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INFORMACJA Za l .2
o stanie mienia komunalnego na dzien 31 grudnia2017r.

(wg danych ksiggowych ) stwierdzono warto66 brufto mienia komunalnego na kwotg
- 38.240.163,5621.
WartoSc mienia komunalnego Gminy Starcza na dzief 31.12.2016r. stanowila kwotg
brutto - 36.148.822,0421 (wraz ze sprzqtem komputerowym otaz z oprogramowaniem i
licencjami - 94.597,962l' otaz Srodkami tnrualymi przekazanymi podleglym jednostkom
bud2etowym w trwaly zarzqd - 5.168.331,85 zl).

W 2017 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a tak2e sprzeda2y i nabycia grunt6w
nastqpil wzrost wartoSci mienia komunalnego o kwotg -2.091.341,5221.

Z uwagi na umorzenie wartoSci Srodkow trwalych (narastajqco) w kwocie
18.460.394,3021wartoSi mienia komunalnego netto stanowi kwotg - 19.779.769,262/,.
Warto6d mienia komunalnego netto (bez trwatego zarzqdu) stanowi kwotg - 16.107.946.6621
W ciqgu roku 2017 dokonano nastgpujqcych zmian;
1) zwigkszenia warto6ci majqtku gminy o kwotg - 2.123.724.822t

popfzezi

- wzrost wartoSci Srodkow tnrualych w zwiqzku z rozbudowq i przebudowq istniejqcych
budynkowibudowli - 2.112.062,8221
w tym:

- rozbudowa miejsc rekreacyjnych i obiektow sportowych - 47.271,962/'
- przebudowa drog gminnych - 2.050.552,4221
- Droga gminna w m. Wlasna ul.  Zdrowa -1 .760.419,162l '
- Droga gminna w m. Wlasna ul. Stawowa - 290.133,262l'
- budowa pozostalych Srodkow trwatych (zjazddo sara2u oSP Starcza) - 14.238,4421

- pozyskanie dzialek (darowizny) od mieszkancow wsi t-ysiec i Rudnik Maly - 11.662,0021
w tym;
- w celu poszerzenie ul. My6liwskiej w m. t-ysiec - 1.612,0021
- w celu poszerzenie ul. Poludniowej w m. Rudnik Maly - ' l  0.050,0021

2) zmniejszenia warto6ci majqtku gminy o kwotg - 32.383,3021
z uwagi na:
- sprzeda? dzialek dla mieszkaficow ( w m. Klepaczka) - 2.O1O,O2zl
- likwidacja zu2ytych Srodkow trwalych - 30.373,2821

Na stan mienia komunalnego gminy (w warto6ci brutto) sktadajq sig:
1. Budynki o lqcznej warto6ci - 3.657.725,7221
- Tabela Nr 1 -  budynkiadministracyjne, oSwiatowe i  pozostale -3.571.516,732/,
- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 86 208,9921

2. Budowle o lqcznej warto5ci - 28.031 .432,8621
- Tabela Nr 3 gospodarka komunalna (wodociqgi, kanalizacja ) - 16.520 988,5221
- Tabela Nr 4 drogi gminne - 8.205.319,672l.
- Tabela Nr 5 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 2.589.030,6621
- Tabela Nr 6 oSwietlenie ulic - 553.148,5721
- Tabela Nr 7 pozostale budowle (w tym; parkingi) - 162.945,4421
3. Grunty o lqcznej warto5ci (Tabela Nr.B) - 763.205,0521
- poloZone na terenie m. Starcza ( 14 0056ha ) 306 081 ,50 zl
- poloZone na terenie m. Rudnik Maly ( 4.6474ha ) 74.744,6821
- poloZone na terenie m. Wasna (8.7772ha) -  87.433,0021
- poloZone na terenie m. t-ysiec (11.7768ha) -  116.569,8521
- polo2one na terenie m. Klepaczka ( 5,82,83 ha ) - 178.376,0221

4. Pozostale Srodki trwale (Tabela Nr 9 ) - 619.468,0821
- samochody stra2ackie i inne pojazdy - 206.667,412l'
- sprzqt komputerowy itp - 115.541,342l,
- oprogramowania komputerowe i licencje - 94 597,9621
- pozostale - 202.661,372l.
5. Trwaly zarzqd (tabela Nr 10) - 5.168.331,8521
- budynki -  5.1 '13.588,3821
- budowle - 26.040,4721
- grunty - 28.703,0021.
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Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oaz
roku, dokonano jego klasyfikacji wg wazniejszych grup,
ponizej.

Tabela nr 1

zmian jakie nastgpowaly w ciqgu
co przedstawiono w tabelach

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016 r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwalych

Stan na
31.12.2017 r

Budynki Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto66 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 35'1.945,63
Budynek zaplecza boiska sport.
Starcza

846.703,48 846.703,48

Budvnek OSP Rudnik Malv 100.348,84 100.348.84
Swietl ica wiejska /budynek OSP
t-vsiec

48.483,49 48.483,49

Aqronomowka/bank 197.642,16 197.642.16
OSrodek Zdrowia 1.216.029,47 1.216.029.47
Swietlica Wlasna 471.000,93 47'1.000,93
Razem 3.571.516,73 3.571.516,73
Rozchody Brak
Przychody Brak

Wymienione wyZei obiekty, ktore sq administrowane pzez Urzqd Gminy i jednostki
o6wiatowe sq w dobrym stanie technicznym. Niektore z nich ( budynek Domu Nauczyciela,
budynek OSP- w czg5ci zaadaptowany ptzez Urzqd Gminy w Starczy, budynek szkoly
podstawowej w Starczy) sE w stanie dobrym, poniewaz byly modernizowane w ostatnich
latach.

