w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020 przyjęta Uchwałą Rady Gminy Starcza 

Nr 47.VIII.2015 z dnia 29.09.2015r. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Starcza Nr 168.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy Starcza Nr 169.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza na 

lata 2018-2032 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 11.II.2018 z dnia 

12.12.2018r. 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza na lata 

2014-2020 przyjęta Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 184/XXVI/14 z dnia 31.01.2014r. 

 Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 185/XXVI/14 

z dnia 31.01.2014r. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2018 przyjęty Uchwałą 

Rady Gminy Starcza Nr 183.XXVI/14 z dnia 31.01.2014r. 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjęty Uchwałą 

Rady Gminy Starcza Nr 18.III.2014 z dnia 30.12.2014r. 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2016-2018 przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 70.X.2015 z dnia 29.12.2015r. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza        

Nr 158.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r. 

 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starcza na lata 

2016-2020 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 60.IX.2015 z dnia 24.11.2015r. 

 Roczny Program Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 

rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 144.XXIII.2017 z dnia 29.11.2017r. oraz 

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Starcza Nr 148.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Starcza do 2020 roku określa długookresowy plan działania, 

wizje, misje i priorytety rozwoju Gminy Starcza oraz cele, których realizacja jest niezbędna do 

osiągnięcia przyjętych założeń. 

Zgodnie z założeniami do głównych wyzwań w polityce rozwoju gminy Starcza należy: 

poprawa jakości środowiska naturalnego powiązana z rozwojem infrastruktury                                   

i zagospodarowania przestrzeni, jak również wzrost jakości życia mieszkańców. 

 

 

Jednoczesne podjęcie wyzwań może przełożyć się na rozwój gospodarki i turystyki na obszarze 

gminy w następujących obszarach: 
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Celem realizacji wyzwań określono wizję i misję Gminy Starcza. 

Wizja Gminy Starcza 

Gmina atrakcyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i inwestorów.  Miejsce, z 

którym społeczność się utożsamia, chce mieszkać, pracować i aktywnie spędzać wolny czas. 

W celu osiągnięcia przedstawionego w wizji pożądanego stanu docelowego służy misja, czyli 

kierunek i sposób działania na najbliższe lata. W misji ujęte są wartości ważne dla gminy, które 

mają za zadanie ujednolicić sposoby działania władz samorządowych w sprawach istotnych dla 

społeczności lokalnej. 

 

Misja Gminy Starcza 

Dążenie do kompleksowego i zrównoważonego rozwoju, który sprawi, iż  gmina Starcza 

będzie miejscem wyróżniającym się na mapie województwa śląskiego pod względem 

atrakcyjności zamieszkania, pracy i wypoczynku - poprzez ciągłe doskonalenie infrastruktury 

oraz wzbogacanie oferty i jakości usług publicznych. 

       

W strategii określono również cele strategiczne i operacyjne, jednakże określone one zostały 

nie na poszczególne lata, ale na cały okres do 2020. 
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- poprawa dostępności 
do usług kulturalnych, 
zdrowotnych, 
edukacyjnych, 
rekreacyjnych 

- zmniejszenie poziomu 
bezrobocia, wykluczenia 
społecznego 

- kreowanie 
pozytywnego wizerunku 
i wzrost 
rozpoznawalności gminy 
(oferta inwestycyjna, 
kulturalna i turystyczna) 

Infrastruktura i 
środowisko 
naturalne 

Społeczeństwo 

Gospodarka 
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PRIORYTET 1. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NATURALNE 

Cel strategiczny: Wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną, komunikacyjną, 

społeczną i gospodarczą  oraz poprawa jakości środowiska naturalnego 
 

Cele operacyjne: 

 Rozwój i modernizacja sieci dróg publicznych w gminie, ze szczególnym naciskiem 

na podstawowy układ komunikacyjny oraz dostępność do terenów przeznaczonych pod 

budownictwo i inwestycje 

 Rozwój infrastruktury komunalnej, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów 

 Poprawa dostępu do sieci internet i e-usług publicznych 

 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów gminy, m.in. poprzez organizację stref 

rekreacji i sportu 

 Rozbudowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych 

 Rozwój funkcji rekreacyjnych, usługowych i społecznych w poszczególnych sołectwach 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów gminy 

 Ochrona walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych 

 Realizacja inwestycji mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję niskiej emisji, m.in. w wyniku 

termomodernizacji budynków – obiektów użyteczności publicznej 

 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego 

 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz przedsiębiorstw 

 Rozwój produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska  naturalnego i zasad 

zrównoważonego rozwoju 

 Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.  

PRIORYTET 2. SPOŁECZEŃSTWO 

Cel strategiczny: Wysoka jakość życia mieszkańców poprzez dostęp do usług publicznych, 

miejsc pracy i wypoczynku  
Cele operacyjne: 

 Stworzenie efektywnych form wspierania aktywności zawodowej, sprzyjających wzrostowi 

zatrudnienia i zmniejszeniu bezrobocia 

 Wdrożenie programów mających na celu zmniejszenie patologii i marginalizacji społecznej 

– włączenie społeczne 

 Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 

 Rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy 

 Zwiększenie udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w realizacji zadań gminy 

 Poprawa jakości edukacji poprzez wspieranie działań wychowawczych, obejmujących 

programy szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, rozwijających osobowość dzieci 

i młodzieży, w tym ograniczających zagrożenie zjawiskami patologicznymi 

 Rozwijanie, dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, systemu profilaktyki 

zdrowotnej i wdrażanie programów ochrony zdrowia, zapewnienie opieki i rehabilitacji 

zdrowotnej - odpowiadających standardom europejskim 

 Stworzenie szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych 

 Zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej 

 Wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu mający na celu wzrost aktywności 

mieszkańców gminy 

 Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców 

i przedsiębiorców. 
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PRIORYTET 3. GOSPODARKA I TURYSTYKA 

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz turystyki 
 

Cele operacyjne: 

 Tworzenie warunków dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw 

działających na terenie gminy  

 Promowanie przedsiębiorczych postaw oraz samozatrudnienia wśród mieszkańców 

 Wzrost znaczenia wartości kulturowych, środowiskowych, społecznych i etycznych w 

działalności gospodarczej 

 Wzrost produktywności i konkurencyjności ekologicznego sektora rolno-spożywczego 

przy uwzględnieniu dobrych praktyk rolniczych 

 Propagowanie i rozwój produktów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych 

 Rozwój i wykorzystanie terenów inwestycyjnych 

 Promocja walorów inwestycyjnych gminy 

 Rozwój bazy turystycznej, w tym: gastronomicznej i noclegowej, infrastruktury aktywnych 

form wypoczynku oraz zwiększenie różnorodności usług turystycznych  

 Wypracowanie i promocja nowych marek turystycznych, uwzględniających lokalne 

tradycje (w tym również̇ lokalnych  produktów) 

 Wykorzystanie potencjału gminy do rozwoju agroturystyki. 

Wskaźniki monitorowania realizacji wdrażania strategii przedstawiają się następująco: 

PRIORYTET 1. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg publicznych w gminie w km - 0 

 Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w km – 0,120 

 Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w szt. - 774 

 Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej w km – 2,050 

 Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej  w szt. - 835 

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych ciągów pieszo-rowerowych w km - 0 

 Liczba nowych obiektów usługowych, rekreacyjnych i sportowych w szt. - 1 

 Liczba nowych  stref rekreacji i sportu w szt. - 1 

 Powierzchnia zrewitalizowanych zdegradowanych obszarów w ha - 0 

 Liczba nowych systemów informatycznych i e-usług w szt. - 1 

 Liczba zainstalowanych urządzeń odnawialnych źródeł energii w szt. - 0 

 Liczba budynków poddanych termomodernizacji w szt. – 3. 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w tonach – brak danych. 

 Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w szt. - 0 

PRIORYTET 2. SPOŁECZEŃSTWO 

 Liczba wdrożonych form wspierania aktywności zawodowej, sprzyjających zmniejszeniu 

bezrobocia w szt. w 2018 r.-  3 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych oraz 3 osoby 

w ramach stażu. 

 Liczba wdrożonych programów mających na celu zmniejszenie patologii i marginalizacji 

społecznej w szt. - 2 

 Stopa bezrobocia w gminie w % - w grudniu 2018r. liczba bezrobotnych wynosiła 40 osób i 

uległa zmniejszeniu, w styczniu 2018r. bezrobotnych było 57 osób. 

 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy - 171 

 Liczba inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez mieszkańców w szt. - 0 

 Liczba działań wychowawczych, obejmujących programy szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne 

i pozaszkolne, rozwijających osobowość dzieci i młodzieży w szt. - 20 

 Liczba organizacji pozarządowych, w tym: fundacji i stowarzyszeń w szt. – 9 
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 Liczba e-usług publicznych w szt. – 1 

 Liczba wdrożonych programów profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia  w szt. – 2 

 Liczba ofert wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych w szt. – 0 

 Liczba wydarzeń i imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w szt. – 4 

 Liczba mieszkańców gminy korzystająca z działań kulturalnych, sportowych, zdrowotnych 

i edukacyjnych w osobach – 1000. 

 

PRIORYTET 3. GOSPODARKA I TURYSTYKA 

 Powierzchnia udostępnionych / uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ha – 3,5340 

 Liczba nowych przedsiębiorstw działających na terenie gminy w szt. - 18 

   Liczba nowych inwestorów w szt. – 0 

 Liczba kampanii promocyjnych w zakresie walorów inwestycyjnych gminy w szt. – 1 

 Liczba nowych obiektów infrastruktury dla rozwoju turystyki w szt. - 0 

 Liczba nowych obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej w szt. - 0 

 Liczba nowych produktów turystycznych w szt. - 0 

 Liczba turystów w osobach – brak danych. 

 Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w szt. - 0 

 Liczba nowych gospodarstw agroturystycznych w szt. – 0 

       

         Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Starcza Nr 168.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. jest strategicznym dokumentem mającym 

wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Głównym celem strategicznym jest 

ograniczenie zużycia energii o 11,66% w stosunku do roku bazowego oraz redukcja emisji CO2 

o 29,53%. Natomiast cele szczegółowe zakładają: 

 Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji; 

 Redukcja zanieczyszczeń atmosfery przez likwidację tzw. „niskiej emisji” z sektora 

mieszkalnictwa; 

 Podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i 

przedsiębiorstwach; 

 Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

 Modernizacja oświetlenia; 

 Modernizacja stanu nawierzchni dróg lokalnych oraz wdrażanie usprawnień ICT w 

sektorze transportu; 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy; 

 Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców; 

 Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie; 

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego; 

 Wdrożenie działań nie inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i 

zarzadzania energią w gminie, zielonych zamówień publicznych. 
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Wskaźniki monitorowania Planu przedstawiają się następująco: 

Sektor Nazwa zadania 

 
 

Wskaźnik Jednostka miary Trend 

B
u

d
yn

ki
 u

ży
te

cz
n

o
śc

i p
u

b
lic

zn
ej

 

Termomodernizacja 
obiektów 

 
Zużycie energii cieplnej 

MWh/rok  

 
Powierzchnia obiektów poddanych 

termomodernizacji 
m

2
  

 
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji  szt.  

Instalacja odnawialnych 
źródeł energii  

Zużycie energii pochodzącej ze źródeł 
tradycyjnych MWh  

Ilość energii pochodzącej z OZE 
MWh  

Liczba obiektów korzystających z OZE 
szt.  

Powierzchnia zamontowanej instalacji solarnej / 
fotowoltaicznej m

2
  

Udział energii pochodzącej z OZE 
%  

B
u

d
yn

ki
 u

ży
te

cz
n

o
śc

i 
p

u
b

lic
zn

ej
 

Działania 
nieinwestycyjne w 

zakresie realizacji tzw. 
Zielonych zamówień 

publicznych i 
budowania 

świadomości 
ekologicznej 
mieszańców 

Liczba zrealizowanych zamówień publicznych, w 
których aspekt energetyczny stanowił jedno z 

kryterium wyboru Wykonawcy oraz ilość spotkań 
informacyjnych dla mieszkańców 

szt.  

M
ie

sz
ka

ln
ic

tw
o

 

Termomodernizacja 
budynków 

jednorodzinnych 
Jak dla obiektów użyteczności 

Instalacje odnawialnych 
źródeł energii przez 

prywatnych właścicieli 
obiektów 

Jak dla obiektów użyteczności 

Modernizacja 
indywidualnych 

kotłowni 

Liczba zmodernizowanych kotłowni i 
zlikwidowanych kotłów nie ekologicznych 

szt.  

U
sł

u
gi

, 
H

an
d

el
, 

P
rz

em
ys

ł 

Instalacje odnawialnych 
źródeł energii  

Jak dla obiektów użyteczności 

 

 

Realizacja wskaźników ustalona jest docelowo na rok 2020 i dopiero wtedy można będzie 

przeprowadzić analizę. 

Działania podejmowane przez Gminę w 2018 roku dot. takich obszarów jak: 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Remizy OSP w Łyścu i Remizy 

OSP w Rudniku Małym), 

 modernizacja oświetlenia, w tym ulicznego, 

 modernizacja stanu nawierzchni dróg, 

 podniesienie poziomu OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach. 
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Natomiast wszystkie planowane działania do 2020 roku w zakresie ochrony środowiska 

dotyczą: 

Sektor Nazwa zadania 
Podmiot 
odpowi
edzialny 

Termin 
realizacj

i 
zadania 

Roczne 
oszczęd

ności 
energii 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 

Szacowane 
koszty 

Reduk
-cja 

emisji 
PM10 

Reduk
-cja 

emisji 
PM2,

5 

Reduk
-cja 

emisji 
SO x 

Reduk
-cja 

emisji 
NO x 

Reduk
-cja 

emisji 
b(a)p 

[MWh/r
ok] 

MgCO2/ro
k] 

[zł] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 

O
b

ie
kt

y 
p

u
b

lic
zn

e
 

Zarządzanie efektywnością 
energetyczną: 

• zarządzanie energią w obiektach 
użyteczności publicznej,                                                                                             

• promowanie energetyki odnawialnej 
w ramach kampanii marketingowej dla 
mieszkańców/ broszura informacyjno- 
promująca OZE i ograniczanie zużycia 

energii oraz podnoszenie świadomości 
mieszkańców Gminy w zakresie działań 
redukujących przekroczenia pyłu PM10 

oraz b(a)p  
•  uwzględnianie kryteriów 

efektywności energetycznej w 
definiowaniu wymagań dotyczących 

zakupu produktów i usług, 
•  wspieranie produktów i usług 

efektywnych energetycznie 
• promowanie energetyki odnawialnej 
w ramach kampanii marketingowej dla 
mieszkańców/ broszura informacyjno- 
promująca OZE i ograniczanie zużycia 

energii 

Urząd 
Gminy  

2017-
2020 

16,77 8,41 0,00 zł 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 

Działania nieinwestycyjnie związane z 
realizacją zasady zielonych zamówień 

publicznych, tj. wskazanie aspektu 
oszczędności energii i redukcji emisji 

CO2 przy określaniu SIWZ i Programów 
Funkcjonalno- użytkowych, 

usprawnienia dla instalacji OZE ujęte w 
Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Urząd 
Gminy  

2017-
2020 

0,00 0,00 0,00 zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w gminie 
Starcza z wymianą źródeł ciepła, 

instalacją kolektorów słonecznych i 
pomp ciepła - Zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza 

poprzezograniczenie emisji szkodliwych 
gazów i pyłów trafiających doatmosfery 

oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej budynkówużyteczności 

publicznej (Budynek OSP Łysiec, 
Budynek OSP Rudnik Mały, Budynek 

użyteczności publicznej w Starczy, 
Budynek przedszkola w Starczy)* 

Urząd 
Gminy  

2017-
2020 

1264,39 384,86 
2 266 378,00 

zł 
0,52 0,40 1,78 0,31 0,00 

Tr
an

sp
o

rt
 lo

ka
ln

y 

Modernizacja dróg gminnych: Rudnik 

Mały ul. Łąkowa, Leśna, Klepaczka ul. 

