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inroRMAcJA zat.2
o stanie mienia komunalnego na dziefi 31 grudnia2016r.

Warto66 mienia komunalnego Gminy Starcza na dzief 31.12.2015r. (wraz ze
sprzgtem komputerowym oraz z oprogramowaniem i licencjami oraz Srodkami trwalymi
pzekazanymi podlegfym jednostkom bud2etowym w trwaly zarzqd ) stanowil kwotg brutto
35 286.890,3121
W 2016 roku w wlniku zakupow majqtkowych oraz zrealizowanych inwestycji, a tak2e
spzeda2y grunt6w nastqpit wzrost warto6ci mienia komunalnego o kwotq - 861.931,7321.
Na dzief 31 grudnia 2016r. (wg danych ksiggowych ) stwierdzono warto56 brutto
mienia komunafnego na kwotg - 36148822,04 zl (w tym; Srodki trwale przekazane
podlegtym jednostkom budZetowym w tnrvaly zarzqd - 5.168.331,85 zl).

Z uwagi na umorzenie warto6ci Srodkow trwatych (narastajqco ) w kwocie
20.975.455,7521war1o6c mienia komunalnego netto stanowi kwotg - 15.173.366.2921

W ciqgu roku 2016 dokonano nastgpujqcych zmian;
1) anvigkszenia warto6ci majqtku gminy o kwotg - 959.096.7121

popfizezi

- wzrost warto6ci Srodk6w trwatych w zwiqzku z rozbudowq i pzebudowq istniejqcych
budynk6w i budowli
wtym:

- rozbudowa sieciwodociqgowej i kanalizacyjnej - 142.560,0021
- rozbudowa obiekt6w sportowych - 39.468,6321
- przebudowa dr6g gminnych - 682.259,88zt

864.288,5121

- zakup Srodk6w trwalych ( wiata, traktorek ogrodowy) - 12.895,5021
- zakup wartoSci niematerialnych i prawnych (oprogramowania komputer.- licencji) - 4 689,0021
- pozyskanie dzialek z mocy prawa w m. Klepaczka (na podst. DecyzjiWojewody - 314,0021
- zaksiqgowanie nowej warto5ci dzialek z uwagi na ich podzial w m. Starcza - 76.909,7021

2) zmniejszenia warto6ci majqtku gminy o kwotg - 97.164.9821
z uwagi na:
- sprzedaZ dzialek dla mieszkaic6w

w tym:
- spaeda2 dzialki w Rudniku Matym -10.000,0021

- spzeda2 dzialek w m Starcza -10 255,282l'

- 20.255.2821

- likwidacjq dzialki Nr 159 przeznaczonej do podzialu,
a nastqpnie do sprzeda2y w m. Starcza - 76 909,7021

Na stan mienia komunalnego gminy (w warto6ci brutto) skladajq sig:
1. Budynki o lqcznej warto5ci
- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oSwiatowe i pozostale
- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe
2. Budowle o lqcznej warto6ci
- Tabela Nr 3 gospodarka komunalna (wodociqgi,
-  Tabela Nr 4 drogi gminne

kanailzacja )

- Tabela Nr 5 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe
- Tabela Nr 6 oSwietlenie ulic
- Tabela Nr 7 pozostale budowle (w tym; parkingi)

3. Grunty o lqcznej wartoSci (Tabela Nr.8)
- polo2one na terenie m. Starcza ( 14 9884ha )
- poloZone na terenie m. Rudnik Maly ( 4.1449ha)
- polo2one na terenie m. Wlasna (8.7772ha)
- polozone na terenie m. t-ysiec ( 1 1.6962 ha )
- poloZone na terenie m. Klepaczka ( 6.0095 ha )

4. Pozostate Srodki truvale (Tabela Nr 9 )
- samochody straZackie i inne pojazdy -206.667,412|,
- sprzQt komputerowy itp - 193.839,3221
- oprogramowania komputerowe i licencje - 94 597,9621
- pozostale - 154.736,672l.

- 3.657.725,7221
- 3.571.516,73 zl

- 86 208,99 zl
- 25.919 370,0421

- 16.520 988,522t
- 6154767,252l,
- 2.541758,702|'

- 553.148,5721
- 148.707,002|,

- 753 553,0721
- 306 081.50 zl
- 64.694,6821
- 87.433,0021
- 114.957,852|,
- 180'386'o4zl 

- 649.g41,362t
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5. Trwaty zarzqd ( tabela Nr 10) .
-  budynki  -  5 .113.588,38 z l

- 5.168.331,8521

- budowle
- grunty

26.040,47 zl
28.703,00 zl

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie nastqpowaty w ciqgu
roku, dokonano jego klasyfikacji wg wa2niejszych grup, co pzedstawiono w tabelach poniZej.

Tabela nr 1

Wymienione wy2ej obiekty, kt6re sq administrowane przez Urzqd Gminy i jednostki o6wiatowe
sq w dobrym stanie technicznym. Niektore z nich ( budynek Domu Nauczyciela, budynek OSP
- w czqSci zaadaptowany przez UrzEd Gminy w Starczy, budynek szkoly podstawowej w Starczy) sq
w stanie dobrym, poniewaz byly modernizowane w ostatnich latach.