Znaczna czqSc tych obiektow nalezy do tych bardziej nowoczesnych, poniewa2 zostaly
oddane do uzytku w ostatnich latach. Nie mniej jednak czgSc z nich wymaga modernizacj i
w zwiqzku z czym w budzecie gminy na 2018 rok zaplanowano Srodki na realizacjg projektu
pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynk6w komunalnych w gminie Starcza"
Realizacjg rzeczowq zadania planuje sig zakoriczyc w 2019 roku. Niemniej jednak okres
realizacji projektu jest zaleZny od Srodk6w unijnych, poniewaz koszt tego przedsigwziqcia
oszacowano na - 2.266.000.-zN. na kt6ry gmina planuje pozyskac z RPO - 1.569.000.-z{.
Planuje sig przeprowadzic kompleksowq termomodernizacjg budynkow komunalnych
z wymianq 2rodel ciepla, instalacjq kolektor6w slonecznych i pomp ciepla, Inwestycja
obejmuje termomodernizacjq budynku przedszkola, budynkow remiz OSP w t-yScu i Rudniku
Malym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych obiektach przewiduje siq: ocieplenie
Scian i stropu, wymiang okien i drzwi, modernizacjg kotlowni iwymiang instalacj i  c.o., montaz
kolektor6w slonecznych, wymiang pokrycia dachowego, a takZe wymianQ oSwietlenia na
energooszczgdne.

W 2018 roku planuje siq rozpoczq6 termomodernizacjg we wszystkich czterech
obiektach. Niemniej jednak wigkszy zakres prac planuje siq zrealizowa6 w budynku
przedszkola i budynku remizy OSP w t-yScu, wlqcznie z mozliwo6ciq calkowitego
zakonczenia i rozliczenia prac w tych obiektach.

Nalezy zaznaczy1, i2 realizacja prac w poszczeg6lnych obiektach jest zalezna od
wartoSci calego zadania uzyskana po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano-
montazowe. Du?y wplyw bgdq miaNy r6wniez koszty robot niekwalifikowalnych, kt6re
zaplanowano do wykonania podczas realizaqi termomodernizaqi poszczeg6lnych obiekt6w
(np.; dobudowa pomieszczenia gospodarczego ptzy budynku OSP w Rudniku Matym.
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Gmina posiada obecnie 18 wiat przystankowych we wszystkich miejscowo6ciach
gminy, ktore sq w dobrym stanie technicznym. Brakujqce wiaty przystankowe sE
uzupelniane ze Srodk6w wlasnych budzetu gminy ( w tym w ramach Funduszy soleckich). W
2018r. w ramach funduszu soleckiego wsi Starcza zostanie zrealizowane zadanie, kt6re
bgdzie polega6 na zakupie wiaty przystankowej i polozeniu kostki brukowej (kolo szkoly) -
7.000,002t.

Tabela Nr 3

Tabela Nr 2
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31]t2.2016 r

Zmiany w warto6ci Srodk6w
trwalych

Stan na
31.12.2017 r

Wiaty przystankowe Warto56 brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto
l .Starcza - 8 szt.
2.Wlasna -1 szt.
3.R.Maly - 4 szt
4.t-ysiec - 4 szl
5.Klepaczka -1szt.

38.274,52
4.032,00

19 242,70
19.922,51
4.737,26

38.274,52
4.032,00

19 242,70
19.922,51
4.737,26

Razem 86 208,99 86 208,99
Rozchody Brak
Pnychody

Wyszczegolnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016r

Zmiany w warto6ci
Srodkow trwalych

Stan na
31.12.20'17 r

Warto56 brutto Rozchody Przychody Warto6c brutto
Wodociqg t-ysiec 172.340.59 172.340.59
Siec wodociEgowa 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 -t-ysiec, ul. Jesionowa 90 .781 .88 90 .781 ,88
Wodociqg tysiec (ul Nowa iOsiedlowa) 46.859.00 46.859,00
Wodociqgtysiec (ul. Kwiatowa i lqcznik
ul. Kr6tka i Osiedlowa)

54.233.40 54.233.40

Sied wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna) 294.267.02 294.267.02
Wodociqg. t-ysiec, ul. Dolna 88 633.97 88 633,97
Wodociaq. t-Vsiec- ul. Ro2ana 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
Ujgcie wody w m. Klepaczka 1.259.659.02 1.259.659.02
Oczyszczalnia Sciekow 1.937.806,23 1.937.806.23
Gminna siec kanal izacj i  sanitarnej 8.278,447.53 8.278,447,53
Kanalizaqa-Starcza u L S pacerowa 249.264.75 249.264.75
Kanalizaila-Kle paczka u l. Topolowa 187 .869 .89 187 .869 ,89
Kanalizaqa-Starcza ul. Brzozowa i Polna 1.164.448,87 1.164.448.87
Siec wodociqgowa- t-ysiec (ul. Widokowa i
ul. Stra2acka )

134.294,62 134.294.62

Kanalizacja sanitarna - t-ysiec (ut.
Stra2acka iWidokowa)

175.338.41 175.338.41

Kanalizaqa sanitarna w ut. Dotnej w m.
Lvsiec

1  14  186 .03 1  14  186 ,03

Wodociqg w ul. Zurawinowej w m.
Starcza

63.000,00 63.000,00

Razem 16.520 988.52 16.520 988,52
Rozchody Brak
Pnychody Brak
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W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostalo zrealizowanych duzo inwestycji
polegajqcych na rozbudowie sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowo6ci
t-ysiec i Starcza oraz w m. Klepaczka powstalo drugie ujgcie wody z rozbudowq sieci
wodociqgowej. Niemniej jednak wtaz z rozbudowq mieszkaniowq na terenie calej gminy
potrzeby na rozbudowq sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej utrzymujq siq na podobnym
poziomie.

W 2016 roku zrealizowano ll etap z inwestycji rozpoczqtej pn." Budowa wodociqgu
i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Strazackiej w m. t-ysiec". Na stan Srodkow tnruatych
oddano kolejny odcinek kanalizacj i  sanitarnej w ul. Dolnej w m. Lysiec oraz odcinek sieci
wodociqgowej w ul. Dolnej.w m. Lysiec. Natomiast w miejscowo6ci Starcza zostal
wybudowany wodociqg w ul. Zurawinowej w m. Starcza.

