
Warto66 brufto mienia komunalnego(wg danych ksiggowych dzief 31 grudnia 2018r.)
stanowi kwotg - 39.378.519,1521.
Warto56 mienia komunalnego Gminy Starcza na dziefi 31.12.2017r. stanowita hrotg
brutto - 38.240.163,5621 (wraz z oprogramowaniem i licencjami - 94.597,9621 oraz Srodkami
trwalymi pzekazanymi podleglym jednostkom bud2etowym w trwaty zazqd - 5.168.331,85 zl).

W 2018 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a takze spzeda2y i nabycia gruntow
nastqpiN wzrost warto6ci mienia komunalnego o kwotg - 1.138.355,5921.

Z uwagi na umozenie warto6ci Srodk6w trwatych (narastajqco) w kwocie
19.570.035,732l,war1o56 mienia komunalnego netto stanowi kwotg - 19.808.483,4221.
WartoS6 mienia komunalnego netto (bez trwalego zarzqdu) stanowi kwotg - 16.265.672.23d
W ciqgu roku 2018 dokonano nastgpujqcych zmian;
1) zwigkszenia warto5ci majqtku gminy o kwotg

z uwaEi na:
- rozbudowg i pzebudowg istniejqcych budynkow i budowli

w tym:
- rozbudowq miejsc rekreacyjnych i obiedow sportowych
- budowg sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych
- zakup i budowq pozostalych Srodk6w trwalych (np.: maszyny i urzqdzenie
technicme, ogrodzenie, garaz, oswietlenie utic, wiata przystankowa )

- zakup i pozyskanie dzialek w formie darowizny
w tYm:

- zakup dzialkiw m. Rudnik Maly (kolo cmentaza)
- darowizny od mieszkahc6w wsi L-ysiec, Wlasna, Rudnik Maly

- ewidencjq dzialek pozyskanych w wyniku podzialu grunt6w
2) zmniejszenia warto5ci majqtku gminy o kwotg

z uwaqi na:
- sprzedat dzialek dla mieszkancow ( w m. Klepaczka, w m. Wlasna)
- likwidacjq Srodkow trwalych (dzialek) pzeznaczonych do podzialu
- wyksiqgowanie wyposa2enia z rozliczonej inwestycji

Na stan mienia komunalnego gminy (w warto6ci brutto)
1. Budynki o lqcznej wartoSci
- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, o5wiatowe i pozostale
- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe
2. Budowle o lqcznej warto6ci
- Tabela Nr 3 - gospodarka komunalna (wodociqgi, kanalizaqa)
- Tabela Nr 4 - drogi gminne
- 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 warto6ci (Tabela Nr.8)
- poloZone na terenie m. Starcza ( 14.0056ha )
- polo2one na terenie m. Rudnik Maly (5.1760ha )
- polo2one na terenie m. Wlasna ( 9.6562 ha )
- polo2one na terenie m. Lysiec ( 11.8632 ha )
- poloZone na terenie m. Klepaczka ( 5,9803 ha )
4. Pozostale Srodki trwale (Tabela Nr 9 )
- samochody strazackie i inne pojazdy
- sprzgt komputerowy itp.
- oprogramowania komputerowe i licencje
- pozostale
5. Trwaty zarz4d (tabela Nr 10)
- budynki - 5.113.588,3821
- budowle
- grunty

26.040,472/,
28.703.002lr.

INFORMACJA
o stanie mienia kdmunalnego na dziefi 31 grudnia 2018r.
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- 5.168.331,8521



Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz
roku, dokonano jego klasyfikacji wg wazniejszych grup,
ponizej.

Tabela nr 1
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

stan na
31.12.2017 r

Zmiany w warto5ci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.12.2018 r

Budynki Warto5c brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto

Przedszkole 159.774.11 159.774.11
Budvnek Domu Naucz. 179.588.62 179.588.62
Budynek 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 wieiska /budynek OSP Lvsiec 48.483.49 48.483.49
Agronom6wka/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

Wymienione wyzej obiekty (administrowane pzez Uzqd Gminy i jednostki o6wiatowe)
sE w dobrym stanie technicznym. Niektore z nich ( budynek Domu Nauczyciela, budynek
OSP w Starczy, budynek szkoty podstawowej w Starczy) byty modernizowane w ostatnich
latach, a czg56 z nich niedawno zostala oddana do u2ytku z inwestycji. Nie mniej jednak
czg56 z nich wymaga kolejnej modernizacji, kt6rq rozpoczeto w 2018 roku.

Gmina pzystqpila do realizacji projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja
budynk6w komunalnych w gminie Starcza" z udzialem Srodkow unijnych z RPO, gdzie
rozpoczgto prace budowlane w dw6ch obiektach tj. w budynku przedszkola i budynku remizy
OSP w t-y5cu. Planuje sig pzeprowadzi6 kompleksowq termomodernizacjg budynkow
komunalnych z wymianq 2rodel ciepla, instalacjq kolektorow slonecznych i pomp ciepla.
Inwestycja obejmuje termomodernizacjq budynku przedszkola, budynk6w remiz OSP w t-y5cu
i Rudniku Malym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych obiektach pzewiduje sig:
ocieplenie Scian i stropu, wymiang okien i drzwi, modernizacjg kotlowni i wymiang instalacji
c.o., wymiang pokrycia dachowego, a tak2e wymiang o6wietlenia na energooszczqdne.
Realizacjg zeczowq calego zadania planuje siq zakoficzye w 2019 roku.

Tabela Nr 2
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2016 r

Zmiany w warto5ci Srodk6w
trwalych

stan na
31.12.2017 r

Wiaty przystankowe Warto66 brutto Rozchody Przychody WartoS6 brutto
'1 .Starcza-9szt.
2.Wlasna -'1 szt.
3.R.Maly - 4 sA
4.Lysiec - 4 sA
5.Klepaczka -1szt.

38.274,52
4.032,00

19 242,70
19.922,51
4.737,26

6.998,72 45.273,24
4.032,00

19 242,70
19.922,51
4.737,26

Razem 86 208,99 6.998,72 93.207,71
Rozchody Brak
Pnychody Zakup i monta2 wiaty przystankowej w m. Starcza - 6.998,7221

Gmina posiada obecnie 19 wiat przystankowych we wszystkich miejscowo6ciach gminy,
kt6re sq w dobrym stanie technicznym. Brakujqce wiaty pzystankowe sq uzupelniane ze
Srodk6w wlasnych bud2etu gminy ( w tym w ramach Funduszy soleckich).
W 2018r. w ramach funduszu soleckiego wsi Starcza zostafa zakupiona wiata przystankowa
za kwotg 6.998,7221.

zmian jakie nastgpowaty w ciqgu
co pzedstawiono w tabelach



Na stale do podlo2a zostala zamontowana wiata przystankowa (kolo szkoty) o wymiarach 2,64
x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych z dachem zaokrqglonym, pokrytym
ptytamiz poliwgglanu komorowego bezbanrunego. Wiata posiada Sciany ze szkla hartowanego
grubo6ci 6mm i wymiarach szyb 700x1465mm oraz dolne blachy wzmacniajqce. Wewnqtz
wiaty polo2ono kostkq brukowq.