Topolowa, Łysiec ul. Strażacka, Starcza 

ul. Wspólna, Żurawinowa. 

Urząd 
Gminy  

2017-
2020 

0,87 0,28 
2 956 702,43 

zł 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O
b

ie
kt

y 
p

ry
w

at
n

e
 

Montaż odnawialnych źródeł energii na 
terenie posesji prywatnych w 

Gminie Starcza - Poprawa efektywności 
energetycznej gospodarstw 

domowych oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

Urząd 
Gminy  

2017-
2020 

387,70 253,35 
2 821 570,00 

zł 
0,00 0,30 1,16 0,21 0,01 

Modernizacja kotłowni prywatnych- 
działanie 4.3 RPO WSL* 

Urząd 
Gminy  

2017-

2020 
3973,99 1713,42 

3 000 000,00 

zł 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Termomodernizacja budynków 

prywatnych- działanie 4.3 RPO WSL 

Urząd 

Gminy  

2017-

2020 
5298,65 2284,57 

2 000 000,00 

zł 
4,52 4,09 15,80 2,88 0,15 

O
św

ie
tl

en
ie

 
Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne na 

terenie Gminy Starcza 

Urząd 

Gminy  

2017-

2020 
0,00 0,00 

2 676 000,00 

zł 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wymiana opraw oświetleniowych na 
LED 

Urząd 

Gminy  

2018-

2020 
9,05 7,33 62 500,00 zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H
an

d
el

, u
sł

u
gi

 i 
p

rz
e

m
ys

ł 

Zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznych przez prywatnych 

inwestorów 

Inwesto
rzy 

prywatn
i 

2017-
2020 

185,87 150,56 
środki 

prywatne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizacja kotłowni prywatnych 
przedsiębiorstw* 

Inwesto
rzy 

prywatn
i 

2017-
2020 

2026,82 685,45 
środki 

prywatne 
4,80 4,29 19,22 3,39 0,01 

Suma 2017-2020 
13164,12 5488,00 15 783 150,43  9,85 9,07 37,98 6,80 0,17 

 

 

        Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy Starcza Nr 169.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. zakłada jako główny cel strategiczny: 

wykorzystanie zasobów lokalnych i współpracy społeczności na rzecz zrównoważonego 

rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego obszaru do rewitalizacji 

ukierunkowanego na poprawę jakości życia, integracji i aktywizacji mieszkańców, natomiast 

celami operacyjnymi są: 

 poprawa warunków życia oferty społeczno-gospodarczej oraz integracja i aktywizacja 

mieszkańców, 

 tworzenie atrakcyjnej, funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, 

 wzrost jakości środowiska naturalnego. 

Harmonogram wdrażania projektów związanych z realizacją założonych celów zakładał na 

2018 rok: 

1. Modernizację budynku OSP Łysiec – w realizacji; 

2. Modernizację budynku OSP Rudnik Mały – w realizacji; 

3. Rozbudowę infrastruktury sportu i rekreacji; 

4. Integrację i rozwój społeczny poprzez sport – w realizacji; 

5. Warsztaty rozwojowo-integracyjne – planowane na 3 lata; 

6. Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej – planowane na 4 lata; 

7. Likwidację zanieczyszczeń środowiska – w realizacji; 

8. Modernizację dróg i chodników – w realizacji; 

9. Zagospodarowanie terenu i budowę zbiornika wodnego na cele rekreacyjne wraz z 

rozwojem integracji i aktywności sportowych – planowane na 6 lat. 

 

       Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza 

na lata 2018-2032 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 11.II.2018 z dnia 12 

grudnia 2018r., a zatem jego realizacja w roku 2018 dotyczyła przeprowadzenia inwentaryzacji 

obiektów budowlanych, w których zastosowane były wyroby azbestowo cementowe. Obiektów 

takich jest 121: w Starczy 42, w Klepaczce 3, w Łyścu 18, we Własnej 21 oraz w Rudniku 

Małym 37. 
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       Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza na lata 

2014-2020 jako cel strategiczny zakłada stworzenie warunków do umożliwienia osobom            

i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez: 

1. identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy 

społecznej, 

2. pomoc osobom i rodzinom zagrożonych dysfunkcjami, w szczególności bezrobociem; 

3. rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych, 

4. pomoc osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 

psychicznymi), 

5. zwiększenie zatrudnienia liczby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Starczy. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy.  

Dane liczbowe dotyczące poszczególnych obszarów pomocy podane zostaną w dalszej części 

Raportu. 

 

       Głównym celem Wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza      

Nr 185/XXVI/14 z dnia 31.01.2014r. było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i 

młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

W 2018 roku z tego programu skorzystało 5 osób (dzieci), natomiast w poprzednim roku było 

ich 22. 

 

       W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2018 
przewidziano, że w 2018 roku prowadzona będzie profilaktyka poprzez edukację, informację 

oraz szkolenia w zakresie narkomanii skierowana do dzieci, młodzieży i rodziców. Wskaźniki 

zostały osiągnięte. Działania te prowadzone są w Szkole Podstawowej w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

 

      W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 

przewidziano: 

 zmianę postaw społecznych wobec zjawiska przemocy, 

 zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy, 

 spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 

 udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

 usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

 zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania przemocy, 

 niwelowanie skutków zjawiska przemocy, 

 zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy, 

 pogłębianie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej poprzez 

systematyczną edukację. 

Wskaźnikami ewaluacji są: 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy, ilość interwencji, udzielania porad, konsultacji 

osób korzystających z porad specjalistycznych w Punkcie Konsultacyjnym - 4 

 liczba przeszklonych pracowników zajmujących się problemem pomocy w gminie - 2 

 liczba wypełnionych Niebieskich Kart zgłoszonych do Zespołu Interdyscyplinarnego - 1 

 liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa - 0 

 ilość osób, które wzięły udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 

przemocy - 0 
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 liczba instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy 

w Gminie Starcza - 3. 

 

        W Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2016-2018 

przewidziano następujące cele:  

 poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców, 

 zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych, 

 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów w 2018 roku przedstawiały się następująco: 

 liczba rodzin wymagających wsparcia - 16 

 liczba udzielonych porad przez specjalistów - 35 

 liczba osób uzależnionych, skierowanych na leczenie - 0 

 liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie - 0 

 liczba realizowanych projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i 

dzieci - 6 

 liczba osób uczestniczących w terapii dla sprawców i ofiar przemocy - 0 

 liczba rodziców świadomych właściwych postaw wychowawczych - 5 

 liczba rodzin, którym przydzielono asystenta rodziny - 5 

 udział asystentów rodziny w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje - 1 

 udział pracowników socjalnych w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną - 0 

 liczba dzieci objętych terapią psychologiczno-pedagogiczną - 0 

 liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach edukacyjnych, w tym z elementami 

przeciwdziałania uzależnieniom, połączonych z wypoczynkiem - 0 

 liczba rodziców utrzymujących kontakty z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej 

- 1 

 liczba osób, które ukończyły kurs zawodowy - 0 

 liczba osób, które podjęły zatrudnienie - 2 

 liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe lub rzeczowe - 2 

 liczba dzieci, którym wypłacono wyżywienie w przedszkolu lub obiady w szkole - 5 

 liczba rodzin, które nabyły podstawy prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 1. 