Na 2018 rok na realizacjg inwestycj i  pn.,,Budowawodociqgu ikanalizacj i  sanitarnej
w ul icach: Stra2ackiej i  MySliwskiej oraz na osiedlu w m. Lysiec" zaplanowano Srodkiw
wysokoSci - 420.000,0021. Srodki te dotyczq realizacji l- go etapu zadania, poniewaz ll- gi
etap zaplanowano na 2019 rok (800.000,0021). Koszt calego zadania skalkulowano na kwotg
1.249.300,0021. Zadanie zaplanowano z udzialem Srodkow unijnych (PROW na lata 2014-
2020). Zadanie bqdzie polegalo na;
- budowie sieci wodociqgowej na osiedlu w m. t-ysiec (ul. Osiedlowa, Kr6tka, Nowa, Prosta)
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. t-ysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa,

Krotka, Nowa, Prosta),
- budowie sieci wodociqgowej w ul. Strazackiej i MySliwskiej w m t-ysiec,
- budowie sieci kanalizacj i  sanitarnejw ul. Strazackiej i  ul.  My6liwskiej w m t-ysiec,
Roboty budowlano-monta2owe bgdq polegaiy na wykonaniu;
- sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur g 200 PCV dlug.
1.751 mb wtaz z przylqczami kanalizacyjnymi z rur @ 160 PCV o dfug. 410 mb, oraz sieci
kanalizacji tlocznej z rur A 90 PE o dfug.70 mb, z przepompowniq Sciekow - 1 szt.
-  s iec i  wodociqgowejzrur  @ 125111,4PE o d lug.  1 .005 mb otazzrur  A 110110 PE o d lug.
95mb z hydrantami p.poz. - Tszt .
Projektowany wodociqg w m. t-ysiec, ul. Strazacka i ul. MySliwska po zrealizowaniu zostanie
wlqczony do istniejqcego wodociqgu w. m. t-ysiec (ul. Strazacka), natomiast zrealizowany na
osiedlu w t-yScu zostanie wlqczony do wodociqgu @ 125 w ul. Jesionowej, Nowej i
Kwiatowej.

Na 2018 rok zaplanowano tak2e Srodki na realizaqq zadania pn. ,, Budowa
wodociqgu w ul. Polnej w miejscowo6ci Starcza" - 44.000,0021 (netto). Realizacja
zadania bgdzie polegala na budowie sieci wodociqgowej ( metodq przewiertu sterowanego)
zrurPEIOORC @ 125111,4-na dl. 120,00mboraz na monta2u zasuwy kolnierza hydrantu@
80 - szt.2.

Ponadto (w ramach funduszu soleckiego wsi t-ysiec) zaplanowano Srodki na realizacjg
przedsigwzigcia pn. ,,Wykonanie przylqcza wodociqgowego z hydrantem (do boiska
sportowego) w m Lysiec" -12.000,0021

lnwestycja bgdzie polegala na ulozeniu rur PE A 110 o dlugoSci -90mb. oraz
zabudowie hydrantu p. pozarowego. Dostarczana woda bgdzie uZywana do nawadniania
boiska do pilki noznej ( na,,G6rze t-ysieckiej" ) oraz do prowadzenia 6wiczei polarniczo -
gaSniczych pzez druhow strazak6w OSP Lysiec.

Planuje sig r6wniez jeszcze w 2018 roku wygospodarowa6 w budzecie gminy Srodki na
opracowanie projektu technicznego w celu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lqkowej w
m. Rudnik Maly.
lnwestycja bqdzie polegafa na wykonaniu sieci kanalizacyjnej (z rur PCV A20015,9) - o
dlugo6ci -155m. otazna monta2u 3szt studzienek betonowych.

4
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Tabela Nr 4
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016r

Zmiany w wartoSci
Srodkow trwafuch

Stan na
31.12.2017r

Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto5c brutto
Drogi gm. Rudnik Maly
-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
7 1 . 2 5 1 , 0 0 71.251,00

892,40 892,40
73.500,00 73.500,00

Drog igm.  Wlasna
- ul. Zdrowa
- ul. Nadrzeczna
- ul. Stawowa

2.447.291,90 2.050.552.42 4.497.843,42
I  10.639,93 1.760.419,16 1 .871 .059 ,09

1 .498 .018 ,76 1 .498 .018 ,76
838.633,21 290.133,26 1.128.766,47

Drogi gm. Klepaczka 658.511.05 658.511.05
-ul. Topolowa 913 412,03 913 412,03
-ul. Zachodnia 427.216,32 427.216,32
-ul. Polna 142,58 142,58
Droga Starcza-Kle paczka ut Spacerowa 68.214,60 68.214.60
Sciezka oieszo-rowerowa -Kleoaczka 15.301.20 15.301,20
Droga gm. t-ysiec-Wlasna ul. Zielona 966.140.73 966.140,73
Droga gm. t-ysiec- ul. Strazacka 128.679,50 128.679,50
Droga gm. t-ysiec-. do grunt6w rolnych 25.233,36 25.233.36
Droga gm. w m. Lysiec ( ul. Widokowa,
cz. ul. Stra2ackiej)

730.855,82 658.511,05

Razem 6.154 767,25 2.050.552.42 8.205.319.67
Rozchody Brak
Pnychody ,,Przebudowa dr6g gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w

m ielscowoSci Wlasna"-2. 050,552,4221

W ostatnim okresie gmina zwigkszyfa naklady na modernizaqq i przebudowg drog
gminnych, w tym; w 2015 roku poniesiono naklady na budowg drogi gm. w m. t-ysiec ( ul.
Widokowa, cz. ul. Strazackiej), a w 2016 roku na przebudowg drogi gminnej, ul.  Topolowej w
miejscowo6ci Klepaczka" W 2017 roku zakonczono realizacjg zadania pn. Przebudowa drog
gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowo6ci Wlasna" (z udziaNem Srodkow unijnych
PROW na lata 2014-2020), a tym samym zwigkszono warto5c dwoch Srodkow tnvalych tj.:
drogi gminnej w miejscowo6ci Wasna ul. Zdrowej o kwotg - 1.760.419,1621oraz drogi
gminnej w miejscowo5ciWasna ul. Stawowej o kwotg -290.133,262t.
Podczas przebudowy drogi gminnej w m. Wlasna ul. Zdrowej wykonano prace budowlano -
montazowe typu; roboty rozbi6rkowe i zabezpieczajqce dla bezpieczefistwa ruchu i pieszych,
a nastqpnie roboty mostowe i roboty drogowe.