Znaczna czqSc tych obiekt6w naleZy do tych bardziej nowoczesnych, poniewalzostaly oddane
do uzytku w ostatnich latach. Nie mniej jednak czqSc z nich wymaga modernizacji w zwiqzku z czym
w tym roku przeznaczono Srodki na opracowanie dokumentacji technicznej na realizacjg projektu pn.
,,Kompleksowa termomodernizacja budynk6w komunalnych w gminie Starcza" Gmina
przygotowuje sig do realizacji rzeczowel zadania w 2018 i 2019 roku, kt6rego kosZ oszacowano na
- 2.200.000.-zl. Planuje sig przeprowadzi6 kompleksowq termomodernizacjq budynk6w komunalnych
z wymianq 2r6del ciepla, instalacjq kolektorow slonecznych i pomp ciepla, z udzialem Srodkow
unijnych RPO ( - 1.779.000.-zl). Inwestycja obejmuje termomodernizacjq budynku przedszkola,
budynk6w remiz OSP w LyScu i Rudniku Malym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych
obiektach przewiduje sig: ocieplenie Scian i stropu, wymianq okien i drzwi, modernizacjq kotlowni i
wymiang instalacji c.o., montaz kolektor6w slonecznych, wymianq pokrycia dachowego, a tak2e
wym ian g oSwietlen ia na energoos zczqdne.

Tabela Nr 2

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015 r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w tnralych

Stan na
31.12.2016 r

Budynki Warto66 brutto Rozchody Przychody WartoS6 brutto

Przedszkole 159.774,11 159.774.11
Budvnek Domu Naucz. 179.588.62 179.588.62
Budvnek OSP Starcza lUrzad Gm. 351.945.63 351.945.63
Budynek zaplecza boiska sport.
Starcza

846.703,48 846.703,48

Budvnek OSP Rudnik Malv 100.348.84 100.348.84
Swietlica wiejska /budynek OSP
t-vsiec

48.483,49 48.483,49

Aqronom6wka/bank 197.642.16 197.642.16
OSrodek Zdrowia 1.216.029.47 1.216.029.47
Swietlica Wlasna 471.000.93 471.000.93
Razem 3.571.516,73 3.571.516,73
Rozchody Brak
Przychody Brak

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.20'15 r

Zmiany w warto6ci Srodkow
trwatych

Stan na
31.12.2016 r

Wiaty przystankowe Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto
l.Starcza - 8 szt.
2.Wasna -1 szt.
3.R.Maty - 4 sA
4.Lysiec - 4 szl
5.Klepaczka -1szt.

38.274,52
4.032,00

14.242,70
19.922,51
4.737,26

5.000,00

38.274,52
4.032,00

19 242,70
19.922,51
4.737,26

Razem 81.208,99 5 000.00 86 208,99
Rozchody Brak
Pnychody Zakup wiaty przystankowej- Rudnik Maly (kolo stra2nicy OSP )
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Gmina posiada obecnie 18 wiat przystankowych we wszystkich miejscowoSciach gminy, kt6re sq
w dobrym stanie technicznym Brakujqce wiaty przystankowe sq uzupeNniane ze Srodk6w wlasnych
budZetu gminy (w tym w ramach Funduszy soleckich). W 2016r. w ramach funduszu soleckiego wsi
Rudnik Mafy zakupiono wiatq przystankowq, kt6ra zostala zamontowana na stale do podloza w
okolicach budynku remizy OSP.
Wiata przystankowa o szerokoSci -3,0m zostala wykonana z profili stalowych lakierowanych
proszkowo. Natomiast Sciany wiaty zostaly wypelnione szybami ztworzywa poliwgglanowego.

Tabela Nr 3

W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostalo zrealizowanych duZo inwestycji
polegajqcych na rozbudowie sieci wodociqgowych i kanalizacji sanitarnych w miejscowoSci t-ysiec i
Starcza, otazw m Klepaczka powstalo drugie ujqcie wody z rozbudowq sieci wodociqgowej. Niemniej
jednak wraz z rozbudowq mieszkaniowq na terenie calej gminy potrzeby na rozbudowg sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej utrzymujq siq na podobnym poziomie.

W 2016 rokuzrealizowano ll etap z inwestycji rozpoczqtej pn." Budowa wodociqgu ikanalizacji
sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Stra2ackiej w m. t-ysiec". Na stan Srodk6w trwalych oddano kolejny
odcinek kanalizacj isanitarnej w ul. Dolnej w m. Lysiec (zrur z l i tego PCV z kiel ichami o Srednicy
@ 20015,9mm), na odcinku o dt. 6m. Na tym odcinku kanalizacji sanitarnej zostaly zabudowane 2
studnie rewizyjne z krgg6w betonowych o 5r. 1000mm oraz l studnia rewizyjna plastikowa o 3r.425.

Do uzytku zostal tak2e przekazany odcinek sieci wodociqgowej w ul. Dolnej w m. Lysiec, o
dlugo5ci 126m ( zf lrt  o Srednicy A 125111,4PEs )wyposazony w hydrant p.poZ. nadziemny o 5r.

Wyszczegolnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w tnrvatych

stan na
31.12.2016 r

Warto66 brutto KOZCnO-

dy
Przychody Warto5c brufto

Wodociqg t-ysiec 172.340.59 172.340.59
Siec wodociqgowa 641.162.45 641.162,45
Studnia qlebinowa 267.883.63 267.883.63
Wodociqg Klepaczka 132.630,31 132.630.31
Wodociqg - Starcza, ul. Spacerowa 147.094.54 147.094.54
Wodociqg tysiec, ul. Jesionowa 90 .781 .88 90 .781 ,88
Wodociqg tysiec (ul Nowa iOsiedlowa) 46.859.00 46.859,00
Wodociqgtysiec (ul. Kwiatowa i fqcznik
ul. Krotka iOsiedlowa)

54.233.40 54.233,40

Siec wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna) 294.267,02 294.267.02
Wodociqg. t-ysiec, ul. Dolna 60.960.00 27 673.97 88 633.97
Wodociqg. t-ysiec- ul. R62ana iLetniskowa 117.740.00 117.740.00
Stacja uzdatniania wody (Starcza) 123.409.16 123.409.16
Stacja uzdatniania wody (. Klepaczka) 779.637.22 779.637,22
Ujqcie wody w m. Klepaczka 1.259.659.02 1.259.659,02
Oczyszczalnia Sciek6w 1.937.806.23 1.937.806.23
Gminna sie6 kanal izaci i  sanitarnei 8.278,447,53 8.278,447,53
Kanalizacja-Starcza u l. S pacerowa 249.264.75 249.264,75
Kanalizaqa-Klepaczka u l. Topolowa 187.869.89 187.869.89
Kanalizacja-Starcza ul. Brzozowa i Potna 1.164.448,87 1.164.448.87
Siec wodociqgowa- Lysiec (ul. Widokowa i
ul. Stra2acka )

134.294,62 134.294,62

Kanalizacja sanitarna - Lysiec (ut.
Strazacka iWidokowa)

175.338,41 175.338,41

Kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w m.
Lvsiec

62.300.00 51 886,03 1  14  186 ,03

Wodociqg w ul. Zurawinowej w m.
Starcza

63.000,00 63.000,00

Razem 16.378.428,52 142.560,0016.520 988,52
Rozchody Brak
Pnychody -Wodociqg w ul. Zurawinowej w m. Starcza - 51 886,0021

-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w m: t-ysiec-S1 886,0321
-Rozbudowa wodociqgu w m. Lysiec, ul. Dolna -27.673,97z;|'



80mm. Wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej w 2016 roku polqczono z uprzednio powstalq
kanalizacjq sanitarnq w ul. Dolnej, co ostatecznie oznacza, i2 caly odcinek kanalizacji sanitarnej
wlqczono do kanalizacji sanitarnej w ul. Czqstochowskiej

Natomiast w miejscowoSci Starcza w 2016 roku zostal wybudowany wodociqg w ul.
Zurawinowej w m. Starcza Dokumentacjq technicznq na realizaqe projektu pn. ,,Budowa
wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Zurawinowej w Starczy" opracowano w 2015 roku. Zadanie
realizowane jest etapowo w ramach Srodk6w wlasnych budzetu gminy. W 2016 roku powstala siec
wodociqgowazrutPESrl21ll l ,4mm odl. -100mbwraz zwbudowanym hydrantem p. pozarowym
nadziemnym o Sr. 80mm.

W 2016 roku przeznaczono r6wnie2 Srodki na opracowanie dokumentacji technicznej w
zwiqzku z przygotowaniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu w Ly6cu (ul. Osiedlowa, ul. Kwiatowa, ul. Nowa)" Realizacjq EeczowE
zadania zaplanowano na 2018r. i2O19r.,w wyniku kt6rejzostanq wykonane;
- siec kanalizacji sanitarnej ( w tym: siec kanalizacji grawitacyjnej zrur @ 200 PCV dlug. 1.751 mb
wtaz z przylqczami kanalizacyjnymi z rur @ 160 PCV o dlug. 410 mb, oraz sie6 kanalizacji tlocznej z
rur A 90 PE o dlug.70 mb, i przepompowniq Sciek6w - 1 szt.
- siec wodociqgowa zrur @ 125111,4PE o dlug. 1.005 mb orczzrur @ 110/10 PE o dlug. 95mb z
hydrantami p.poZ. - Tszt .
Tabela Nr 4
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015r

Zmiany w warto5ci
Srodk6w tnratvch

Stan na
31.12.20',t6r

Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto5c brutto

Drogi gm. Rudnik Mafy
-ul. Graniczna
-ul. t-qkowa
-ul. LeSna
-ul. Sosnowa
-ul. Spokojna

-ul. ,,Hucisko"

432.279,21 432.279,21
107.983.01 107.983,01
109.942.00 109.942,00
68.710,80 68.710.80
71.251,00 71.251,00

892,40 892,40
73.500.00 73.500.00

Drogigm. Wlasna
- ul. Zdrowa
- ul. Nadrzeczna
- ul. Stawowa

2.447.291,90 2.447.291,90
1 10.639.93 1 10.639.93

1 .498.018.76 1.498.018.76
838.633,21 838.633.21

Drogi gm. Klepaczka 658.511,05 658.511,05
-ul. Topolowa 231.152,15 682.259,88 913 412.03
-ul. Zachodnia 427.216.32 427.216.32
-ul. Polna 142,58 142,58
D roga Starcza-Kle paczka ul spacerowa 68.214,60 68.214,60
Sciezka pieszo-rowerowa -Klepaczka 15 .301 ,20 15.301,20
Droga gm. t-ysiec-Wlasna ul. Zielona 966.140,73 966.140,73