Na 2019 rok (w ramach Funduszy soleckich wsi) zaplanowano Srodki na zakup dw6ch
wiat przystankowych w kwocie - 15.000,0021, w tym:
- Zakup wiaty przystankowej - ul. Zielona w LyScu" - 7.000,0021
- Zakup wiaty przystankowejw m. Starcza" - 8.000,0021
Zadania obejmujq zakup wiat przystankowych metalowych (o wym.; 3m x 1,5m) i konstrukcji
malowanej proszkowo z wypelnieniem Scian szklem lub poliwgglanem. Jedna wiata zostanie
na staNe zamontowana do podloza na przystanku autobusou/ym w m. t-ysiec Kolonia, a druga
w m. Starcza, gdzie dodatkowo kolo wiaty zostanie polozona kostka brukowa.

Tabela Nr 3
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.20'17r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwatych

stan na
31.12.20',t8 r

WartoSc brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto
Siec wodociaqowa 641.162.45 641.162.45
Studnia qlebinowa 267.883.63 267.883.63
Stacia uzdatniania wodv (Starcza) 123.409.16 123.409.16
Stacia uzdatniania wodv (. Kleoaczka) 779.637.22 779.637,22
Uiecie wodv w m. Kleoaczka 1.259.659,02 1.259.659.02
Wodociqg Klepaczka 132.630.31 132.630.31
Siec wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna) 294.267.02 294.267,02
Wodociaq - Starcza, ul. Spacerowa 147.094.54 147.094.54
Wodociaq - Starcza ul. Zurawinowa 63.000.00 63.000.00
Sie6 wodoc. -Starcza. ul. Polna 38.000.00 38.000.00
Wodociao Lvsiec 172.340.59 172.340.59
Wodociaq -t-vsiec, ul. Jesionowa 90.781.88 90.781.88
Wodociaq tvsiec (ul Nowa iOsiedlowa) 46.859.00 46.859.00
Wodociqgtysiec (ut. Kwiatowa i lqcznik ut.
Kr6tka iOsiedlowa)

54.233.40 54.233,40

Wodociaq. Lvsiec, ul. Dolna 88 633.97 88 633,97
Wodociaq. Lvsiec- ul. R62ana iLetniskowa 117.740.00 49.735.00 167.475.00
Sie6 wodociqgowa- Lysiec (ul. Widokowa i
ul. Stra2acka )

134.294.62 1 1 . 9 9 9 . 1 0 146.293,72

Siec wodociagowa w ul. Stra2ackiej i ul.
MvSliwskiei oraz na osiedlu w m. Lvsiec

282.485.82 282.485,82

Oczvszczalnia Sciek6w 1.937.806.23 1.937.806.23
Gminna siec kanalizacii sanitarnei 8.278.447.53 46.000.00 8.324.447.53
Kanalizacia-Starcza u l. Soacerowa 249.264.75 249.264.75
Kanalizacia-Starcza ul. Brzozowa i Polna 1j64.448.87 1j64.448.87
Kanalizacia-Klepaczka ul. Topolowa 187.869,89 187.869.89
Kanalizacja sanitarna - Lysiec (ut. Stra2acka i
Widokowa)

175.338.41 175.338,41

Kanalizacia sanitarna w ul. Dolnei w m. t-vsiec 1 14  186.03 1 14  186.03
Razem 16.520 988,52 428.219,92 16.949.208,44
Rozchody Brak

Pnychody -Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Stra2ackiej i ul.
MySliwskiej, otazna osiedlu w miejscowoici Lysiec" -282.485,8221
-Budowa wodociqgu w ul. Polnej w miejscowoici Starcza-38.000,0021
-Budowa wodociqgu w ul. Letniskowej w miejscowoSci Lysiec'-ll etap -

49.735,002t.
-Wykonanie pr4lqcza wodociqgowego do boiska rekreacyjno -

sportowego w m iejscowo5ci Lysiec".- 1 1 .999,'l 0zl
Kanalizacja sanilarna w ul. Lqkowej w m. Rudnik Maly - 46.000,0021



W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostalo zrealizowanych szereg inwestycji z
zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Niemniej jednak wtaz z rozbudowq mieszkaniowq
na terenie calej gminy potzeby na rozbudowe sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej utzymujq
sig na podobnym poziomie.
W 2018 roku zostaly zrealizowane inwestycje o lqcznej warto6ci - 428.219,9221, ktore
polegaty na:

-Budowie wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Straiackiej i ul. My5liwskiej oraz na
osiedlu w miejscowo6ci Lysiec - 282.485,8221.
Realizacjg zeczowqzadania podzielono na dwa etapy, w tym; 2018r.- | etap - 297.135,822l ,
l l  etap -  1.311 .150,0821.
W ramach l-go etapu tej inwestycji wykonano sie6 wodociqgowq z rur wodociqgowych
polietylenowych typu PE100 RC SDR 11 DN 125111,4 iDn110110 Pn-16 w m. t-ysiec. Na
osiedlu w m. Lysiec ( ul. Osiedlowa, ul. Kwiatowa, ul. Kr6tka, ul. Nowa, ul. Prosta) wykonano
sieci wodociqgowe z rur wodociqgowych PN 16, typ PE 100 A 125111,4 - 985,90m oraz z
rur wodociqgowych PN 16, typ PE 100 A 110/10,0 - 45m. Zrealizowano prace, ktore polegaly
na monta2u : hydrantow p.poz naziemnych @ 80mm -7szt, zasuw kolniezowych sieciowych
A 100 - 4szt., zasuw kolniezowych hydrantowych @ 80mm - 7szt. Natomiast w ul.
Strazackiej i ul. MySliwskiej w m. Lysiec wykonano wodociqg o dlugoSci 775,00m '. z rur
wodociqgowych PN 16, typ PE 100 @ 125111,4 - 775,00m. i zamontowano 6 szt. hydrant6w
p.po2 naziemnych @ 80mm. Wykonana sie6 zostala wlqczona do istniejqcego wodociqgu A
125 i 110 w miejscowoSci Lysiec.

Na realizacjg zadania ze Srodk6w unijnych ptzeznaczono kwotg 171.245,7321, a ze
Srodkow wlasnych budzetu gminy kwotg 111.240,0921.