        Uzyskane dane pozwolą na ocenę wartości programu oraz pomogą w dalszym planowaniu 

realizacji i rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący 

kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie 

efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków 

przeznaczonych na ich realizację. 

 

       Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Działalność profilaktyczna dot. przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona była 

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 158.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r. w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
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Działania i zadania zaplanowane w w/w Programie zostały zrealizowane, a dotyczyły: 

 interwencji w związku z nadużyciami alkoholu – 7 osób, 

 prowadzenie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży oraz w środowisku lokalnym 

(realizacja programów i konkursów profilaktycznych w szkole podstawowej, a także 

udział w przedsięwzięciach środowiskowych np. program „Trzymaj formę”, „Stop 

dopalaczom”, „Smaki życia” czy współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynenckim 

„Feniks” z Kamienicy Polskiej). 

 dofinansowanie funkcjonowania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego. 

 

       Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starcza na 

lata 2016-2020 zawiera  wszelkie informacje dotyczące: 

wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan 

remontów, zasady polityki czynszowej, sposób zarządzania lokalami, źródła finansowania oraz 

wysokość wydatków na gospodarowanie zasobem, a także inne działania związane z jego 

gospodarowaniem. 

W zasobie gminy znajduje się 7 mieszkań zlokalizowanych w 3 budynkach: 

 4 w Domu Nauczyciela, 

 2 w Ośrodku Zdrowia, 

 1 w budynku Banku Spółdzielczego (mieszkanie socjalne). 

Lokale są w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem budynku Banku, który przewidziany jest 

do termomodernizacji. 

Wysokość wydatków ujętych w Programie na rok 2018 przeznaczonych na gospodarowanie 

mieszkaniowym zasobem Gminy Starcza to 5 000,00 zł na remont i 50 000,00 zł na 

modernizację. Środki na termomodernizację banku nie zostały wykorzystane w 2018 roku, 

gdyż termomodernizacja będzie prowadzona w roku 2019, podobnie jak prace remontowe. 

 

       Roczny Program Współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi na 

2018 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 144.XXIII.2017 z dnia 29.11.2017r. oraz 

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Starcza Nr 148.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. wyznaczał 

cele główne i cele szczegółowe. 

Celem głównym było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców  Gminy Starcza oraz 

wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast celami szczegółowymi były: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 racjonalne wykorzystanie środków publicznych, 

 otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, 

 podniesienie efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

 integracja organizacji lokalnych, 

 wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

 promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

W 2018 roku w Programie jako zadania priorytetowe publiczne, które mogą być przekazane 

organizacjom wskazano 6 dziedzin. Na realizacje tych zadań przeznaczono 70 000,00 zł. 

Ze złożonego przez Wójta Gminy sprawozdania jednoznacznie wynika, że przekazano je na 

realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu. W wyniku ogłoszonego konkursu w/w zadania realizował Gminny Klub Sportowy 

Czarni Starcza, który otrzymał dotację w wysokości 70 000,00 zł i dotacja została 

wykorzystana. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2018 roku Rada Gminy Starcza podjęła 76 uchwał na 10 sesjach Rady Gminy: 

 XXV Sesja Rady Gminy – 02.03.2018r. 

1. Nr 158.XXV.2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 

rok. 

2. Nr 159.XXV.2018 w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na 

rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”. 

3. Nr 160.XXV.2018 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów       

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego na terenie 

Gminy Starcza. 

4. Nr 161.XXV.2018 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów                               

w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starcza oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

5. Nr 162.XXV.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych. 

6. Nr 163.XXV.2018 w sprawie podziału Gminy Starcza na okręgi wyborcze w wyborach do 

Rady Gminy. 

7. Nr 164.XXV.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

częstochowskiemu. 

8. Nr 165.XXV.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2018 rok. 

9. Nr 166.XXV.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na 

lata 2018-2022. 

XXVI Sesja Rady Gminy – 04.04.2018r. 

1. Nr 167.XXVI.2018 w sprawie podziału Gminy Starcza na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

2. Nr 168.XXVI.2018 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Starcza. 

3. Nr 169.XXVI.2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza 

do roku 2023. 

4. Nr 170.XXVI.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2018 rok. 

5. Nr 171.XXVI.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na 

lata 2018-2022. 

6. Nr 172.XXVI.2018 w sprawie wyboru przedstawicieli na członków Rady Społecznej 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. 

XXVII Sesja Rady Gminy – 19.06.2018r. 

1. Nr 173.XXVII.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2017 rok. 

2. Nr 174.XXVII.2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza. 

3. Nr 175.XXVII.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Starcza. 

4. Nr 176.XXVII.2018 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Starcza oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

5. Nr 177.XXVII.2018 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem 

szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starcza oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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6. Nr 178.XXVII.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                

i odprowadzania ścieków i przekazywania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

7. Nr 179.XXVII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 

darowizny. 

8. Nr 180.XXVII.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza. 

9. Nr 181.XXVII.2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Starcza. 

10. Nr 182.XXVII.2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Klepaczka, 

Łysiec, Rudnik Mały i Własna. 

11. Nr 183.XXVII.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2018 rok. 

12. Nr 184.XXVII.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza 

na lata 2018-2022. 

XXVIII Sesja Rady Gminy – 24.08.2018r. 

1. Nr 185.XXVIII.2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

2. Nr 186.XXVIII.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Starcza. 

3. Nr 187.XXVIII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działek 

położonych w miejscowości Własna będących własnością Gminy Starcza. 

4. Nr 188.XXVIII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 

darowizny. 

5. Nr 189.XXVIII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

6. Nr 190.XXVIII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej                

w miejscowości Klepaczka stanowiącej własność Gminy Starcza. 

7. Nr 191.XXVIII.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

8. Nr 192.XXVIII.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza 

na lata 2018-2022. 

XXIX Sesja Rady Gminy – 31.08.2018r. 

1. Nr 193.XXIX.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

2. Nr 194.XXIX.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza 

na lata 2018-2022. 

XXX Sesja Rady Gminy – 04.10.2018r. 

1. Nr 195.XXX.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku. 

2. Nr 196.XXX.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza  na 2018 rok. 

3. Nr 197.XXX.2018 zmieniająca uchwałę Nr 194.XXIX.2018 Rady gminy Starcza z dnia   

31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na 

lata 2018-2022. 

4. Nr 198.XXX.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na 

lata 2018-2022. 

5. Nr 199.XXX.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania                 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania. 

XXXI Sesja Rady Gminy – 19.10.2018r. 

1. Nr 200.XXXI.2018 w sprawie Statutu Gminy Starcza. 

2. Nr 201.XXXI.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                            

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Starcza. 
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3. Nr 202.XXXI.2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

4. Nr 203.XXXI.2018 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 

gminy. 

5. Nr 204.XXXI.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 

darowizny. 

6. Nr 205.XXXI.2018 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza                    

z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. 

KADENCJA 2018-2023 

I Sesja rady Gminy – 23.11.2018r. 

1. Nr 1.I.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Starcza. 

2. Nr 2.I.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Starcza. 

3. Nr 3.I.2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 

4. Nr 4.I.2018 w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

5. Nr 5.I.2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. 

6. Nr. 6.I.2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta gminy Starcza. 

7. Nr. 7.I.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2018 rok. 

8. Nr 8.I.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2018-2022. 

II Sesja Rady Gminy – 12.12.2018r. 

1. Nr 9.II.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na        

2019 rok. 

2. Nr 10.II.2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na          

2019 rok. 

3. Nr 11.II.2018 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Starcza na lata 2018-2032. 

III.2018 Sesja Rady Gminy – 28.12.2018r.  