Droga gm. t-ysiec- ul. Stra2acka 128.679,50 128.679,50
Droga gm. t-ysiec=dojazd. do grunt6w rol 25.233.36 25.233,36
Droga gm. w m. Lysiec ( ul. Widokowa,
cz. ul. Stra2ackiej)

730.855,82 730.855,82

Razem 5.472.507,37 682.259,88 6.154767,25
Rozchody Brak
Przychody Droga gminna w m. Klepaczka ul. Topolowa) - 682.259,8821

W 2016 roku na budowq i przebudowg dr6g gminnych przeznaczono kwotq 682 259,8821. W
zwiqzku z realizaq4 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 706006 S od km
0+000 do 0+721, ul. Topolowej w miejscowo6ci Klepaczka" nastqpilo zwigkszenie wartoSci Srodka
trwalego tj. drogigminnej ul. Topolowejw m. Klepaczka
Przebudowq drogi ( z udzialem dotacji celowej - w ramach usuwania skutk6w klqsk zywiolowych -
513 344,00 zl) rozpoczqto i zakoficzono w 2016 roku,
Droga zostala wykona z betonu asfaltowego grysowego ( o gruboSciwarstwy Scieralnej 4cm i gruboSci
warstwy wiq2qcej Scm).



Przebudowy drogi dokonano poprzez:
-paebudowg konstrukcji jezdni na odcinku 721km,
-wykonanie jezdni o szeroko6ci 5m (z lokalnym zwq2eniem do 4,5m)
-wykonanie poboczy obustronnych o szer. 0,75-1m (wzmocnionych kruszywem kamiennym)
-wykonanie pzepust6w pod lazdami O 400-500mm oraz wykonanie pzepust6w drogowych O 500mm
Powierzchniq g6rnej warstwy drogi otrzymano popzez stabilizacjg podbudowy lqcznie z
projektowanym poszerzeniem o grubo5ci35cm. (3797,2am2). Powierzchnig warstwy odsqczajqcej
( 1 357,43m2)wykonano z piasku o grubo6ci 1Scm.
Wzdlu2 drogi zostaly ulo2one krawq2niki o wym. 12x25cm na lawie betonowej zwyklej (na dlugoSci
735,77m)
Wody opadowe odprowadzane sq zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podluZnymi drogi gminnej do
przydroznych row6w. Nastqpilo udroZnienie rowu prawostronnego ( na dl. od 0+330,60 do 0,721km)
poptzez uloZenie Scieku korytkowego na dnie rowu ioblo2enie skarp przy Scieku plytami betonowymi
35x35 xScm.
Kanal deszczowy zostal wykonany z rur karbowanych PEHD @ 500mm oraz wyposazony w
studzienki rewizyjne z krqg6w Zelbetowych A 1200. -7sA

W 2016 roku gmina przystqpila do realizacji rzeczowej zadania pn. ,,Przebudowa drog
gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Wlasna,,. Pierwsze wydatki na opracowanie dokumentacji
technicznej poniesiono w 2015 roku. Zakonczenie i rozliczenie tego zadania (z udzialem Srodk6w
unijnych PROW ) planuje sig na 2017r roku.
Zadanie bqdzie polegalo na remoncie jezdni (poloZeniu nakladki asfaltowej) na dlugo5ci -1.400mb
oraz jej poszerzeniu do 5,5mb. (w tym; ul. Zdrowej - na dl. 1140,28m, ul. Stawowej - na dl.
260,26m).oraz na budowie chodnika o szer. 2,5mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (po
stronie poludniowej),
Nastqpi budowa oraz przebudowa istniejqcych zjazdow indywidualnych na posesje z szerokoSci 3,0m
do 5,5m o nawierzchni utwardzonej oraz rozbi6rka istniejqcych przepustow pod lazdami od strony
poludniowej i przebudowa przepustow rurowych o zr6Znicowanych przekrojach z jednoczesnym
udroZnieniem dna row6w.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy gl6wnie ul. Zdrowej, ale w nieznacznym zakresie obejmuje r6wniez
remont ul. Stawowej. ktora z uwagi na stycznoSl z ul. Zdrowq stanowi polqczenie z m. Rudnik Wielki.
W zwiqzku z tym w ul. Stawowej nastqpi przedfuZenie istniejqcego odcinka chodnika (szer.1,50m) o
naw. z kostki brukowej wraz z adaptaqq istniejqcego chodnika szer. 2,00m iadaptacjq istniejqcych
lazd6w o nawierzchni z kostki brukowej,
W ramach zadania nastqpi przebudowa nawierzchni jezdni, wzmocnienie istniejqcego pobocza oraz
udroZnienie dna rowu istniejqcego jak i obustronnych skarp, nadanie spadku podluZnego w kierunku
rzeki Kamieniczki.