-Budowie wodociqgu w ul. Polnej w miejscowo5ci Starcza - 38.000,0021
Zadanie polegalo na wykonaniu sieci wodociqgowej w ul. Polnej, gdzie w ramach rob6t
budowlano - monta2owych dokonano ulo2enia rur wodociqgowych polietylenowych A
125111,4PE, typu PE100 RC SDR 11 ,  c ie5n. PN 16) na dl .  120,00mb.
Ponadto dokonano montazu:
- hydrantu p.poz.podziemnego @ 80 mm. - szt.1,
- hydrantu p.poz nadziemnego O 80 mm - szt. 1,
- zasuwy kolnieza hydrantowego @ 80 mm. - szt. 2
Wykonana sie6 zostala wlqczona do istniejqcego wodociqgu A 110 PVC w miejscowo6ci
Starcza. Zadanie zostalo zrealizowane ze Srodkow wfasnych bud2etu gminy.

-Budowie wodociqgu w ul. Letniskowej w miejscowo6ciLysiec(ll etap) - 49.735,0021
lnwestycjg zrealizowano ze Srodk6w wlasnych gminy. Pierwszy etap wodociqgu w ul.
Letniskowej zostal wykonany w 2014 roku, kt6ry wlqczono do istniejqcej sieci wodociqgowej
w ul. Czqstochowskiej. W ramach ll-go etapu wykonano sie6 wodociqgowq z rur zgrzewanych
o Srednicy A 125111,4 PEs o dlugo6ci 246m otaz na wyposazeniu w 2 hydranty p.poz
nadziemne o 5r. 80mm.

-Wykonaniu przylqcza wodociqgowego do boiska rekreacyjno sportowego w
miejscowo6ci Lysiec".- 1 1.999,1 0zl
lnwestycjg zrealizowano w ramach Srodkow Funduszu soleckiego wsiLysiec. Glownym celem
tej inwestycji bylo wykonanie pzylqcza do boiska rekreacyjno - sportowego polo2onego na
G6rze Lysieckiej. Wykonano wodociqg z rur zgrzewanych o Srednicy A 90 PE - o dtugo6ci
128m. PzyNqcze zostalo zakoficzone hydrantem p.po2. nadziemnym o 5r. 80mm.
Wodociqg zostal wtqczony do istniejqcej sieci wodociqgowej w ul. Widokowej wykonanej w
2015 roku w ramach inwestycji pn. ,,Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowg drogi,
wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w miejscowo5ci Lysiec w gminie Starcza".

-Budowie kanalizacjisanitarnej w ul. Lqkowej w m. Rudnik Maty - 46.000,0021
Zadanie polegalo na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lqkowej w m. Rudnik Maly



Zrealizowano roboty budowlano-monta2owe, kt6re polegaty na ufozeniu rur kanalizacyjnych o
dlugoSci 138,3mb, oraz na monta2u studni rewizyjnych z krgg6w bet. A 1000 - szt. 3, studni
rewizyjnych plastikowych @ 425mm - szt. 3, tr6jnik6w redukcyjnych @ 2001160 PCV - 2szt.
Siec zostala wykonana w ukladzie grawitacyjnym ze spadkiem terenowym w kierunku
istniejqcej sieci kanalizacyjnej w poboczu ul. Lqkowej (droga gminna nr. ewid.193), gdzie
znajduje sig studnia betonowa g 1000. Inwestycja przebiega pzez drogg gminnq i jest
zakofrczona przylqczeniami na dzialkach prywatnych wla6cicieli posesji. Ostatecznie
kanalizacja sanitarna w ul. Lqkowej w m. Rudnik Maly zostala wlqczona do sieci
kanalizacyjnej w ul. Slqskiej w miejscowo6ci Rudnik Maty z odprowadzeniem Sciek6w do
Gminnej oczyszczalni Sciekow w Rudniku Matym.

W 2019 roku planuje sig realizacjg ll-go etapu zadania pn. Budowa wodociqgu i
kanalizacji sanitarnej w ulicach. Stra2ackiej i MySliwskiej oraz na osiedlu w m. t-ysiec" -
1.311.151,0021.
Zadanie bqdzie polegalo na;
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Lysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Kr6tka,
Nowa, Prosta)
- budowie sieci kanalizacji sanitarnejw ul. Strazackiej i ul. MySliwskiejw m Lysiec

Tabela Nr 4
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
3',1.12.2017r

Zmiany w warto5ci
Srodkow tnratych

Stan na
31.12.2018r

Warto56 brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto
Drogi gm. Rudnik Maly
-ul. Granicma
-ul. Lqkowa
-ul. Leina
-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

Drogi gm. Wfasna
- ul. Zdrowa
- ul. Nadrzecma
- ul. Stawowa

4.497.843,42 4.497.843,42
1.871.059.09 1.871.059.09
1 .498.018.76 1.498.018.76
1.128.766.47 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 pieszo-rowerowa -Klepaczka 15.301,20 15.301,20
Droga gm. Lysiec-Wfasna ul. Zielona 966.140,73 966.140,73
Droga gm. Lysiec- ul. Stra2acka 128.679,50 128.679,50
Droga gm. Lysiec-. do gruntow rotnych 25.233,36 25.233,36
Droga gm. w m. Lysiec ( ul. Widokowa,
cz. ul. Stra2ackiej)

730.855,82 730.855,82

Razem 8.205.319.67 8.205.319,67
Rozchody Brak
Przychody Brak

W ostatnim okresie gmina zwigkszyla naklady na modernizailq i pzebudowg dr6g
gminnych, w tym; w 2015 roku poniesiono naklady na budowg drogi gm. w m. Lysiec ( ul.
Widokowa, cz. ul. Stra2ackiej), a w 2016 roku na pzebudowq drogi gminnej, ul. Topolowej w
miejscowo6ci Klepaczka" W 2017 roku zakohczono realizacje zadania pn. Przebudowa dr6g
gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowo5ci WNasna" (z udzialem Srodkow unijnych
PROW na lata 2014-2020). W wyniku inwestycji powstala droga (6.275,0m2) o nawiezchni z



mieszanek mineralno -bitumicznych orazlazdy 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 i dokonano utwardzenia poboczy
(919,30m2), monta2u barier sprgzystych jednostronnych otaz oznakowania pionowego i
poziomego jezdni.

W 2017 roku podjgto decyzjg o realizacji kolejnych pzedsigwzig6 zwiqzanych z
przebudowq dr6g polo2onych na terenie gminy Starcza, w tym: drogi gminnej ul. t-qkowej w
m. Rudnik Maty. W budZecie gminy wyodrgbniono Srodki (6.150,0021) na opracowanie
dokumentacji w celu realizaqi zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Lqkowej w m.
Rudnik Maly,,
Realizacjg Eeczowq zadania z udzialem Srodk6w unijnych (PROW na lata 2014-2020).
zaplanowano na 2019 rok. Powstanie droga o nawiezchni bitumicznej (szerokoSci 4m i
dlugoSci 390m) na podbudowie z ttucznia 20cm,. z warstwq Scieralnq o grubo5ci 6cm.
Wykoticzeniem drogi bgdq pobocza utwardzone tluczniem o szeroko6ci 0,75m.