W wyniku inwestycji powstala droga (6.275,0m2) o nawierzchni z mieszanek mineralno
-bitumicznych otaz zjazdy na posesje (1157,58m2 ) o nawierzchni z kostki brukowej o
gr.8cm i chodniki (1.924,22m2 ) z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm. W ramach
zadania wykonano odwodnienie (tj. :przepusty pod lazdami z rur PEHD o Srednicy od 40cm
do 138,03m, kanal rowu krytego o Srednicy 60cm - 173,05m, row otwarty o d|.706,24m,
Ponadto dokonano utwardzenia poboczy (919,30m2), montazu barier sprgzystych
jednostronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Na 2018 rok zaplanowano w budzecie gminy Srodki na rcalizagq zadania pn. ,,Budowa
drogi gm. ul. Lqkowej w m. Rudnik Maly" w kwocie - 100.000,0021.
Srodki zaplanowano na budowq drogi o szeroko6ci 4m i dlugoSci 390m, na podbudowie z
tlucznia 20cm, z warstwE Scieralnq o gruboSci 6cm. Wykoiczeniem drogi bgdq pobocza
utwardzone tluczniem o szeroko6ci 0,75m.



)ri-

NaleZy stwierdzic, i2 stan drog na terenie gminy jest dobry, chociaz wystqpuje
konieczno6c budowy Sciezki pieszo - rowerowej od miejscowo6ci t-ysiec do miejscowo6ci
Starcza.
W zwiqzku z tym, w 2017 roku zostala podjgta decyla o przeznaczeniu Srodkow ( w formie
dotacji celowej dla Powiatu Czgstochowskiego) na opracowanie projektu na realizacjg
zadania pn. ,,Budowa Scie2ki pieszo rowerowej od miejscowo6ci Lysiec do
miejscowoSci Starcza wraz z przebudowq ul. Jesionowej i ul. Czgstochowskiej w
miejscowo5ci Lysiec"
Poniewa2 jednak nie doszlo do przekazania w/w dotacji, to nale2y ponownie rozwaZyt,
mozliwo66 wygospodarowania Srodkow na ten celw budzecie gminy na2018 rok.
Realizacja tego zadania w przyszlo6ci ma polega6 na budowie chodnika przy drodze
powiatowej nr 10545 w tym na:
-budowie chodnika pieszo-rowerowej od m. t-ysiec do m. Starcza o dlugoSci -1825mb,
-przebudowie jezdni ul. Czqstochowskiej i  ul.  Jesionowej w m. t-ysiec o dlugo6ci -1500mb,
-poszerzeniu istniejqcego chodnika ul. Czqstochowskiej do parametrow ScieZki pieszo-
rowerowej - 1 000mb.

Zadanie ma na celu poprawienie bezpieczefrstwa publicznego mieszkafcow t-y6ca
i Klepaczki, ktorzy korzystajq z oSrodka zdrowia i plac6wek handlowych w Starczy oraz
podqZlq do ko6ciola lub urzgdu gminy w Starczy. Na duze niebezpieczefistwo nara2ona
jest glownie mlodzie2 i dzieci uczestniczqce do szkoly podstawowej, gimnazjum
i przedszkola w Starczy. Ze wzglgdu na duZe obciqZenie drogi ruchem kolowym lokalnym
i tranzytowym oruz wqskie pobocze piesi i rowerzySci poruszajq siq jezdniq, co stwarza du2e
niebezpieczehstwo ich potrqcenia.

Tabela Nr 5
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016 r

Zmiany w wartoSci
Srodkow tnralych

Stan na
31.12.2017 r

Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto66
brutto

Boisko sportowe z parkingiem i cz.
edukac. -rekreacvina w m. Starcza

213.017,39 213.017,39

Boisko sportowe z zapleczem w m.
t-ysiec

41.842,95 41.842,95

Boisko z zapleczem rekreacyjnym w
Starczy

65.895,18 65.895,18

Boisko szkolne w m. Starcza 59.780,00 59.780,00
Boisko rekreacyjne w m .Rudnik Maly. 128.805,61 128.805,61
Boisko rekreacyjne z placem zabaw ul.
Sportowa Starcza

7 7 . 3 2 1 , 1 0 7 7 . 3 2 1 , 1 0

Miejsce rekreacyjne w m. Klepaczka 5 '1 .587,08 51.587,08
LeSna Klasa-Rudnik Malv 15.870,95 15.870,95
LeSna trasa rowerowa Rudnik Malv 6 .655,01 6.655,01
Miejsce rekreac.- wypoczynk. w m
Starcza (koto przedszkola)

53.680,00 53.680,00

Miejsce rekreacyjne w m. Wasna 10.004,00 10.004,00
Plac zabaw i boisko rekrec. w m. Lvsiec 12.017,00 14.997,05 27.014,05
Plac zabaw z m. rekreac. w m. t-vsiec 68.856,05 68.856,05
Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe
z placem zabaw w Starczy

33.909,99 10.000,00 43.909,99

Plac zabaw w m. Klepaczka 67.121,10 11.274,91 78.396,01
Boisko do koszyk6wki i siatkowki w
Rudniku Malvm