Tabela Nr 5
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015 r

Zmiany w wartoSci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.'12.2016 r

Warto56
brutto

Rozcho-
dy

Przychody Warto66
brutto

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

213.017.39 213.017.39

Boisko sport z zapleczem tysiec 41.842,95 41.842,95
Boisko z zapleczem rekr w Starczy 65.895.18 65.895,18
Boisko szkolne w m. Starcza 59.780,00 59.780.00
Boisko rekr. w m .Rudnik Maly. 128.805.61 128.805,61
Boisko rekreac. z placem zabaw ul. Sportowa
Starcza

67.121.10 10 200.00 77.321,10

Miejsce rekreac. w m. Klepaczka 41.129,44 10 457.64 51.587,08
LeSna Klasa-Rudnik Maly 15.870,95 15.870,95
LeSna trasa rowerowa Rudnik Maty 6.6s5,01 6.655,01
Miejsce rekreac.- wypoczynk w m Starcza (koio
przedszkola)

53.680.00 53.680,00

Miejsce rekreac w m. Wlasna 10.004,00 10.004.00
Plac zabaw i boisko rekrec, Lysiec 12.017,00 12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. t-ysiec 68.856,05 68.856,05
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Miejsce rekreac. wypoczynk z placem zabaw w
Starczy

20.910.00 12 999.99 33.909,99

Plac zabaw w m. Klepaczka 67.121,10 67.121,10
Boisko rekr. do siatk6wki plaz. pny ul. Targowej-
Starcza

42.405.48 42.405.48

Plac zabaw w m. Rudnik Maly 86.671.69 86.671,69
Miejsce rekreac. wypoczynkowe z placem zabaw
w Starczy, ul. Szkolna

55.499.96 55.499.96

Plac zabaw w m. Wasna 80.499.26 5  8 1 1 , 0 0 86.310.26
Boisko do siatk6wki pla2owej w m. Klepaczka 17.452,50 17.452,50
Mlodzie2owe boisko do pilki no2nej w m. Starcza 69.660.33 69.660.33
Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy 68.880.00 68.880.00

Plac zabaw pzy Szkole Podstawowej w Starczy 73.800.00 73.800.00
Centrum wsi Wlasna 237.687.24 237.687.24
Centrum wsi Lysiec 265.277.92 265.277,92
Centrum wsi Rudnik Maly 59.150.00 59.150.00
Teren rekreac.przy zbiorniku we Wasnej 32.841,00 32.841.00
Miejsce rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w
Starczv

63.960,00 63.960.00

Boisko rekreacyjne do pilki no2nej w miejscowoSci
Lvsiec

146.114.76 146.114,76

Miejsce wypoczynku i rekreacji w Rudniku Matym 121 .538.00 1 21 .538.00
Boisko rekreac. do pilki no2nej w miejscowo5ci
Klenac.zka

83.646,15 83.646.15

Boisko do koszyk6wki i siatk6wki w Rudniku Malym 124.500.00 124.500.00
Razem 2.502.290,07 39 468,63 2.541758,70

Rozchody Brak
Pnychody -Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Klepaczka -10.457,642l'

-Rozbudowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego z placem
zabaww m Starcza -12.999,9921
-Modernizacja boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul.
Sportowej w m iejscowoSci Starcza -1 0.200,0021
-Rozbudowa placu zabaw w m. Wasna - 5.81 1,0021

W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano kilka inwestycji majqcych na celu
poprawienie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Inwestycje majq wptyw na rozw6j
rekreacji i wypoczynku oraz na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku na Swie2ym
powietzu nie tylko dla dzieci i mlodziezy, ale r6wnieZ dla doroslych. Najwigcej inwestycji
powstalo z udzialem Srodk6w unUnych PROW (na lata 2007-2013). Natomiast w ostatnim
okresie (glownie ze Srodk6w funduszy soleckich wsi) nastgpuje ich rozbudowa.

W 2016 roku nastEpila rozbudowa miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych w m. Starcza,
Klepaczka iWlasna, do ktorych nalelql
- Rozbudowa placu zabaw w m. Wasna - 5.811,0021

Przedsiqwzigcie polegalo na budowie altany na placu zabaw w miejscowoSciWasna.
Dokonano zakupu i monta2u altany ( na stale z podlozem ) na placu zabaw obok Swietlicy
wiejskiej w m. Wlasna. Altana posiada ksztaft szeSciokEtny o Srednicy 3,9m. Altana zostala
wykonana z drewna impregnowanego, z dachem pokrytym gontem i podlogq z desek.
Wewnqtrz altany zostal zamontowany st6l okrqgty z lawkami - 3szt.

- Rozbudowa miejsca rekreacjiw miejscowo6ci Klepaczka- 10.457,6421
Nastqpilo doposa2enie miejsca rekreacyjnego poprzez montaz uzqdzeh silowni
zewngtrznej. Na stale z podlozem zostaly zamontowane uzqdzenia z rur stalowych,
malowanych proszkowo z elementami chwytnymi (drq2ki, podp6rki.). Zamontowane
uzqdzenia to: wyciskanis + wyciQg g6rny - 1 komplet, twister + surfer - 1 komplet, biegacz
- 1 stanowisko. Miejsce rekreacji graniczy z dzialkq, na kt6rej zlokalizowany jest plac
zabaw, deszczochron z krggiem ogniskowym i oczko wodne

- Rozbudowa miejsca rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowo6ci
Starcza - 12 999,9921
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W 2016 dokonano rozbudowy miejsca rekreacyjnego z placem zabaw popzez monta2
uzqdzen silownizewngtrznej zpzeznaczeniem dla dzieci , mNodzie2y idoroslych.
Na stale z podlo2em zostaly zamontowane uzqdzenia jednostanowiskowe (surfer, biegacz,
stopper, orbitek) o konstrukcji z rur stalowych, malowanych proszkowo z elementami
chwytnymi (drq2ki, podp6rki).
Miejsce rekreacji z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowo5ci Starcza, powstalo w
2011 roku ze Srodkow Funduszu soleckiego wsi.
Natomiast w latach 2012-2013 w jego sqsiedztwie (za bankiem) powstalo miejsce rekreacji i
wypoczynku ze Srodkow unijnych (PROW 2007-2013) i Srodk6w wlasnych bud2etu gminy.