W 2017 roku podjgto rowniez decyzjq o realizacji wspolnego zadania z udziafem Powiatu
Czgstochowskiego ,,Budowa Scie2ki pieszo - rowerowej od miejscowo6ci Lysiec do m.
Starcza wraz z przebudowq ul. Jesionowej i ul. Czgstochowskiei w miejscowo6ci
Lysiec."
W 2018 roku pzeznaczono Srodki w kwocie 36.900,0021 (w formie dotacji celowej) na
opracowanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na wysokie koszty realizacjq rzeczowq
zadania uzale2niono od pozyskania Srodkow zewnqtrznych, a nastgpnie jego realizacjg
podzielono na dwa projekty (zr62nymi okresami realizacji), kt6re stanowiq:
-,,Przebudowa drogi powiatowej 10545 ul. Jesionowej i ul. Czgstochowskiej w miejscowo6ci
Lysiec"
-,,Przebudowa drogi powiatowej nr 10545 na odcinku Starcza - t-ysiec, gmina Starcza - etap 1".
lnwestycja bgdzie polegala na budowie chodnika i Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej,
w tym na: budowie Scie2ki pieszo-rowerowej od m. t-ysiec do m. Starcza o dlugo5ci -1825mb,
pzebudowie jezdni ul. Czgstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Lysiec o dlugo5ci -1600mb.
oraz na poszezeniu istniejqcego chodnika ul. Czqstochowskiej do parametrow Sciezki pieszo-
rowerowej 1 000mb. Srodki na realizacjq zeczowq | - go etapu przebudowy drogi
zaplanowano w bud2ecie gminy na 2O2O rok. Niemniej jednak w przypadku wcze6niejszej
realizacji rzeczowei zadania, gmina zostanie zmuszona do korekty okresu jego
dofinansowania na 2019 rok.

Na 2019 rok w budzecie gminy zostanq r6wniez wygospodarowane Srodki na
wydzielenie dzialek w celu pzygotowania do realizaqi nowego zadania pn. ,,Budowa drogi
gminnej ul. Wsp6lnej w miejscowo6ci Starcza"
I nwestycja bgdzie obejmowala:
- budowg drogi o nawiezchni bitumicznej i szeroko6cijezdni 5m - dlugoS6 ok. 900 m,
- budowg poboczy tluczniowych,
- budowg systemu odwodnienia wtaz z ich wlqczeniem do row6w pzydroznych ul.
Spacerowej i ul. Gminnej.
W celu usprawnienia sytemu komunikacyjnego na danym terenie orcz zapewnienia dojazdu
do dzialek pzewidzianych pod zabudowg mieszkaniowq powinno nastqpi6 poszerzenie pasa
drogowego ul. Wsp6lnej do -12,5 m, co wiqze sig wydzieleniem z dzialek sqsiadujqcych po
obu stronach drogi pas6w gruntu o szeroko6ci 5m, w tym: grunt6w le2qcych na terenie wsi
Klepaczka - 47 dzialek oraz gruntow lezqcych na terenie wsi Starcza - 42 dziatki.

Niezale2nie od ponoszonych ka2dego roku naklad6w na remont i przebudowq drog
polozonych na terenie naszej gminy potzeby sq znacznie wigksze. W najbli2szym czasie ( na
wniosek radnych) gmina musi rozwa2y6,tak2e mozliwo5ci w sprawie;
- rozbudowy ul. LeSnejw m. Rudnik Maty,
- budowy ul. Sportowejw m. Starcza.
Nale2y r6wniez zaznaczye, i2 wraz z rozbudowq mieszkaniowq na terenie calej gminy
powstaje cotaz wigcej ulic, kt6re rownie2 wymagajq nakladow na ich budowg lub pzynajmniej
na ich utwardzenie.
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Tabela Nr 5
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

stan na
31.12.2017 r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwatych

stan na
31.12.2018 r

Warto66 brufto Rozchody Przychody Warto56 brutto
Boisko sportowe z parkingiem i cz. edukac.
- rekreacyina w m. Starcza

213.017,39 213.017.39

Boisko sportowe zzapleczem w m. Lysiec 41.842,95 41.842,95
Boisko zzapleczem rekreac. 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 15.600,00 144.405.61
Boisko rekreac. z placem zabaw ul.
Sportowa Starcza - 2012r.

77.321.10 77.321,10

Miejsce rekreacyjne w m. Klepaczka 51.587,08 51.587,08
LeSna Klasa-Rudnik Maly 15.870,95 15.870.95
LeSna trasa rowerowa Rudnik Mafy 6.655,01 6.655,01
Miejsce rekreac.- wypoczynk. w m Starcza
(kolo 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. Lysiec 12.017,00 12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. Lysiec 83.853,10 83.853,10
Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe z
placem zabaw w Starczy

33.909.99 33.909,99

Plac zabaw w m. Klepaczka 78.396.01 12.340,46 90.736,47
Boisko do koszyk6wki i siatk6wki - Rudnik
Maly

124.500.00 124.500.00

Boisko rekreac. do pilki noznej-Klepaczka 83.646.15 83.646.15
Miejsce wypocz. i rekreac. - Rudnik Maly 121 .538,00 121 .538.00
Boisko rekreacyjne do siatk6wki pla2owej
przy ul. Targowej- Starcza

42.405,48 42.405.48

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

65.499,96 65.499.96

Plac zabaw w m. Wlasna 92.310.26 92.310,26
Boisko do siatk6wki plaZowej - Klepaczka 17.452.50 17.452,50
Mlodzie2owe boisko do pilki noZnej w m.
Starcza (za bankiem)

69.660,33 69.660.33

Plac zabaw - pzy Gm. Przedszkolu w Starczy 68.880.00 68.880.00
Plac zabaw - pzy Szkole Podstawowej w Starczy 73.800,00 73.800,00
Centrum wsiWasna 237.687.24 237.687,24
Centrum wsiLysiec 265.277,92 265.277.92
Centrum wsi Rudnik Maly 59.150,00 59.150.00
Teren rekreac. - przy zbiorniku we Wasnej 32.841.O0 32.841.00
Miejsce rekreac ruchowej- Starcza ut. Sportowa 68.960.00 68.960,00
Boisko rekreac. do pilki no2nejw m. Lysiec 146.114,76 146.114.76
Boisko sportowe w m. Starcza 96.459,26