124.500,00 124.500,00

Boisko rekreacyjne do pilki noznej w
mieiscowoSci Kleoaczka

83.646,15 83.646,15
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Miejsce wypoczynku i rekreacji w
Rudniku Malvm

121 .538.00 121 .538,00

Boisko rekreacyjne do siatkowki
plazowej przy ul. Targowej- Starcza

42.405,48 42.405,48

Plac zabaw w m. Rudnik Malv 86.671,69 86.671,69
Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe
z placem zabaw w Starczy, ul. Szkolna

55.499,96 55.499,96

Plac zabaw w m. Wlasna 86.310,26 6.000,00 92.310,26
Boisko do siatk6wki plaZowej w m.
Klepaczka

17.452,50 17.452,50

Mtodzie2owe boisko do pitki noznej w
m. Starcza

69.660,33 69.660,33

Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu
w Starczy

68.880,00 68.880,00

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w
Starczy

73.800,00 73.800,00

Centrum wsi Wasna 237.687,24 237.687,24
Centrum wsit-ysiec 265.277,92 265.277,92
Centrum wsi Rudnik Malv 59.150,00 59.150,00
Teren rekreac. przy zbiorniku we
Wlasnei

32.841,00 32.841,00

Miejsce rekreacji ruchowej Vzy ul.
Soortowei w Starczv

63.960,00 5.000,00 68.960,00

Boisko rekreacyjne do pilki noznej w
m ieiscowoSci t-vsiec

146.114,76 146.114,76

Razem 2.541758,70 47.271.96 2.589.030,66
Rozchody Brak
Pnychody -Rozbudowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w

Starczy - 5.000,0021
-Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw
przy ul. Szkolnej w Starczy -10.000,002t
-Rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Klepaczka
11.274,9121
-Rozbudowa miejsca rekreacji z placem zabaw w m. Wlasna -
6.000,0021
-Rozbudowa placu zabaw w m. t-Vsiec.- 14.997,0521

W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano kilka inwestycji majEcych na celu
poprawienie infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Inwestycje majq wplyw na rozwoj
rekreacji i wypoczynku oraz na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku na Swie2ym
powietrzu nie tylko dla dzieci i mlodziezy, ale rownie2 dla dorostych. Najwigcej inwestycji
powstalo z udzialem Srodkow unijnych PROW (na lata 2007-2013), a w ostatnim okresie ze
Srodkow funduszy soleckich wsi.

W 2017 roku (ze Srodkow funduszy soleckich wsi) zostaly poniesione koszty na biezqce
ich utrzymanie, a tak2e naklady inwestycyjne na ich rozbudowq, w tym na:

-,,Rozbudowe miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy" - 5.000,0021
Dokonano rozbudowy miejsca rekreacji ruchowej, kt6re powstalo ( na dzialce gminnej) w

2015 roku. Na miejscu rekreacji. na ktorym znajdujq sig elementy silowni zewngtrznej i malej
architektury (w tym: Nawki, stojak na rowery, stolik do gry w szachy wraz z dwoma
siedziskami, stol do gry w tenisa). W 2017r. dokonano zakupu i monta2u kostki brukowej
przy elementach silowni zewngtrznej (o powierzchni 500m2) oraz pzy budynku zaplecza
boiska sportowego (5m2). poprzez wykonanie schodk6w, kt6re stanowiq zej6cie na parking.
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- ,,Rozbudowg miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w
Starczy" -1 0.000,0021.
Miejsce rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowo6ci Starcza
powstalo na dzialce gminnej w 2011 roku. W latach 2012-2013 w jego sqsiedztwie (za
bankiem) powstalo miejsce rekreacji i wypoczynku z udziaNem Srodkow unijnych (PROW
2007-2013). W 2016 roku w ramach Funduszu soleckiego wsi dokonano rozbudowy placu
zabaw tj. wykonano ogrodzenie i zrealizowano roboty ziemne. Na stale z podlozem zostaly
zamontowane elementy silowni zewngtrznej z ptzeznaczeniem dla dzieci, mlodzie2y
i doroslych. Nastgpnie w 2017 roku dokonano ponownie rozbudowy tego obiektu. Zadanie
polegalo na zakupie urzqdzen silowni zewngtrznej, ktore na stale zostaly zamontowane do
podloza. Pod urzqdzeniami silowni zewngtrznej zostala ulozona kostka brukowa.

- ,,Rozbudowg placu zabaw w m. Wlasna" - 6.000,0021.
W ramach Srodk6w funduszu soleckiego wsi Wlasna dokonano. ,,Rozbudowy miejsca

rekreacji z placem zabaw w m. Wlasna". Plac zabaw o nawierzchni trawiastej (wym. 20m x
30m) powstal w 2013 roku. W ostatnim okresie zostal uzupelniany o sprzqt do zabawy dla
dzieci lub o sprzgt rekreacyjny dla dorostych. W 2015 zakupiono 3 elementy silowni
zewngtrznej, kt6re zostaly na stale zamontowane do podNoza. W 2016 roku zamontowano na
tym terenie altanq z przeznaczeniem na dzialalno6c rekreacyjnq dla dzieci, mlodzie?y i
doroslych. W 2017 roku dokonano zakupu i montazu urzqdzenia silowni zewngtrznej (typu
,,wio5larz"), kt6re zostalo na tnvale zamontowane do podluza na placu zabaw. Nastqpnie
uporzqdkowano teren kolo altanki i zamontowano laweczki parkowe.

- ,,Rozbudowq placu zabaw w m. Lysiec" - 14.997,0521
Przedsigwzigcie polegalo na rozbudowie placu zabaw, ktore jest uzupelnieniem

istniejqcej infrastruktury obok remizy OSP w t-yScu. Na placu zabaw zostalo zamontowane
nowe urzqdzenie dla dzieci -,stonoga" (o dt.7,50m, szer. 1,20m iwysoko5ci 1,50m sklada
siq z 3 odcink6w rur kolorowych polqczonych siatkq. Urzqdzenie jest zamontowane na stale
z podlozem za pomocq n6g w ktore bylo wyposazone. Dla zabezpieczenia obiektu przed
kradzie2q lub jego dewastacjq zostal na obiekcie zamontowany monitoring. System
monitoringu obejmuje system kamer z rejestratorem. Dokonano tak2e remontu altanki,
(glownie dachu przy u2yciu papy igontu), atak2e montazu (wymiany) furtki na placu zabaw.