- Modernizacja boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Sportowej w
miejscowo6ci Starcza.- 1 0 200,0021

W 2016 roku dokonano modernizacji boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul.
Sportowej w miejscowoSci Starcza popzez zakup i monta2 pilkochwyt6w ( vvys. 6m) oraz
poprzezwykonanie odgrodzenia z siatki o wys.1m idl. 90mb. Wzdlu2linii bocznych boiska
do piNki no2nej dokonano monta2u siatki w celu jego oddzielenia od strefy dla publiczno6ci.
M ontazu pilkochwyt6w dokonano celem zabezpieczen ia p rzed n ie ko ntrolowanym
opuszczeniem pilkiz pola gry.
Odgrodzenie z siatki o wys.1m i dl. 90mb zamontowano wzdlu2 linii bocznych boiska do
pilki no2nej w celu jego oddzielenia od strefy dla publiczno5ci.
,,Boisko rekreacyjne z placem zabaw przy ul. Sportowej w Starczy" powstalo ze Srodkow
unijnych (PROW 2007-2013) i Srodk6w wlasnych budZetu gminy w 2012 roku.

W 2016 roku wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, Przebudowa
boiska sportowego w miejscowo6ci Starcza ,,W zwiqzku z tym, przeznaczono Srodki na
opracowanie dokumentacj i techn icznej (opracowan ie projektu - 1 6. 00021 )
Realizacjg rzeczowq zaplanowano na 2018 rok i bgdzie polegala na: usunigciu gruntu
organicznego (torfu) z plyty boiska, wykonaniu podbudowy boiska z warstwy piasku i
warstwy urodzajnej ziemi, poloZeniu siatki przeciw kretom, ulozeniu trawy z rolki i wykonaniu
drenazu odwadniajqcego boisko. Ptyta boiska po przebudowie bgdzie mialawymiary 100m x
64m.

Tabela Nr 6
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015r

Zmiany w warto6ci Srodkow
trwatych

Stan na
31.12.2016 r

Warto5c brufto Rozchody Przychody Warto56 brutto

O5wietlenie-ul. Gminna Starcza 18.248.80 18.248,80
OSwietl.-ul.  Slqska Rudnik Maty 19.596,27 19.596,27
O5wietlenie ul. Targowa Starcza 57.171,49 57.171,49
OSwietlenie ul. Granicznej
w Rudniku M.

67.506.04 67.506,04

Sie6 szkieletowa
telekomunikacyjna

390.625.97 390.625.97

Razem 553.148,57 553.148,57
Rozchody Brak
Pnychody Brak

W 2016 roku gmina nie prowadzila inwestycji polegajqcych na rozbudowie o5wietlenia
ulic. Czg6ciowo, uzupelnienie brakujqcego o5wietlenia nastqpilo w 2015 roku w wyniku
zrealizowanej inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Maly", a wczeSniejw
wyniku zrealizowanych inwestycji o podobnym charakteze w m t-ysiec i Wlasna.

Na podstawie wnioskow zlo2onych pzez radnych i sugestii mieszkahc6w w
najbliZszym czasie nale2y uwzglgdnic budowq o6wietlenia w t-y6cu (ul. Jesionowa, Nowa,
Kwiatowa, Osiedlowa, Letniskowa) w Starczy (ul. Brzozowa, ul. Spacerowa).



Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015r

Zmiany w warto6ci Srodk6w
tnnatych

Stan na
31.12.2016 r

Pozostale budowle Warto66 brutto f(ozchody Przychody Warto66 brutto
Parking przy OSrodku Zdrowia w
Starczy

92.988.00 92.988.00

Pzepust i r6w na dziatce rolnej w
m. Wlasna

55.719.00 55.719.00

Razem 148.707,00 148.707,00
Rozchody Brak
Pnychody Brak

4u
Tabela Nr 7

W 2016 roku nie poniesiono naklad6w na modernizaqq lub rozbudowq istniejqcych
parkingow, a ich stan moZna okre6li6 jako dobry. Nale2y jednak stwierdzi6, i2 ilosc parkingow
znajdujqcych sig na terenie naszej gminy jest niewystarczalqca, dlatego podczas realizacji
innych inwestycji (np.: "Zagospodarowanie centrum wsi Wlasna i ,,Zagospodarowanie
centrum wsi t-ysiec") powstajq miejsca parkingowe. W zwiqzku z tym w najbli2szym czasie
naleZy rozwa2yc mozliwo66 ich budowy lub rozbudovvy np. kolo cmentarza i remizy OSP w
Rudniku Matym.