18.801,78
572.390,00 457.128,96

Razem 2.589.030,66115.261.04600.330.46 3.074.100,08
Rozchody 1.PK. Wyksiggowano zakupiony sptze| w tym:

- Ciqgnik wraz z ospzetem - 96.459,2621
- Kosiarka traktorowa Stiqa Estate wraz z ospzetem 18.801.7821

Pnychody Przebudowa boiska sport. w miejscowo6ci Starcza-572.390,0021
Modernizacja obiektu sport.-rekreac. w m. Rudnik Maty -15.600,0021
Rozbudowa placu zabaw w miejscowo5ci Klepaczka - 12.340,4621



W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano kilka inwestycji majqcych na celu
poprawienie infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Inwestycje majq wptyw na rozw6j rekreacji
i wypoczynku oraz na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku na Swie2ym powietzu nie
tylko dla dzieci i mlodzie2y, ale rowniez dla dorostych. Najwigcej inwestycji powstalo z
udzialem Srodkow unijnych PROW (na lata 2007-2013), a w ostatnim okresie ze Srodk6w
funduszy soleckich wsi.

W 2018 roku z udzialem Srodk6w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie
zrealizowano zadanie pod nazwq ,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowo6ci
Starcza" - 572.390,0021.
Na stan Srodkow trwalych oddano obiekt na kt6ry pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznei w Warszawie kwotq - 252.000,0021. Cale zadanie polegafo na pzebudowie
boiska sportowego do pilki noznej w m. Starcza ptzy ul. Sportowej na dziatce gminnej
sNu2qcej gl6wnie klubowi sportowemu Czarni Starcza. Dziatka jest czgsciowo zabudowana
poprzez usytuowany na niej budynek administracyjno-socjalny klubu pilkarskiego Czarni
Starcza. Obok boiska znajduje sig teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw, boiskiem do
piNki siatkowej, miejscem rekreacyjnym z deszczochronem i krggiem ogniskowym oraz
zestawem uzqdzefi silownizewngtznej. Przebudowa boiska sportowego do pilki no2nej
polegala na renowacji nawiezchni z trawy naturalnej W wyniku inwestycji zostaly usunigte
stare lawkiz desek lub inne stalowe elementy, kt6re nie spelnialy wymagari techniczno-
uzytkowych. Przebudowa polegala na wykonaniu plyty boiska pilkarskiego o vrym. 106,00 x
70,00 m, budowie widowni (trybuny na gruncie nasypowym), wykonaniu pitkochwyt6w wys.
6,0m, oraz bramy wjazdowej szer. 4,0m. Boisko zostalo wyposa2one w bramki ( o wym. 7,32
x2,44 m),aza boiskiem zostaty usytuowane pilkochwyty, lstniejqce ogrodzenie od strony
poludniowej zostalo zdemontowane i ponownie zamontowane. Ponadto w ramach tego
zadania zostal zakupiony spzqt niezbgdny do pielggnacji boiska, w tym; ciqgnik, kosiarka
samojezdna, samojezdny w6zek deszczujqcy, wertykulator, w6zek do malowania linii na
boisku, rozsiewacz lejowy, zamiatarka przystosowana do kosiarki, przyczepka lekka, aerator-
slu2qcy do zabiegu aeracji boiska do pilki no2nej, stojaki na rowery (min. 8 szt.)
Niemniej jednak z uwagi na zro2nicowane stawki umozeniowe dotyczqce Srodkow
transportowych i innych urzqdzeh zakupionych do pielggnacji boiska, a boiska sportowego
jako budowli, dokonano pzeksiggowania tego wyposa2enia na kwotg 115.261,0421(z
rozbiciem na: ciqgnik wrazz ospzqtem - 96.459,2621, kosiarkg traktorowq Stiga Estate wraz
z ospzgtem 18.801 ,7821).

W 2018 roku (ze Srodk6w funduszy soleckich wsi) zostaty poniesione koszty na biezqce
utrzymanie obiekt6w sportowych , a lak2e naklady inwestycyjne na ich rozbudowg, w tym na:
- Modernizacjg obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Rudnik Maty -{5.600,0021

Pzedsigwzigcie polegalo na modernizacji boiska rekreacyjnego ( usytuowanego w poblizu
budynku remizy OSP w miejscowoSci Rudnik Maty) poprzezi
- ulozenie kostki brukowej wok6l altany i wiaty o powiezchni 105m2
Kostka brukowa typu Holland o gruboSci 6cm w koloze granat zostala polo2ona na podNozu z
kruszywa kamiennego i podsypce cementowo - piaskowej.
Na obiektach rekreacyjno- sportowych zamontowano 2 kamery z systemem rejestrujqcym
polqczonym z sieciq Internet.
- Rozbudowg placu zabaw w miejscowoSci Klepaczka - 12.340,462t.

Dokonano rozbudowy placu zabaw, kt6ry powstal w 2012 na dzialce gminnej .
W kolejnych latach prowadzona byla jego rozbudowa. W 2014 roku ze Srodk6w Funduszu
soleckiego wsi nastqpilo zagospodarowanie terenu pzy boisku rekreacyjnym. Dziafka
zostala ogrodzona siatkq z pitkochwytami (4m) i furtkq szer. 1.5m. Plac zabaw graniczy z
miejscem rekreacji, na ktorym usytuowany jest deszczochron z krggiem ogniskowym.
W 2015 roku przeprowadzono prace konserwacyjne i remontowe oczka wodnego oraz
dokonano budowy ziazdu, aw 2016 roku doposazono miejsce rekreacjiw elementy silowni
zewngtznej z przeznaczeniem dla dzieci, mlodzie2y i doroslych. Nastqpnie w 2017 roku
dokonano poszerzenia istniejqcego placu zabaw (z 1130m2 do 1675m2) poprzez rozbudowg
i przesunigcie ogrodzenia, a w 2018 roku ponownie dokonano rozbudowy placu zabaw



poprzez montaz nowych element6w, kt6re stanowiq; lawki 2eliwne o szeroko6ci deski4cm.
(3szt.), urzqdzenie linarne DWIE SIECI , Scianka 9 DUZY TARZAN ,ktore zostaly na stale
zamontowane do podloza. Ponadto wykonano monitoring obiektu wrazprzylqczeniem do sieci
energetycznej.