1. Nr 12.III.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Starcza. 

2. Nr 13.III.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności oraz określenie zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci 

posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

3. Nr 14.III.2018 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

4. Nr 15.III.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku. 

5. Nr 16.III.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Starcza na lata 2019-2021. 

6. Nr 17.III.2018 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym                

i sołtysom Gminy Starcza. 

7. Nr 18.III.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2019 rok. 

8. Nr 19.III.2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na         

2019 rok. 

9. Nr 20.III.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klepaczka. 

10. Nr 21.III.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysiec. 

11. Nr 22.III.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik Mały. 

12. Nr 23.III.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Starcza. 

13. Nr 24.III.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Własna. 

14. Nr 25.III.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2018 rok. 



20 
 

15. Nr 26.III.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2018-2022. 

16. Nr 27.III.2018 w sprawie budżetu Gminy Starcza na 2019 rok. 

17. Nr. 28.III.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata     

2019-2023. 

Uchwały przewidziane do realizacji w 2018 roku zostały zrealizowane, natomiast uchwały 

przewidziane do realizacji w kolejnych latach będą realizowane na bieżąco. 

 

FINANSE GMINY 

 

Budżet Gminy Starcza na 2018 rok zakładał dochody w kwocie 13 055 000,00 zł oraz wydatki 

w kwocie 12 645 000,00 zł.  

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano 

plan dochodów do kwoty 12 026 597,15 zł, natomiast plan wydatków do kwoty      

13 029 622,15 zł.  

 

Wykonanie budżetu: 

 Plan Wykonanie 

DOCHODY  12 026 597,15 zł 11 913 005,04 zł    tj. 99,06% 

WYDATKI 13 029 622,15 zł 12 509 541,89 zł    tj. 96,01% 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ~ 4 205,08 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ~ 4 415,65 zł. 

 

Zobowiązania długoterminowe gminy: 

Rodzaj zobowiązania Wysokość 

zobowiązania 

Ogółem 

spłacono 

W 2018r. 

spłacono 

Do spłaty 

pozostało 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty 

w Banku Spółdzielczym w 

Tarnowskich Górach w 2014r. 

1 870 000,00 1 040 000,00 370 000,00 830 000,00 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty 

w Banku Spółdzielczym w 

Tarnowskich Górach w 2018r. 

1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 

Pożyczka długoterminowa 

zaciągnięta w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 

w latach 2014/2015 

406 424,00 100 000,00 40 000,00 306 424,00 

 

Zaległości podatkowe podatników na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco: 

 osoby fizyczne: 161 osób na łączną kwotę 37 297,93 zł 

 osoby prawne: 6 podmiotów na łączną kwotę 4 275,50 zł 
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       W 2018 roku Gminie Starcza realizowano następujące inwestycje z podziałem na 

inwestycje finansowane ze środków własnych gminy oraz z pozyskanych środków 

zewnętrznych: 

Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku. 

Lp 
Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Wartość 

zadania 

Przyznane 

dofinansowanie 

Kwota 

otrzymanego 

dofinansowani

a w 2018 r. 

Koszty 

poniesione 

w 2018r. 

Stan 

realizacji 

zadania 

1 

„Budowa wodociągu i 
kanalizacji sanitarnej w ul. 
Strażackiej i ul. 
Myśliwskiej oraz na osiedlu 
w miejscowości Łysiec” 

2017-
2019 

1 608 287,00 

1.028 246,00 

(środki unijne - PROW 

na lata 2014-2020) 

 

0,00 267 835,82 W toku 

realizacji 

2 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej w Gminie 
Starcza 

2016-
2019 

2 506 378,00 

1 568 821,16 

(środki unijne –RPO 

2014-2020) 

 

0,00 977 149,16 W toku 

realizacji 

3 
Budowa fotowoltaicznego 
oświetlenia ulicznego w 

Gminie Starcza 

2018-
2021 

2 668 000,00 

Złożono wniosek o 

dofinansowanie ze 

środków unijnych – 

(RPO 2014-2020 ) 

0,00 28.000,00 

-projekt 

W toku 

realizacji / 

wniosek w 

ocenie  

4 

Wymiana źródeł ciepła w 

indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Starcza 

2018-
2019 

1 007 000,00 

Złożono wniosek o 

dofinansowanie ze 

środków unijnych – 

(RPO 2014-2020 ) 

0,00 
7.000,00 

-projekt 

W toku 

realizacji / 

wniosek w 

ocenie 

5 

Budowa ścieżki pieszo- 
rowerowej od miejscowości 
Łysiec do miejscowości 
Starcza wraz z przebudową 

drogi powiatowej  1054S 
(ul. Jesionowej i ul. 
Częstochowskiej) w m 
Łysiec 

2017-
2022 

2 890 000,00 

Zadanie realizowane 

wspólnie ze środków: 
-budżetu państwa-

1.445.000.- 

-Starostwa Powiatowego 

-722.500.- 

-budżetu gminy- 

722.500.- 

 

0,00 
36.900,00 

-projekt 
W toku 

Realizacji  

6 
Budowa wodociągu w ul. 
Polnej w Starczy 

2017-

2018 
38.000,00 

Zadanie realizowane ze 

środków własnych 

budżetu gminy 

0,00 
32 000,00 Zakończona 

7 

Przebudowa boiska 
sportowego w Starczy 2016-

2018 
572 390,00 

252 000,00  

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej  

 

252.000,00 556 400,00 Zakończona 

8 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Łąkowej w 
m. Rudnik Mały 

2018 46 000,00 
Zadanie realizowane ze 

środków własnych 

budżetu gminy 

0,00 
46 000,00 Zakończona 

9 
Budowa wodociągu w ul. 
Letniskowej w m. Łysiec 2018 49 735,00 

Zadanie realizowane ze 

środków własnych 

budżetu gminy 

0,00 
49 735,00 Zakończona 

10 
Zakup gruntów pod parking 

2018 26.000,00 
Zadanie realizowane ze 

środków własnych 

budżetu gminy 

0,00 
26 000,00 Zakończona 

11 
Zakup urządzenia do wideo 
rejestracji i systemu 

głosowania 

2018 19 677,54 
Zadanie realizowane ze 

środków własnych 

budżetu gminy 

0,00 
19 677,54 Zakończona 

12 

Wykonanie ogrodzenia koło 
budynku OSP w Starczy 

2018 17.999,82 

Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy- 

9.999,82zł 

w ramach Funduszu 

sołeckiego wsi -

8.000,00zł 

0,00 

17.999,82 Zakończona 

13 

Rozbudowa placu zabaw w 

m. Klepaczka 2018 12.340,46 

Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy 

/w ramach Funduszu 

sołeckiego wsi 

0,00 

12.340,46 Zakończona 

14 
Modernizacja obiektu 
sportowo- rekreacyjnego w 
m. Rudnik Mały 

2018 15.600,00 
Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy 

/w ramach Funduszu 

0,00 
15.600,00 Zakończona 
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sołeckiego wsi 

15 

Zakup garażu dla GKS 
Czarni Starcza 2018 5.499,99 

Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy 

/w ramach Funduszu 

sołeckiego wsi 

0,00 

5.499,99 Zakończona 

16 

Wykonanie przyłącza 
wodociągu z hydrantem do 
boiska sportowego w m. 
Łysiec  

2018 11.999,10 

Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy 

/w ramach Funduszu 

sołeckiego wsi 

0,00 

11.999,10 Zakończona 

17 

Zakup wiaty przystankowej 
–koło Szkoły Podstawowej 

w Starczy 
2018 6.998,72 

Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy 

/w ramach Funduszu 

sołeckiego wsi 

0,00 

6.998,72 Zakończona 

18 

Budowa oświetlenia w 
Rudniku Małym 2018 5 400,00 

Zadanie realizowane ze 

środków budżetu gminy 

/w ramach Funduszu 

sołeckiego wsi 

0,00 

5 400,00 Zakończona 

 

Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań bieżących w 2018 roku 

 

Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 116 959,33 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

Sołectwo Kwota Przedsięwzięcia 

Przeznaczo

no na 

zadanie 

Wydano na 

zadanie 

Razem 

wydano 

Klepaczka 13 141,11zł 

1. Bieżące utrzymanie obiektów 

rekreacyjno-sportowych w m. 