- ,,Rozbudowg placu zabaw w miejscowo6ci Klepaczka" - 11.274,9121
lnwestycja zostala zrealizowana w 2012 roku, gdzie na dzialce gminnej powstal plac

zabaw ogrodzony siatkq wys. 1,5m na slupkach stalowych z bramq wjazdowq -szer. 4m
i furtkq - szer. 1 m. Niemniej jednak okazalo sig, iz w celu rozbudowy placu zabaw
i montazu nowych urzqdzert w przyszloSci, nale2y ten teren poszezyc. W tym celu
wykonano roboty budowlano-montazowe, ktore polegaty na wykonaniu: rob6t
przygotowawczych i ziemnych, wykonaniu nawierzchni migkkiej z trav,ty (700m2 ) oraz na
rozebraniu starego ogrodzenia (o dl 35m ) i  ponownego jego montazu w innym miejscu.
Tym samym nastqpilo rozszerzenie plotu i jego uzupelnienie na dl. 40m. Uzyskano tym
samym wiqkszq powierzchnig placu zabaw (z 1130m2 do 1675m2). Dodatkowa czqsc plotu
wykonana zostala z siatki o tych samych parametrach technicznych, na slupkach stalowych
( o wys. 1,5m) tworzqc tym samym jednolitq caloSc.

Na 2018 rok zaplanowano realizacjg zadania pn. ,, Przebudowa boiska sportowego
w miejscowo6ci Starcza". Pienrusze wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej
ponies iono w 2016 roku.
Inwestycja 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. Plyta
boiska po przebudowie bgdzie miala wymiary 100m x 64m. Planowana inwestycja bgdzie
polegaNa na przebudowie boiska sportowego do pilki noznej oraz na zagospodarowaniu
terenu w obiekty i urzqdzenia sportowe. W czq6ci nasypowej zostanie usytuowana widownia
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dwurzgdowa. Wypelnienie trybun bgdzie stanowi6 kostka brukowa gr. 6cm (na warstwie
wyrownawczej cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego. Siedziska
(plastikowe kubelkowe z oparciem) zostanq zamontowane na profilach stalowych
zamkniqtych. CaloSc siedzisk bqdzie oparta na fundamentach betonowych. Ponadto
w ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzgt do pielggnacji  boiska, w tym;
-ciqgnik (przystosowany do prac pielqgnacyjnych) z przyczepkq lekkq (z funkcjq wywrotu
ki per) oraz zamiata rkq przystosowanq do kosiarki,
-kosiarka samojezdna z samojezdnym w6zkiem deszczujqcym i w6zkiem do malowania linii
na boisku oraz rozsiewaczem lejowym,
-wertykulator otaz aerator - sluzqcy do zabiegu aeracji boiska do pilki no2nej,
-stojaki na rowery (min. 8 szt.)
Zadanie bgdzie realizowane z udzialem Srodkow zewngtrznych, tj. z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej wWarszawie (kwota wg umowy -przed przetargiem -252,000,0021).

Dodatkowo w ramach Funduszu soleckiego wsi Starcza i Wlasna zostanie zakupiony
obiekt (gara?), ktory zostanie usytuowany w pobli2u boiska sportowego w celu garazowania
zakupionego sprzqtu - 5.500,0021.

Ponadto 2018 rok w ramach Srodkow Funduszy soleckich wsi zaplanowano Srodki na:

- ,,Rozbudowg placu zabaw w m. Klepaczka" - 12.341,1121,
Rozbudowa placu zabaw bgdzie polegala na zakupie urzqdzenia na plac zabaw (zestawu
typu fOrteca) w celu zamontowania na stale do podloza ( 10.841 ,112/') orazzakup i montazu
3 szt. lawek (1.500,0021),

- ,,Modernizacjq obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Malym" -15.000,0021
Modernizacja tego obiektu bgdzie polegala na zakupie i  montazu monitoringu na obiekcie
sportowym, ogrodzeniu terenu boiska, orazpolo2eniu kostki kolo altanki i przystanku.

Tabela Nr 6

W 2017 roku gmina nie prowadzila inwestycji polegajqcych na rozbudowie o5wietlenia
ulicznego, chociaz na podstawie wnioskow zlo2onych pzez radnych i sugestii mieszkancow
stwierdzono potrzebg ich realizacji.

W tym celu, jeszcze w 2018 roku zostanq w budzecie gminy wygospodarowane Srodki
na opracowanie projektu technicznego dot. budowy oSwietlenia ulicznego. Gmina rozwa2a
bowiem mo2liwoSc budowy o6wietlenia fotowoltaicznego zudzialem Srodkow unijnych.
Planuje sig wprowadzi6 nowoczesne i oszczgdne rozwiqzania w oparciu o lampy uliczne,
ktore zu2ywlq niewiele energii oraz sq wysoce ekologiczne. Lampy fotowoltaiczne swq
energig czerpiqtylko iwylqcznie ze 100% darmowej energii slonecznej.
Konieczno6c budowy o6wietlenia ulicznego stwierdzono w m. Starcza (ul. ul. Spacerowa,
Brzozowa, Polna i Gminna), w m. t-ysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa,
Swierkowa, Stra2acka, MySliwska, Widokowa, Gorska, R6zana, Dolna, Letniskowa,
Ogrodowa) oraz w m. Klepaczka (ul. Topolowa), atak2e w m. Rudnik Maty (ul. Le6na).