Na 2019 roku w ramach funduszy soleckich wsi pzeznaczono kolejne Srodki na
modernizacjg i rozbudowg obiekt6w rekreacyjno-sportowych, w tym na:
-,,Rozbudowg placu zabaw w m. Klepaczka" -8.200.-zl,
Zadanie bgdzie polegalo na zakupie i montazu uzqdzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw.
Ponadto nastqpi doposa2enie silowni zewngtznej w uzqdzenie typu wio5laz.
- ,,Rozbudowg placu zabaw w m. Wasna" - 13.854,0021
Zadanie obejmuje zakup uzqdzenia dla dzieciw celu doposa2enia placu zabaw. Urzqdzenie
typu pojazd (np. autobus) zostanie na stale zamontowane do podloza. W ramach zadania
zostanq zakupione i zamontowane 2lampy o5wietleniowe w celu o5wietlenia miejsca
rekreacyj no - wypoczyn koweg o przy zbiorni ku wod nym.

Tabela Nr 6
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2017r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.12.2018 r

Warto56 brufto Rozchody Przychody Warto66 brufto

O6wietlenie-ul. Gminna - Starcza 18.248,80 18.248,80

O6wietlenie-ul. Slqska - Rudnik M. 19.596,27 19.596.27

OSwietlenie-ul. Targowa - Starcza 57.171.49 57.171,49
OSwietlenie-ul. Graniczna- Rudnik M. 67.506.04 67.506,04

OSwietlenie uliczne w m. Rudnik Maty
ul. t-akowa

s.400.00 5.400,00

Sie6 szkieletowa telekomunikacyjna 390.625,97 390.62s,97
Razem 553.148,57 5.400,00 558.548,57
Rozchody Brak
Pnychody Budowa o6wietlenia w Rudniku Matym." -5.400,0021

W 2018 roku gmina nie prowadzila wigkszych inwestycji polegajqcych na rozbudowie
o5wietlenia ulicznego, chociaz na podstawie wniosk6w zlozonych pzez radnych i sugestii
m ieszkaf c6w stwierdzon o potrzebg i ch realizaqi.
W tym celu w 2018 roku zostaty w budzecie gminy wygospodarowane Srodki na opracowanie
projektu technicznego dot. budowy o5wietlenia ulicznego. Gmina planuje budowg o6wietlenia
fotowoltaicznego (z udzialem Srodkow unijnych), a tym samym wprowadzi6 nowoczesne i
oszczqdne rozwiqzania w oparciu o lampy uliczne, kt6re zu2ywlq niewiele energii oraz sq
wysoce ekologiczne poniewaz swq energig czerpiq tylko i wyfqcznie ze 10Oo/o darmowej
energii slonecznej.
Konieczno56 budowy o6wietlenia ulicznego stwierdzono w m. Starcza (ul. ul. Spacerowa,
Brzozowa, Polna i Gminna), w m. Lysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa,
Swierkowa, Stra2acka, MySliwska, Widokowa, G6rska, R6zana, Dolna, Letniskowa,
Ogrodowa) oraz w m. Klepaczka (ul. Topolowa), atal<ze w m. Rudnik Maty (ul. Le5na).

Ponadto w 2018 roku (w ramach Funduszu soleckiego wsi Rudnik Maty) zrealizowano
zadanie pn. ,,Budowa o6wietlenia w Rudniku Malym."

Zadanie polegaNo na dobudowie linii napowietrznej oSwietlenia drogowego o dlugo5ci ok.
100m (przy ul. Lqkowej wtaz z zabudowq 2 szt. lamp). Zrealizowane prace polegaty na:
postawieniu dw6ch stanowisk slupowych typu uE" oraz na zabudowie ospzgtu do
podwieszenia linii napowietznej oSwietlenia drogowego na postawionych slupach nN, a tak2e
na zabudowie 2 opraw o5wietlenia drogowego typu SGS 103 70W wtaz z ospzqtem
montazowym. Nastgpnie dokonano podlqczenia do istniejqcego obwodu o6wietlenia ulicznego
bgdqceg o w dystrybu qi Zakladu E nerg etyczneg o w Czgstochowie.



Tabela Nr 7
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2017r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w tnralych

Stan na
31.12.2018 r

Pozostale budowle Warto66
brutto

Rozchody Pzychody Warto66 brutto

Parking pzy O5rodku Zdrowia w Starczy 92.988,00 92.988.00
Przepust i r6w na dzialce rolnej w m. Wlasna 55.719.00 55.719.00
Zlazd do garcZu OSP Starcza 14.238.44 14.238.44
Ogrodzenie kofo budynku OSP Starcza 17.999.82 17.999,82
GaraZ blaszany 5.499,99 5.499,99
Razem 162.945,M 23.499,81 186.4/,5,25
Rozchody Brak
Pnychody l.Wykonanie ogrodzenia kolo budynku OSP w Starczy - 17.999,8221

2.Zakup gara2u dla GKS Czarni Starcza - 5.499,9921

W 2018 roku ze Srodk6w Funduszy soleckich wsi w grupie pozostalych budowli
zrealizowano dwa zadania do ktorych nalezq:
-."Zakup gara2u dla GKS CzarniStarcza" - 5.499,9921,

W ramach Funduszu soleckiego wsi Starcza i wsi Wlasna zakupiono ganz dla GKS Czarni
Starcza w celu przechowywania spzetu i uzqdzefi do pielqgnacji boiska. Zadanie polegalo
na zakupie i montaZu garczu blaszanego - o konstrukcji z profili stalowych i elewacji
wykonanej z blachy trapezowej ocynkowanej, na wczeSniej wykonanych elementach
monta2owych z dachem z blachy trapezowej T14 ibokami z blachy trapezowelTT.Gara2
(o parametrach; szer. 7m., dlug. 5m) zostal wyposazony w bramq (dzwi dwuskzydlowe
o szeroko5ci 2,96m i wysoko5ci 2,8m) oraz dzwi pojedyncze 1 x 2. Wewnqtrz pomieszczenia
gara2owego wykonano wylewkg betonowq (z betonu C16120) oraz dokonano osadzenia
element6w konstrukcyjnych w podloZu.
- ,,Wykonanie ogrodzenia kolo budynku OSP w Starczy" - 17.999,82A

Realizacja tego zadania polegaNa na;
-wykonaniu ogrodzenia z paneli systemowych A 5mm o dlugoSci 73m. z podmur6wkq
o wysoko5ci calkowitej 1,5m,
-wymianie bramy wejSciowej, przesuwnej o szerokoSci 5,5m i furtki (stalowej) z paneli
o szerokoSci 1,3m.
W ramach rob6t budowlano -montazowych byty wykonane parce pzygotowawcze,
demonta2owe (rozebranie starego ogrodzenia) oraz porzqdkowe wraz z doprowadzeniem
terenu do stanu pierwotnego.