Klepaczka 
2. Rozbudowa placu zabaw w 

m. Klepaczka 

800,00 zł 

 

 
12 341,11 zł 

787,75 zł 

 

 
12 340,46 zł 

13 128,21 zł 

Nazwa  zadania 
Koszt 

zadania 

Środki zewnętrzne Stan 
realizacji 
zadania 

Przyznane 

dofinansowanie 

Otrzymane 

dofinansowanie 

„Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Starcza 
do roku 2023”) 

 

64.867,59 

58 380,83 58 380,83  

zakończone 
dotacja współfinansowana ze środków UE, Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna -85% 

Opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej  

19.999,80 

16.000,00 15.999,84  

zakończone środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych. -WFOŚ i GW w Katowicach 

Zorganizowanie  Festynu z 

okazji 25-lecia powstania 

Gminy Starcza i 90-lecia OSP 

 

72.902,83 

60.000,00 59.937,19  

zakończone Środki z budżetu Województwa Śląskiego w ramach 

konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 

 „Czas wolny inaczej VIII” -

zadanie realizowane przez 

Gminną Placówkę Wsparcia 

Dziennego w Starczy) 

 

31.108,14 

17.226,00 16.956,90  

zakończone 
Dotacja celowa z Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach 
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Łysiec 23 867,84 zł 

 
1. Wykonanie przyłącza 

wodociągowego do boiska 

rekreacyjno-sportowego 

2. Zakup wyposażenia dla OSP 
Łysiec 

3. Bieżące utrzymanie i 

wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Łyścu 

4. Zakup strojów dla KGW w 

Starczy 

 

 
12 000,00 zł 

 

 
5 200,00 zł 

 

5 667,84 zł 

 
 

1 000,00 zł 

 

 
11 999,10 zł 

 

 
5 200,00 zł 

 

5 661,97 zł 

 
 

1 000,00 zł 

23 861,07 zł 

Własna 20 556,70 zł 

 

1. Wykonanie ogrodzenia koło 

budynku OSP w Starczy (etap I) 
2. Bieżące utrzymanie świetlicy 

wiejskiej we Własnej 

3. Zakup strojów dla KGW w 

Starczy 
4. Bieżące utrzymanie obiektów 

rekreacyjno-sportowych w m. 

Własna 
5. Zakup garażu dla GKS Czarni 

Starcza 

 

3 000,00 zł 

 
8 556,70 zł 

 

1 000,00 zł 

 
6 000,00 zł 

 

 
2 000,00 zł 

 

3 000,00 zł 

 
7 282,64 zł 

 

1 000,00 zł 

 
6 000,00 zł 

 

 
1 999,99 zł 

19 282,63 zł 

Rudnik 
Mały 

 24 902,57zł 

 

1. Budowa oświetlenia w 
Rudniku Małym 

2. Bieżące utrzymanie i 

wyposażenie świetlicy w 
Rudniku Małym 

3. Zakup strojów dla KGW w 

Starczy 

4. Modernizacja obiektu 
sportowo-rekreacyjnego w 

Rudniku Małym 

 

5 400,00 zł 
 

2 902,57 zł 

 
 

1 000,00 zł 

 

15 600,00 zł 

 

5 400,00 zł 
 

2 892,82 zł 

 
 

1 000,00 zł 

 

16 600,00 zł 

24 892,82 zł 

Starcza 34 491,11 zł 

 
1. Zakup wiaty przystankowej i 

położenie kostki brukowej koło 

szkoły 

2. Wykonanie ogrodzenia koło 
budynku OSP w Starczy (etap I) 

3. Zakup strojów dla KGW w 

Starczy 
4. Bieżące utrzymanie obiektów 

sportowo-rekreacyjnych 

5. Montaż monitoringu na 
obiektach rekreacyjnych w 

Sołectwie Starcza 

6. Zakup garażu dla GKS Czarni 

Starcza 

 
7 000,00 zł 

 

 

5 000,00 zł 
 

2 500,00 zł 

 
4 491,11 zł 

 

12 000,00 zł 
 

 

3 500,00 zł 

 
6 998,72 zł 

 

 

5 000,00 zł 
 

2 500,00 zł 

 
4 399,99 zł 

 

12 000,00 zł 
 

 

3 500,00 zł 

34 398,71 zł 

Razem 116 959,33 zł 115 563,44 zł 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia. 
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Jednostki organizacyjne 

      W Gminie Starcza funkcjonują niżej wymienione jednostki organizacyjne. W planach 

finansowych tych jednostek na 2018 rok przewidziano następujące wydatki i wpływy: 

 

Jednostka Plan wydatków  Wykonanie % wykonania 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Starczy 
3 271 780,00 zł 3 129 628,33 zł 95,66 

Szkoła Podstawowa w Starczy 3 130 929,96 zł 3 130 910,29 zł ~ 100 

Gminne Przedszkole w Starczy 938 806,00 zł 925 716,81 zł 98,61 

Gminna Placówka Wsparcia 

Dziennego w Starczy 
53 826,00 zł 53 552,00 zł 99,49 

Gminna Biblioteka w Starczy 65 740,50 zł 65 740,50 zł 100% 

 

W następujących jednostkach budżetowych  zatrudnieni byli następujący radni Gminy Starcza: 

 w Szkole Podstawowej w Starczy: 

 radna Ewa Jędrzejewska, 

 radna Wanda Kuziorowicz, 

 radna Mariola Markowska, 

 w Gminnym Przedszkolu w Starczy: 

 radna Agnieszka Liszczyk. 

 

Mieszkańcy gminy 

        W okresie od początku roku do końca 2018 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 17 

osób, na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 2833 osoby, w tym 1448 kobiet i 1385 mężczyzn. W 

odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba kobiet w przedziale wiekowym 0-14 wynosiła 223 

 liczba mężczyzn w przedziale wiekowym 0-14 wynosiła 224 

 liczba kobiet w przedziale wiekowym 15-59 wynosiła 838 

 liczba mężczyzn w przedziale wiekowym 15-64 wynosiła 979 

 liczba kobiet w przedziale wiekowym 60 lat i więcej wynosiła 387 

 liczba mężczyzn w przedziale wiekowym 65 lat i więcej 182 

      W 2018 roku narodziło się w Gminie Starcza  25 osób, w tym 10 dziewczynek i 15 

chłopców, natomiast zmarły 23 osoby, w tym 10 kobiet i 13 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2018 roku wyniósł 2. Nie odnotowano zgonów niemowląt. 

       Na początku roku 2018 liczba bezrobotnych wynosiła 61 osób, z tego 11 osób z prawem 

do zasiłku, natomiast na koniec roku liczba bezrobotnych spadła do 40 osób, z tego 10 osób z 

prawem do zasiłku. 

        Na początku 2018r. szacowano, że 116 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod koniec 

2018r. szacowano tę grupę na 87 osób. Przyczyną spadku jest otrzymywanie świadczenia 

wychowawczego „rodzina 500 plus”. 
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Ochrona zdrowia 

      W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonował 1 Ośrodek Zdrowia w Starczy w ramach 

GZOZ w Woźnikach. W 2018 roku ośrodek obejmował opieką 2 084 pacjentów i zatrudniał      

2 lekarzy, 2 pielęgniarki, 1 położną, 1 fizjoterapeutkę i 1 sprzątaczkę. W 2018 roku przyjęto     

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 9 940 osób. 