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016r

Zmiany w warto5ci
5rodk6w trwalych

Stan na
31.12.2017 r

WartoS6 brutto Rozchody Przychody WartoSc brutto
O6wietlenie-ul. Gminna - Starcza 18.248.80 18.248,80
OSwietlenie-ul. Slaska - Rudnik M. 19.596,27 19.596,27
O5wietlenie-ul. Targowa - Starcza 57 .171 ,49 57 .171 ,49
O6wietlenie-ul. Graniczna- Rudnik 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
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Ponadto jeszcze w 2018 roku planuje sig (w ramach Funduszu soleckiego wsi Rudnik
MaNy ) zrealizowac zadanie pn. ,,Budowa o$wietlenia w Rudniku Matym"
Zadanie bqdzie polegalo na montaZu slupa o6wietleniowego zlampqtypu LED iwykonaniu
podlqcza e lektryczneg o.

Tabela Nr 7
Wyszczegolnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwalych

Stan na
31.12.2017 r

Pozostale budowle Warto6c brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto

Parking przy OSrodku Zdrowia w Starczy 92.988,00 92.988,00

Przepust i r6w na dzialce rolnej w m.
Wtasna

55.719.00 55.719.00

Zjazd do garalu OSP Starcza 14.238,44 14.238,44

Razem 148.707,00 14.238,44 162.945.44

Rozchody Brak

Przychody Zlazd do gara2u OSP Starcza -14.238,4421

W 2017 roku nie poniesiono nakladow na modernizacjg lub rozbudowq istniejqcych

parking6w, a ich stan mo2na okreSlic jako dobry. Nale2y jednak stwierdzic, iz i lo56 parkingow

znajdujqcych sig na terenie naszej gminy jest niewystarczajEca, dlatego w najblizszym

czasie nalely rozwazyc mozliwoSc ich budowy lub rozbudowy np. kofo cmentarza i remizy

OSP w Rudniku Malym.
Niemniej jednak w grupie pozostalych budowli zrealizowano zadanie pn. ,,Wykonanie

zjazdu do gara2u OSP Starcza"- 14.238,4421. Zlazd do garazu OSP Starcza powstal w
ramach wsp6lnego przedsigwzigcia dwoch solectw tj. ze Srodkow: Funduszu soleckiego. wsi
Starcza (9.438,4421) oraz ze Srodkow Funduszu soleckiego wsi Wlasna (4.800,0021).
Jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starczy skupia w swoich szeregach czlonk6w
z miejscowoSci Starcza i Wlasna oraz dysponuje wsp6lnym budynkiem, w zwiqzku z czym
oba solectwa postanowily przeznaczyc czgsc funduszu soleckiego na realizacjq tego
zadania. W wyniku inwestycji otrzymano zjazd do budynku OSP Starcza o powierzchni
117m2 ( t j .  o szeroko6ci 7,8m i dlugo6ci 15m).
Realizacja tego zadania polegala na rozbiorce elementow betonowych starego lazdu
i wykonaniu nowego lazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8cm (na
podbudowie z kruszywa naturalnego o gr 15cm) oraz na wykonaniu obramowania lazdu
krawgznikami betonowymi (-32m) i wykonaniu odwodnienia lazdu.

W 2018 roku zostanie (w ramach Funduszu soleckiego wsi) zrealizowane zadanie
pn." ,,Wykonanie ogrodzenia kolo budynku OSP w Starczy" (etap l) - 5.000,0021
Zadanie bgdzie polegalo na wykonaniu ogrodzenia z paneli systemowych z podmur6wkq
o wysoko$ci calkowitej 1,5m oraz na wymianie bramy wej6ciowej i furtki (stalowej) z paneli.

Tabela Nr 8
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.'12.2016 r.

Zmiany w warto6ci Srodkow
trwatych

Stan na
3'1.12.2017r.

Nieruchomo6ci rolne Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto

Razem -Starcza 306 081,50 306 081,50
Razem -Rudnik Malv 64.694,68 10.050,00 74.744.68
Razem -Wlasna 87.433,00 87.433,00
Razem tvsiec 114.957,85 1.612.00 1 16 .569,85

Razem -Kleoaczka 180.386,04 2.010.02 178.376,02
Razem 753 553.07 2.010.02 11.662,00 763.205,05
Rozchody -sprzedaZdzia lek (Nr53/33,  Nr53/10,  Nr .53/1 1,  Nr .53/12)  wKlepaczce -2.010'022l .

Pnychody -dzialki nabyte jako darowizny mieszkaric6w wsi t-ysiec - 1.612,002l.
- dzialka Nr 224145 nabyta na w drodze darowizny w m. Rudnik Maly - 10.050,0021'

l 0



W 2017 roku dokonano ,nieznacznych zmian w ewidencji Srodkow tnrualych, ktore
dotyczq nieruchomo5ci rolnych polozonych na terenie calej gminy, a kt6re w efekcie
spowodowaly zwigkszenie warto6ci grunt6w o kwotg - 9.651,9821.
Zmiany przedstawiajq sig nastgpujqco;
- zmniejszenia - 2.010,022/,,
- dokonano spnedaZy dzialek polo2onych w m. Klepaczka ( Nr 53/33, Nr 53/10, Nr. 53/1 1 , Nr. 53/12 )

o waftoSci ewidencyjnej - 2.010,0221.
- zwigkszenia - 10.050,0021,

- wprowadzono do ewidencji Srodkow trwalych dzialki nabyte w drodze darowizny od mieszkancow
wsi t-ysiec (Nr 230/4 - 76,0021, Nr 276/3 - 234,0021, Nr 273/5 - 470,0021, Nr 236/1 - 170,0021,
Nr 260/1 - 162,0021, l'1r251/1 - 500,0021) w celu uregulowania iposzenenia ul. MySliwskiejo
waftoSci - 1.612,0021, oraz dzialkg Nr 224/45 nabytq w drodze darowizny od mieszkanca wsi
Rudnik Maly w celu uregulowania iposzerzenia ul. Poludniowejo wartoSci 10.050,0021.

Tabela Nr I
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016 r.

Zmiany w warto5ci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.12.2017r.