W 2018 roku nie poniesiono naklad6w na modernizacjq lub rozbudowg istniejqcych
parking6w, a ich stan mo2na okre5lic jako dobry. Nale2y jednak stwierdzi6, iz iloS6 parking6w
znajdujqcych sig na terenie naszej gminy jest niewystarczfqca, dlatego w najbli2szym czasie
nale2y rozwa2ye mo2liwoS6 ich budowy lub rozbudovvy np. kolo cmentatza i remizy OSP w
Rudniku Malym. W zwiqzku z tym w 2018 roku zakupiono od mieszkafica wsi Rudnik Maty
grunty, kt6re planuje siq poszezye w 2019 roku - z przeznaczeniem na budowg drogi
i parkingu v,tzdlu2 ogrodzenia istniejqcego cmentaza. W pzyszlo6ci gmina planuje w
sqsiedztwie cmentaza wybudowac parking z mozliwo6ciq budowy drogitqczqcej ul. Spokojnq
z ul. Sosnowq.

Na 2019 rok (w ramach Funduszy soleckich wszystkich wsi polo2onych na terenie gminy)
zaplanowano realizacjg zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w
Starczy" na kwotq 28.014,84^.
Zadanie ma polegac na;
- wykonaniu doj5cia do budynku Szkoty Podstawowej z kostki brukowej o grubo5ci 6cm.
- wykonaniu o6wietlenia zewnqtznego pzy doj6ciu do szkoly oraz do szatni z zastosowaniem
latarni parkowych w iloSci 6szt.
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Tabela Nr I
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na 31.12.2017 r. Zmiany w warto5ci
Srodk6w tnratych

Stan na 31.12.2018r.

Nieruchomo5ci
rolne

Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto

Razem -Starcza 306 081.50 306 081.50
Razem - Rudnik
Maly

74.744.68 4.006,00
1 .1 86,00

26.000.00

105.936.68

Razem -Wlasna 87.433.00 293,10
7.316.98

17.798,00
7.316.98

104.937.90

Razem -t-ysiec 1 16.569.85 240,00
1.254,OO

234.00

118.297.85

Razem -Kleoaczka 178.376.02 951,76 4.756.00 182.180,26
Razem 763.205.05 8.561,84 62.790,98 817.434.19
Rozchody -sprzeda2 dzialek polo2onych w m. Wlasna (Nr 18/26, Nr 18/28) - 293,102l'

-s1zeda2 dzialek polo2onych w m. Klepaczka ( Nr 53/26, Nr 53/46) - 95'1 ,7621
-likwidacja Srodk6w trwatych przeznaczonych do podziatu w m. Wasna (Nr 18/7, Nr 18/9) -
7.316,9821

Pnychody - zaksiqgowano na stan Srodk6w trurralych dziatki otrzymane w wyniku podzialu w m. Wasna
(Nr 18/26, Nr 1A27, Nr 18/28 , Nr 18/29 ) - 7.316,9821
przyjQto w formie darowizny dzialki w m. Wlasna (Nr: 6il3, 6Y35, 64/36,64/68, 64/3, 65/3,
65/5) - 17.798,0021
- pzyjQto w formie darowizny dzialki w m. t-ysiec (Nr: 276/5, 269/2, 270/2,27?J4, 27U3,
263/1 254/6,239/1, 242/1, 245/1) - 1.494,0021
- pzyjgto w formie darowizny dzialki w m. Rudnik Maty ( Nr 847/7, Nr 84il2, Nr 847/3, Nr
847/1 0, Nr 847/1 1, Nr 847/1 5, Nr 847/26, Nr179/2) - 5.192,0021,
pzyjgto w formie darowizny dzialki w m. Klepaczka ( Nr 159/1 , Nr 159/10, Nr'158/2, nr
158/3) - 4.756,0021
-zakup dzialki Nr 556 w m. Rudnik Maty - na cele inwestycyjne - 26.000,0021

W 2018 roku dokonano nieznacznych zmian w ewidencji Srodkow trwalych, kt6re
dotyczq nieruchomoSci rolnych polozonych na terenie calej gminy, a kt6re w efekcie
spowodowaly zwigkszenie warto5ci grunt6w o kwote - 54.229,1421.
Wprowadzone zmiany polegaly na dokonaniu:
- zmnieiszenia na kwotg - 8.561,8421,
- dokonano sprzedaZy dzialek o wartoSci ewidencyjnej - 1.244,8621, w tym:

- polo2onych w m. Wlasna (Nr 18/26 - 83,5521, Nr 18/28 -209,5521) - 293,1021.
- polo2onych w m. Kepaczka ( Nr 53/26 - 412,652l', Nr 53/46- 539,1121) - 951,7621

- wyksiqgowano ze stanu Srodkow trwalych dzialki pzeznaczone do podzialu o wartoSci
ewidencyjnej - 7 .316,98211 w tym:
- polo2one w m. Wlasna (Nr 1U7 - 2.245,2821, Nr 1Ug - 5.071,7021) - 7.316,9821

- avlekszenia na kwotg - 62.790,9821,
- zaksiggowano na stan Srodk6w trwalych dzialki przeznaczone do sprzedazy, powstale po podziale

w/w dzialek o wartoSci ewidencyjnej - 7.316,9821, w tym:
- dzialki polo2one w m. Wlasna przeznaczone do spnedazy (Nr 18.26 - 83,5521, Nr 1U27 - 2.161,732t, Nr 18/28
- 209,5521, Nr 18/29 - 4.862,1521)

- zakupiono od mieszkahca wsi Rudnik Maly grunty o pow. 0,2690ha (dziala Nr 556) - o warto5ci
- 26.000,002/', w tym:
- dzialkq Nr 556 polo2onq wzdlu2 cmentarza w m. Rudnik Maly- z przeznaczeniem na cele inwestycyjne

26.000,0021.
- wprowadzono na stan Srodkow trwalych dzialki nabyte w drodze darowizny od mieszkahc6w wsi
Lysiec, Wasna i Rudnik Maly - o wartoSci -24.282,0021, w tym ;

- dziatki poto2one w m. L-ysiec (Nr 276/5 - o pow. 0,0117ha - 234,0021, Nr 269/2 - o pow. 0,0063ha -126,0021,
Nr270/2-opow.0,0004ha-8,002t,Nr27A4-opow.0,0013ha-26,0021,Nr273/3-opow.0,0055ha-
110,0021, Nr 263/1- o pow. 0,0078ha -156,0021, Nr 254/6 - o pow.0,0130ha - 260,0021, Nr 239/1- o pow.
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0,01Oha - 202,0021, Nr 244- o pow.0,0056ha - 112,0021, Nr 245/1 - o pow. 0,0127ha - 254,0021, Nr 248/1 - o
pow. 0,0120ha - 240,0021) o warto5ci 1.728,0021- w celu poszerzenia ul. My6liwskiej

-poto2onewm.Klepaczka(Nr159/1-opow.0,1070ha-2.140,0021,Nr159/10-opow.0,0218ha-436,0021,

Nr 1 5U2 - opow. 0,1070ha - 2.1 40,0021, Nr I 58/3 - o pow. 0,0020ha - 40,0021) o waftoici - 4.756,0021.
- polozone w m. Rudnik Maly ( Nr 847/7 - o pow. 0,0190 - 380,0021, Nr 846/2 -o pw. 0,0197 ha -394,0021, Nr

847/3-opow.0,0191ha-382,0021,Nr847/10-opow.0,0016ha-32,0021, Nr847/11-opow.0,0013ha-
26,0021, Nr 847/15 - o pow. 0,0558 ha -1 116,002| Nr 847/26 - o pow. 0,0938 ha - 1 .676,0021, Nr 179/2- o
pow.0,0593ha - 1 .186,002t ) o wartoSci - 5.192,0021- z pneznaczeniem na drogq gminnq.