     W Gminie Starcza w 2018 roku funkcjonowała 1 apteka. W aptece pracuje magister 

farmacji. 

     Na dzień 1 stycznia 2018r. 7 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018r.  –  6 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja  

jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych. W 2018r. nie odebrano zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

    Z tzw. funduszu korkowego tj. środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018r. otrzymano kwotę 44 791,75 zł. Kwota ta została 

przeznaczona na:  

 36 600,00 zł na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy, 

 7 358,96 zł na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Starczy. 

 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018r. było 87 osób, w tym 5 osób             

w wieku 0-17 oraz 82 osoby w wieku produkcyjnym, w tym 85 osób poniżej kryterium 

dochodowego oraz 2 osoby powyżej  kryterium dochodowego. 

 

W 2018 roku GOPS w Starczy udzielił następujących świadczeń i zasiłków: 

Świadczenie, zasiłek 01.01.2018 31.12.2018 

Liczba rodzin pobierających 

zasiłek rodzinny na dzieci 
103 96 

Liczba dzieci, na które 

przyznano zasiłek rodzinny 
194 203 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenie 500+ 
204 185 

Liczba dzieci, na które 

przyznano świadczenie 500+ 
303 264 

 

Kwota świadczeń rodzinnych w 2018r. (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie „becikowe”) – 649 869,00 zł. 

Kwota samych zasiłków pielęgnacyjnych w 2018r. – 97 268,00 zł. 

Kwota zasiłków rodzinnych z dodatkami w 2018r. – 241 509,00 zł. 
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Działalność inwestycyjna 

      Infrastruktura drogowa w Gminie Starcza obejmowała na 1 stycznia 2018r. 47,26 km dróg. 

Na dzień 31 grudnia 2018r. długość dróg nie uległa zmianie. Drogi asfaltowe stanowiły 57,46% 

wszystkich dróg. Drogi utwardzone stanowiły 61,06 % wszystkich dróg. 

      Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła 9,475 km i nie uległa 

zmianie na koniec roku. Długość chodników na początku roku 2018 wynosiła 4,130 km i 

również nie uległa zmianie na koniec roku. 

     Długość czynnej sieci wodociągowej na początku roku 2018 wynosiła 32 140 m, a na 

koniec roku 34 190 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane za 2018 rok przedstawiają się 

następująco: 25 330 m na początku roku, 25 450 m na koniec roku.  

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99% gospodarstw domowych, natomiast 

dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada 95% gospodarstw domowych. Na dzień 1 stycznia 

2018r. istniało 713 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018r. 774 

przyłączy. 

W 2018 roku doszło do 1 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było eksploatacyjne 

zużycie. W związku z awariami podjęto decyzję o zwiększeniu zapasu części zamiennych. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018r. zasób mieszkaniowy Gminy Starcza obejmował następujące mieszkania: 

 przy ul. Szkolnej 46 w Starczy – w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej 

powierzchni  180 m
2
 

 przy ul. Zdrowej 3 we Własnej – w budynku znajdują się 2 mieszkania o ogólnej 

powierzchni 111,90 m
2
 

 przy ul. Szkolnej 103 w Starczy – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni      

45 m
2
. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018r. 7 mieszkań i na koniec 

roku 2018 liczba ta nie uległa zmianie.  

W 2018r. nie oddano do użytkowania żadnego dodatkowego mieszkania. 

W 2018r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. 

W 2018 roku nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych będących w zasobie gminy. 

W 2018r. nie stwierdzono zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy.  

 

W 2018r. sprzedano dwie nieruchomości gruntowe, jedną w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego za kwotę 30 340,00 zł oraz  jedną w drodze bezprzetargowej za kwotę 

13 200,00 zł. 

 

Sprawy obywatelskie 

  

     W 2018r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy oraz z organizacjami 

pozarządowymi dotyczące: 

 projektu dokumentu "Procedura realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła 

energii dla mieszkańców Gminy Starcza", 

 projektu dokumentu "Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Wymiana źródeł ciepła 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza", 

 potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie fotowoltaicznego oświetlenia 

ulicznego w Gminie Starcza, 

 projektu uchwały: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
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alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Starcza, 

 projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z organizacjami 

pozarządowymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok, 

 projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Starcza na lata 2019-2021, 

 projektów statutów sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna. 

 

Wzięły w nich udział łącznie 3 osoby oraz jedna organizacja pozarządowa. 

Uwagi i sugestie zostały wniesione w formie pisemnej – 3 razy, w formie ustnej – 1 raz. 

 

W 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 55 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Udzielono 53 odpowiedzi wnioskodawcy oraz wydano 2 decyzje odmowne. 

   

W 2018 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego: 

1. skarga na zachowanie Dyrektor Przedszkola w Starczy, 

2. skarga na działalność Wójta Gminy, 

3. skarga na zachowanie pracownika Urzędu Gminy. 

Skargi zostały uznane za bezzasadne. 

 

W 2018 roku do Urzędu Gminy w Starczy nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

W 2018 roku do Urzędu Gminy w Starczy nie wpłynęła żadna petycja. 

 

W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonowało 9 organizacji pozarządowych: 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARCZY 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKU MAŁYM 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁYŚCU 

GMINNY KLUB  SPORTOWY CZARNI STARCZA 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

GMINNE KOŁO WĘDKARSKIE 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 

KOŁO NR 16 W STARCZY 

GMINNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE ORGANIZACJA EKOLOGICZNA 

„EKOLOGICZNA STARCZA” 

 

       W ramach otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych 

powierzono wykonanie zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu. Złożona została 1 oferta przez Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza na kwotę 

70 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie 15.01.2018r. – 31.12.2018r. 

W 2018 roku odbyło się 5 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego: 

 w Sołectwie Klepaczka które odbyło się w dniu 14.09.2018r. udział wzięło 19 osób, 

 w Sołectwie Łysiec, które odbyło się w dniu 28.09.2018r. udział wzięło 16 osób, 

 w Sołectwie Rudnik Mały, które odbyło się w dniu 17.09.2018r. udział wzięło 25 osób, 

 w Sołectwie Starcza, które odbyło się w dniu 21.09.2019r. udział wzięło 21 osób, 

 w Sołectwie Własna, które odbyło się w dniu 24.09.2018r. udział wzięło 18 osób. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2018 roku na terenie Gminy Starcza ujawniono: 

 

Przestępstwa 0 

Wykroczenia 23 

Interwencje 117 

Postępowania wyjaśniające 23 

Zatrzymanie nietrzeźwych kierowców 7 

 

Na terenie Gminy Starcza prowadzono działania informacyjne i prewencyjne w Szkole 

Podstawowej w Starczy i w Gminnym Przedszkolu w Starczy. 

 

W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonowały 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 Jednostka OSP w Starczy – liczba członków 33, 

 Jednostka OSP w Łyścu – liczba członków – 41, 

 Jednostka OSP w Rudniku Małym – liczba członków – 38. 

 

Jednostka OSP w Starczy w roku 2018 uczestniczyła w 25 akcjach ratowniczych, Jednostka 

OSP w Łyścu w 39 akcjach, a Jednostka OSP w Rudniku Małym w 11 akcjach ratowniczych. 

  

Gmina w 2018 roku wydała na działalność jednostek OSP – 39 879,98 zł, w tym: 

 na bieżącą działalność wszystkich jednostek – 7 402,07 zł, 

 na OSP Starcza – 13 150,09 zł, 

 na OSP Łysiec – 10 331,45 zł, 

 na OSP Rudnik Mały – 8 996,37 zł. 

 

Oświata i wychowanie 

 

Szkoła Podstawowa 

       W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonowała 1 Szkoła Podstawowa. 

Jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. 

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki z budżetu gminy kształtowały się na poziomie 10 985,55 zł 

rocznie. 