Tabela Nr 8

W 2016 roku dokonano nieznacznych zmian w ewidencji Srodk6w trwalych, ktore dotyczq
nieruchomo5ci rolnych poloZonych na terenie calej gminy, a ktore w efekcie spowodowaly
zmniejszenie wartoSci gruntow o kwotg - 19 941,282/.
Zmiany w poszczeg6l n ych m iejscowo6ciach przedstawiajq siq nastgpujqco ;
- zmniejszenia w m. Starcza - 87.164,982l;

- wyksiggowano warto66 dzialki Nr 159 pzeznaczonej do podzialu, a nastgpnie do spzeda2y w m. Starcza-
76 909,702t

- spzeda2 dwoch dziatek (otzymanych w wyniku podziatu dzialki Nr 159) mieszkafcom wsi Starcza (Nr 159/1-
5.127 ,642lt, Nr 159/2 - 5 127,64)- 10 255,28

- zwiqkszenla w m. Starcza - 76.909,7021
- ponownie wprowadzono na stan srodk6w trwatych dzialki otzymane w wyniku przeprowadzonego podzialu
w m. Starcza - ( Nr 159/1 -5 127 ,642|r, Nr '159/2- 5 127 ,642t, Nr 159/3 - 66 654,4220 -76 909,7021

- zmniejszenia w m. Rudnik Maly - 10.000,0021

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015 r.

Zmiany w warto6ci Srodk6w
tnralych

Stan na
31.12.2016r.

Nieruchomo5ci rolne WartoSc brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto

Razem -Starcza 316.336.78 87 164.98 76 909,70 306 081.50
Razem -Rudnik Malv 74.694.68 10 000.00 64.694,68
Razem -Wlasna 87.433.00 87.433.00
Razem -t-vsiec 114.957.85 114.957.85
Razem -Klepaczka 180.072.04 314,00 180.386.04
Razem 773.494.35 97 164,98 77 223,70 753 553,07
Rozchody -spzeda2 dziatki (Nr 510) w Rudniku Matym -10.000,002t

-likwidacja dzialki (Nr 159) pzeznaczonej do podzialu, a nastqpnie do spzeda2y
(Starcza)- 76 909,702|.
-sprzeda2 dw6ch dzialek otzymanych w wyniku podzialu dziatki Nr 159 w m
Starcza (Nr 159/1- 5.127,642|l, Nr 159/2 - 5 127,64)- 10 255,28

Przychody -dziatki nabyte na podstawie Decyzji Wojewody z mocy prawa w m. Klepaczka
(210,0021 + 1 04,0021) - 31 4,002|,
-wartoSci dziafek wprowadzonych na stan Srodk6w tnlralych po podziale dzialki w
m. Starcza { Nr 159/1 -5 127 ,642|r, Nr 159/2- 5 127 ,6421, Nr 159/3 - 66 654,4221) -

76 909.702t
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- wyksiggowano ze stanu Srodkow trwBlych spaedanq dzialkg (Nr 510) w Rudniku Malym -10.000,002t
- zwiekszenia w m. Klepaczka -314,0021

- wprowadzono do ewidencji ( z mocy prawa) dzialki nabyte na podstawie DecyzjiWojewody w m. Klepaczka
(210,0021 + 104,0021) - 314,00zl ,kt6re pzebiegaty przez dzialkg gminnq jako rowy. Wprowadzone zmiany
pzyczynity siq do poprawy stanu istniejqcej dzialki, kt6ra obecnie posiada jednolity ksztalt.

Tabela Nr 9
Wyszczegolnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.20'15 r.

Zmiany w warto5ci
Srodk6w tnratych

Stan na
31.12.2016r.

Pozostale Srodki tnrale Warto66 brutto Rozcnod

v
Przychody Wartosc brutto

Samochody straZackie (3szt) 189.951 ,00 189 .951 ,00
lnne pojazdy-Traktorek ogrodowy t ss.
1O7HRB

8.820,91 7.895,50 16 716,41

Sprzgt komputerowy 135178,62 135178.62
-Wgzel sieci szkieletowej s8.660,70 58.660,70

Pozostale Srodki trwale: pompy, kociot,
sprzqt do rehabilitacji, kserokopiarka.
Ultrasonograf Logiq F6, Wgzel sieci
szkieletowej

154.736,67 154.736,67

Oprogramowania komputerowe i licencje 89.908,96 4.689,00 94 597.96
Razem 637.256,86 12 584,50 649.841,36
Rozchody
Przychody Traktorek ogrodowy 155-107HRB - 8.820,9121

Program ,,OFFICE 20'6 DLA FIRM (HOME)T5D-02646-PL"- 999,0021
Proqram'WODNIK'- 3.690,0021

W 2016 roku zwiekszono warto6c pozostalych Srodkow trwalych, w wyniku zakup6w
zrealizowanych w ramach funduszy soleckich wsi), do kt6rych nalezy traktorek ogrodowy
1 55-l 07HRB- 7.895,5021.
Traktorek ogrodowy (kosiarka wraz z elementami wymiennymi) montowany Wzez ftme
Husqvarna. (maksymalna moc uzqdzenia 8,6 kW przy 25OO obr/ min., maksymalna moc
si ln ika 15,5 kM),
Kosiarka zawiera 2 no2e tnqce, kosz o poj. 2501 , zbiornik paliwa o poj. 4,7'. oraz
6-stopniowq regulacje wysokoSci koszenia z mozliwo6ciq koszenia do 107cm.
Srodek trwaly zakupiono w ramach Funduszu soleckiego wsi t-ysiec, kt6ry bgdzie.
wykorzystywany do biezqcego utrzymania zespolu obiektow sportowych takich jak: boisko
do pilki no2nej, plac zabaw oraz teren rekreacyjny (w pobli2u remizy OSP t-ysiec).