Pozostale Srodki trwafe Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto6c brutto

Samochody strazackie (3szt) 189.951 ,00 189.951,00
Inne pojazdy-Traktorek ogrodowy 155-1o7HRB 16 716,41 16 716,41
Sprzqt komputerowy 135178,62 19.637,28 115.541,34
-Wgzel sieci szkieletowej 58.660,70 58.660,70
Pozostale Srodki trwale: pompy, kociol, sprzgt
do rehabilitacji, kserokopiarka. Ultrasonograf
Logiq F6,

154.736,67 10.736,00 144.000,67

Oprogramowania komputerowe i licencje 94 597,96 94 597,96

Razem 649.841,3630.373,28 619.468,08

Rozchodv Likwidacja zuzyty ch i zn iszczonych 5rodk6w trwalych-30. 373,28

Przvchody

W 2017 roku dokonano zmniejszenia wartoSci pozostatych Srodk6w trwatych o kwotg
30.373,2821 z uwagi na likwidacjq zu2ylych i zniszczonych Srodkow tnvalych (w tym; sprzqt
komputerowy -1 9.637,2821, kserokopiarki - 1 0.736,0021).

Gmina posiada 3 samochody strazackie, ktore sq w uzytkowaniu poszczegolnych
jednostek OSP. W ostatnich latach (ze Srodkow zewngtrznych i dotacji budzetu gminy)
zostaly zakupione dwa samochody, kt6re stanowiq bezpo6rednio wyposa2enie jednostki
OSP t-ysiec i OSP Starcza. W najblizszym czasie gmina nie przewiduje zakupu nowych
samochod6w ratowniczo-pozarniczych. Niemniej jednak konieczno56 zakupu nowego
samochodu strazackiego zglosila jednostka OSP Rudnik Maty.

W przypadku sprzgtu komputerowego nale2y powiedziec, i2 ich stan jest obecnie
zadowalaiEcy 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 rozwaZye mozliwo56
zakupu nowego sprzgtu komputerowego. na tych stanowiskach, gdzie sprzgt nie spelnia
wymagafi w stosunku do nowych programow np. wspolpracujqcych z obslugq bankowq.

Podobna sytuacja wystgpuje w wyposazeniu gminy w oprogramowania i licencje, gdzie
w najbliZszym czasie nale2y dla potrzeb Urzgdu Gminy w Starczy zakupie oprogramowanie
w celu ewidencji zdazen gospodarczych z podzialem dla organu i jednostki.
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TRWATY ZARZAD
Wyszczegolnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016 r.

Zmiany w warto5ci
Srodkow tnivalych

Stan na
3'1.12.2017r.

Pozostale Srod ki trwale Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto

Budynki;
-Sala gimnastyczna z tqcznikiem w
Starczy
-Przedszkole
-Szkola Podstawowa w Starczy
-Szatnia przy Szkole Podstawowej

5 . 1 1 3 . 5 8 8 , 3 8
3.1  76 .  1  08 ,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110,73

5 . 1 1 3 . 5 8 8 , 3 8
3.176.108,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110.73
Parking przy Szkole Podst. w Starczy 26.040,47 26.040,47
Grunty 28.703,00 28.703,00
RAzEM 5.168.331,85 5.168.331,85

') ' ' l h
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Tabela Nr 10

W 2017 roku z dochod6w majqtku gmina uzyskala dochody w kwocie
w tym:

- ze sprzedazy skladnikow majqtkowych
w tym; ze spzeda2y dzialek w miejscowo6ci Klepaczka

- z uslug Swiadczonych dla mieszkancow
w tym:

- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
- z oplatza oczyszczanie Sciekow

- z tytulu pobierania oplaty targowej

- 57.660,0021

- 244.598,232t
- 246.683j121

-  253.300,0021.
- 245.695,002t

- 756,0021
- 685,0021

- 672.050,402N

- 57.660,0021

- 491.281.342l,

132.002l.
122.977,062|,

100.000.002{
498.995,0021

2QO.OQzl
131.441,002l,

- z najmu i dzier2awy skladnikow majqtkowych
w tym'.

- z dzierzav'ry skladnikow majqtkowych (w budynku oSrodka zdrowia,
przedszkolu, w budynku oSrodka zdrowia, budynku ,,Agronomowki"
oraz dzier2av'ty dzialek pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 98.545,0021

- z najmu lokali w Domu Nauczyclela i w budynku O6rodka Zdrowia - 24,432,0621
- z dzierlawy teren6w rolnych, w tym; przez Kola t-owieckie - 867,6621
- z oplat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS) - 685,0021

W 2018 roku planuje sig uzyskad dochody z majqtku gminy w lqcznej kocie - 730.636.0021
w tvm:

-ze sprzeda2y dzialek
-z uslug Swiadczonych dla mieszkafic6w
w tym:

- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
- z oplat za oczyszczanie Sciek6w

-z tytulu pobierania oplaty targowej
-z najmu i dzier2awy skladnikow majqtkowych
w tym'.

- - z dzierzawy skladnikow majqtkowych (w budynku o6rodka zdrowia,
przedszkolu, w budynku o5rodka zdrowia, budynku ,,Agronomowki"
oraz dzier2awy dzialek pod stacje bazowe telefonii komorkowej - 100.000,0021

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela iw budynku OSrodka Zdrowia - 30.000,0021
- z dziezawy terenow rolnych, w tym; paez Kola t-owieckie
- z optat za wieczyste uZytkowanie (GOPS)
Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papier6w wartoSciowych i w najblizszym

czasie nie planuje ich emisj i .  Ponadto Gmina w 2017r. nie zakupila papierow warto6ciowych
innych podmiot6w gospodarczych, jak r6wniez nie udziel i la Zadnych porqczen i gwarancji .

Zadlu2enie gminy na dzien 31.12.2017 roku z tytulu zaciEgnietych kredytow i po2yczek
dlugoterminowych stanowi kwotg - 1 546,424,002l,.
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