Wydatki gminy na oświatę w 2018 r. wynosiły 3 842 869,93 zł, z czego 2 843 740,00 tj. 74% 

pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2018r. naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęło 278 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języków obcych. Języka angielskiego i języka niemieckiego 

uczyło się 277 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) w 2018 r. uczęszczało  średnio 20 osób. Największa liczba uczniów 

w klasie – 26, najmniejsza 14. 

W Szkole Podstawowej w 2018r. zatrudnionych było 34,39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne 

etaty, w tym 1,28 nauczycieli stażystów, 10 nauczycieli kontraktowych, 4,56 nauczycieli 

mianowanych, 18,50 nauczycieli dyplomowanych (w przeliczeniu na pełne etaty).  

Na jednego nauczyciela przypada 7,49 ucznia. 

W 2018 roku promocję otrzymało 281 uczniów. 

Zdawalność egzaminów kończących szkołę wynosiła 100%. 

74 uczniów tj. 26,33% wszystkich uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych 

przez gminę środków transportu publicznego.  
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Przedszkole 

       W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonowało 1 przedszkole gminne. 

Do przedszkola uczęszczało 106 dzieci, w tym 50 dziewcząt i 56 chłopców. Do przedszkola 

uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2012 – 31 dzieci, 

 rocznik 2013 – 23 dzieci, 

 rocznik 2014 – 20 dzieci, 

 rocznik 2015 – 21 dzieci,  

 rocznik 2016 – 3 dzieci. 

W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 755 930,81 zł. 

 

Biblioteka 

      W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonowała 1 biblioteka. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018r. wynosił 10 203 woluminy, natomiast na dzień             

31 grudnia 2018r. 9 724 woluminy. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła 3,62, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2018r. liczba woluminów wynosiła 3,43. 

Na początku roku 2018 zarejestrowano 248 czytelników, zaś na koniec 2018 roku 250. 

W ciągu roku 250 czytelników skorzystało z 3 296 woluminów. 

W bibliotece zatrudnione są 2 osoby: Dyrektor i Księgowa. 

W 2018 roku Gminna Biblioteka w Starczy organizowała następujące wydarzenia promujące 

czytelnictwo: 

 szkolenia biblioteczne użytkowników – uczestniczyło 193 osoby, 

 zajęcia z przedszkolakami i uczniami (15 spotkań) – 484 uczestników. 

 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

65 740,50 zł. 

 

Gminna Placówka Wsparcia Dziennego 

       W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonowała Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w 

Starczy. W 2018 roku placówka odnotowała 30 osób korzystających, a w działalność tej 

placówki zaangażował się 1 wolontariusz. 

Placówka w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizowała działania w ramach 

projektu „Czas wolny inaczej VIII” współfinansowanego z  budżetu Województwa Śląskiego. 

Kwota dofinansowania wyniosła 17 226,00 zł. Liczba uczestników projektu – 30 osób. 

Uczestnicy zajęć otrzymywali jeden posiłek dziennie w formie podwieczorku. Placówka w 

ramach projektu zorganizowała:  

 wyjazd dla 30 uczestników do aquaparku w Tarnowskich Górach – koszt 1 170,00 zł 

 wyjazd dla 30 uczestników do kina Cinema City w Częstochowie – koszt 963,00 zł. 

oraz zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, artystyczne i muzyczne. 

W 2018 roku na prowadzenie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego gmina wydała   

36 595,10 zł. 

 

Kultura, sport i rekreacja 

 

       W 2018 roku w Gminie Starcza funkcjonował Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, w 

którym trenuje ok. 100 sportowców w różnych grupach wiekowych: Żaki, Orliki, Trampkarze, 

Młodziki i Seniorzy. 

Klub Sportowy był organizatorem imprez o charakterze środowiskowym: 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Starcza 

 Turniej koszykówki ulicznej Blacks Streetball Challenge 
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Klub Sportowy otrzymał w 2018 roku dotację z Gminy w wysokości 70 000,00 zł w ramach 

konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Przedsiębiorcy 

 

       W 2018 roku w Urzędzie Gminy w Starczy złożono 122 wnioski o wpis do Centralnej 

Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

 założenia działalności – 18 wniosków, 

 zmian wpisu – 60 wniosków, 

 zmian z zawieszeniem – 19 wniosków, 

 zmian ze wznowieniem – 8 wniosków, 

 wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 17 wniosków. 

 

Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców przedmiotem działalności były usługi 

budowlane, remontowe oraz działalność handlowa. 

 

Ochrona środowiska 

 

      W Gminie Starcza w 2018 roku udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających 

oczyszczenia wynosił 100% (nie uległ zmianie na koniec roku). 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 roku 95% gospodarstw i 

wielkość ta nie uległa zmianie na koniec roku. 

 

      W 2018 roku na terenie Gminy Starcza nie istniało legalnie działające wysypisko odpadów 

komunalnych, natomiast zlokalizowano 1 dzikie wysypisko odpadów w m. Rudnik Mały. Na 

koniec roku nie odnotowano dzikich wysypisk. 

 

      Na dzień 1 stycznia 2018r. na 1 mieszkańca Gminy Starcza przypadało 53,47 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 105 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Na koniec roku wartości te przedstawiały się następująco: 46,33 kg na 1 

mieszkańca selektywnie zebranych odpadów i 109,69 kg zmieszanych odpadów. 

 

Planowanie przestrzenne 

 

     W 2018 roku Gmina Starcza nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, z wyjątkiem terenu pod kopalnię piasku w Starczy oraz terenu pod 

oczyszczalnię ścieków w Rudniku Małym. 

W roku tym wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły infrastruktury technicznej (linie energetyczne, sieć kanalizacyjna itp.). 

 

    W 2018 roku wydano 60 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 47 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 8 decyzji dotyczących zabudowy usługowej. 

 

 

Sprawy administracyjne 

 

W Gminie Starcza w 2018 roku: 

 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 dni, 

 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosił 30 dni, 
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       W 2018 roku 1 decyzja wydana przez Wójta Gminy Starcza została zaskarżona do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Zaskarżona decyzja dotyczyła  

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - została uchylona. 

 

       W 2018 roku Wojewoda Śląski nie stwierdził nieważności żadnej uchwały wydanej przez 

Radę Gminy Starcza. 

 

      W 2018 roku Gmina Starcza była stroną w postępowaniu cywilnym w Sądzie Okręgowym 

w Poznaniu (Sygn. akt IX CzG923/16/10) z powództwa podwykonawcy przeciwko 

wykonawcy i 16 gminom w tym Gminy Starcza o zapłatę kwoty 1 926 296,00 zł w związku       

z realizacją projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego         

E-region częstochowski”, w którym liderem była Gmina Częstochowa – sprawa w toku. 

 

Członkostwo gminy 

 

       Gmina Starcza jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”. Celem 

stowarzyszenia jest prowadzenie działań mających na celu wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności: 

 realizacja Strategii Rozwoju LGD, 

 podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, 

 promocja, 

 aktywizacja społeczności lokalnych, 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 współpraca krajowa i międzynarodowa. 

 

 

       Przedstawiony Raport o stanie Gminy Starcza zawiera zestawienie danych liczbowych 

dotyczących naszego samorządu. W dokumencie fakty przedstawione są czytelnie                        

z podziałem na obszary tematyczne w syntetycznym ujęciu. Raport stanowi sprawozdanie z 

tego, co władze samorządowe: Wójt wraz z radnymi dokonali w ciągu roku 2018. To co nie 

zostało wykonane z różnych przyczyn w roku minionym zostanie przeprowadzone w latach 

następnych. Kierunki działań, misje i cele określone w Strategii Rozwoju Gminy Starcza            

i innych dokumentach będą kontynuowane w tej kadencji samorządowej. 