Gmina posiada 3 samochody strazackie, ktore sq w uzytkowaniu poszczegolnych
jednostek OSP. W ostatnich latach (ze Srodk6w zewngtznych i dotacji bud2etu gminy)
zostaty zakupione dwa samochody, kt6re stanowiq bezpo6rednio wyposazenie jednostki
OSP Lysiec i OSP Starcza. W najbli2szym czasie gmina nie przewiduje zakupu nowych
samochod6w ratowniczo-poZaniczych.

W przypadku spzgtu komputerowego nale?y powiedzie6, i2 ich stan jest obecnie
zadowalajEcy poniewa2 podczas realizaqi zadania pn. ,,E - powiat" nasza gmina wsp6lnie z
innymi jednostkami samorzqdu terytorialnego uzupelnila sprzgt komputerowy wraz z
licencjami i infrastrukturq teleinformatycznq. Niemniej jednak nale2y rczwaLye mo2liwo56
zakupu nowego spzetu komputerowego. na tych stanowiskach, gdzie sprzqt nie spelnia
wymagari w stosunku do nowych programow np. wsp6lpracujEcych z obslugE bankowq.
Podobna sytuacja wystqpuje w wyposa2eniu gminy w oprogramowania i licencje. W 2016
roku zakupiono nowy program ,,WODNIK" - do ewidencji oplaty za wodq, Scieki oraz czynsze
mieszkaniowe. Ponadto zakupiono program biurowy,,OFFICE 20'6 DLA FIRM (HOME)TSD-



02646-PL" - 999,0021do obslugikomputera na nowym stanowisku pracy.

Tabela Nr 10
TRWALY ZAPZAD

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2015 r.

Zmiany w wartoSci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.12.2016r.

Pozostale Srodki tnrale Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto56 brufto

Budynki;
-Safa gimnastyczna z lqcznikiem. w Starczy
-Pzedszkole
-Szkola Podst. w Starczy
-Szatnia pzy Szkole Podst.

5.1  13 .s88,38
3.176.108,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110,73

5.113.588,38
3.176.108,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110,73

Grunty 28.703.00 28.703,00
RAZEM 5.142.29',1,38 5.142.291,38

- 34'2oo'oozl- 
435.gg7,2721

- 219.936,9221.
- 215.950.3521.

- z najmu i dzier2avry skladnikow majqtkowych
w tymi

- z dzierlawy sktadnikow majqtkowych (w budynku wielofunkcyjnym
- pzedszkolu, w budynku o6rodka zdrowia, budynku ,,Agronomowki"
na dzialalno66 Banku Sp6tdzielczego oraz dziezawy dzialek pod

- 264,0021
- 120.906,5421

stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 95 151 ,6921
- z najmu lokali w Domu Nauczyciela iw budynku O6rodka Zdrowia
- na cele mieszkaniowe - 24 315.022t

- z dzier2av,ry terenow rolnych, w tym; przez Kota t-owieckie 754,832t
- z oplat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS) - 685,0021

W 2016 roku planuje sie uzyska6 dochody z majqtku gminy w lqcznej kwocie - 770.569.0021
W tvm:

W 2016 roku z dochod6w majEtku gmina uzyskala dochody w kwocie
w tym:

- ze sprzeda2y skladnik6w majqtkowych
w tym;

- ze sprzeda2y dzialek w M. Starcza i Rudnik Maly
- z uslug Swiadczonych dla mieszkaic6w

w tym:
- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej

- z optat za oczyszczanie Sciekow
- z tytulu pobierania oplaty targowej

- ze spzeda2y dzialek
- z uslug Swiadczonych dla mieszkafic6w
w tym:

- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
-z oplat zaoczyszczanie Sciekow

- z tytulu pobierania oplaty targowej
- z najmu i dzier2avry skladnikow majEtkowych

- 591.257.8121

34.200.0021

168.000.0021
481 530,0021

- 245.835,002t.
- 235'695'ooz1 

2oo.oozt
120.839,0021

w tym:
- z dzier2awy skladnik6w majqtkowych (w budynku wielofunkcyjnym
- przedszkolu, w budynku oSrodka zdrowia, budynku ,,Agronomowki"

na dzialalnoSc Banku Spotdzielczeg o oraz dzierzawy dziatek pod
stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 92.993,0021

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela iw budynku O6rodka Zdrowia
- na cele mieszkaniowe - 26.307,0021

-zdziezawy terenow rolnych, wtym; przezKola t-owieckie - 854,0021
- z oplat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS) - 685,0021
Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papier6w warto5ciowych i w najblizszym

czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2016r. nie zakupila papier6w wartoSciowych
innych podmiotow gospodarczych, jak r6wniez nie udzielila 2adnych poreczen i gwarancji.

Zadlu2enie gminy na dziei 31.12.2016 roku z tytulu zaciEgnigtych kredyt6w i
dlugoterminowych stanowi kwotq - 1 846,424,0021.