- polo1one w m. Wlasna (Nr63/3 -o pow.0,0044ha - 88,0021, Nr63/35-o pow.0,0236ha - 472,002t, Nr
64/36-opow.0,0040ha-80,002t,Nr64/68-opow.0,0239ha-478,0021,64/3-opow.0,5128ha-
10.256,0021, Nr 65/3 - o pow. 0,3175ha - 6.350,0021, Nr 65/5 - o pow. 0,0037ha -74,0021) o waftoici -
17.798,0021 - z przeznaczeniem na drogq gminnq.

Tabela Nr 9
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2017r.

Zmiany w warto5ci
Srodkow tnratych

Stan na
31.12.2018r.

Pozostale Srodki tnryale Warto56
brutto

Rozchody Przychody Warto66
brutto

Samochody straZackie (3szt) 189.951 ,00 189.951,00
I nne pojazdy-Traktorek ogrodowy 1 55-1 oTHRB 16 716,41 16 716,41
Ciqgnik wtazz osprzqtem (wertykulator, w6zek
deszczujqcy i w6zek do malowania linii, pzyczepa
lekka, rozsiewacz nawoz6w, aerator )

96.459,26 96.459,26

Kos iarka sam ojezd na (Kosiarka traktorowa -Stiga
Estate) wrazz ospzqtem (Tbieracz trawy i liSci -
Husqvama)

18.801 .78 18.801 ,78

Sprzgt komputerowy 115.541.34 115.541.34
-Wqzel sieci szkieletowej 58.660,70 s8.660,70
Urzqdzenie do wideo rejestracji i systemu
glosowania

19.677,54 19.677,54

Pozostale Srodki trwale: pompy, kociol, spzqt
do rehabilitacji, kserokopiarka. U ltrasonograf Logiq
F6

144.000.67 144.000.67

Oprogramowania komputerowe i licencje 94 597.96 94 597,96
Razem 619.468,08 134.938,58 754.406,66

Rozchody brak

Przychody PK- Ciegnik wraz z ospzgtem - 96.459,2621
PK- Kosiarka traktorowa Stiga Estate wraz z ospzetem -
18.801 ,7821
Zakup uzqdzenia do wideo rejestracji i systemu glosowania-
19.677.542t'

Gmina posiada 3 samochody strazackie, kt6re sq w u2ytkowaniu poszczeg6lnych
jednostek OSP. W ostatnich latach (ze Srodk6w zewnetznych i dotacji bud2etu gminy) zostaly
zakupione dwa samochody, kt6re stanowiq bezpo5rednio wyposazenie jednostki OSP Lysiec i
OSP Starcza.
W 2019 roku gmina nie przewiduje zakupu nowych samochod6w ratowniczo-pozarniczych.
Niemniejjednak konieczno56 zakupu nowego samochodu stra2ackiego zglosila jednostka
OSP Rudnik Maty. W zwiqzku z tym planuje sie pzeznaczy|w bud2ecie gminy w 2020 roku
Srodkiw kwocie - 200.000,0021na zakup Sredniego samochodu ratowniczo- ga6niczego dla
tejjednostki OSP.

W grupie pozostalych Srodkow trwalych dokonano uzupelniania spzgtu niezbgdnego
do pielggnacji boisk sportowych, kt6ry zostaN zakupiony podczas realizaqi zadania pn.
,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowo6ci Starcza." Na stan Srodkow trwatych
pzyjgto dwa pojazdy, do ktorych nale?q: Ciqgnik wraz z osprzetem oraz Kosiarka
samojezdn a wtaz z ospzetem.

Ciqgnik pzystosowany do prac pielqgnacyjnych boisk sportowych z mo2liwo6ciq
agregowania maszyn i urzqdzen zawieszanych i przyczepianych., o mocy silnika 25KM, ze
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skzyniq bieg6w zsynchronizowanq z rewersem i napgdem na cztery kola. Ciqgnik
wyposa2ony w: uklad napgdu maszyn i uzqdze6, uklad zwieszania i pzyczepiania maszyn i
nazqdzi, uklad hydrauliki zewn., podno6nik hydrauliczny z regulacjq pozycyjnq, silowq,
zaczep transportowy i zaczep rolniczy oraz kabing. W zestawie do ciqgnika zakupiono:
wertytykulator, rozsiewacz nawoz6w, aeratot, przyczepkg lekkq, w6zek deszczujqcy i w6zek
do malowania linii. Wertykulator (szer.120mm) pzystosowany do ciqgnika i podczepiany pod
uklad zawieszania i pzyczepiania maszyn i narzgdzi napqdzany przez WOM ciqgnika, kosz
otwierany hydraulicznie. W6zek deszczujqcy (wyposa2ony w wqz o dl. 120m iw6zek na wq2)
o szeroko5ci nawadniania od 28 do 36m, dlugo6ci nawadniania pasa -120m. W6zek do
malowania linii na boisku (wyposa2ony w: cztery kola pneumatyczne, stalowq rame,
kierownicg z regulacjq wysokoSci, pojemnik, dyszq spryskujqcq (od 50-120mm). Przyczepa
lekka (przystosowana do ciqgnika i podczepiana do zaczepu transportowego), wyposa2ona w:
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w: tempomat, o$wietlenie pzednie, elektryczny rozrusznik, zaczep tylny do przyczepy, fotel z
wysokim oparciem i podlokietnikiem, licznik motogodzin, szybkozlqczkq do mycia agregatu,
regulacjg wysoko6ci ciqcia, zestaw mulczujqcy.
Kosiarki, (podobnie jak ciqgnik z ospzgtem) zostala zakupiona dla potrzeb Gminnego Klubu
Sportowego,,Czarn i-Statcza."

W 2018 roku zakupiono spzgt do transmisjiwideo na potzeby obslugi Rady Gminy.
Urzqdzenie do wideo rejestracji i systemu gfosowania sklada sig 2 system6w: Systemu do
gtosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15 oraz Systemu do transmisji wideo DSSS
Video Stream.
System do glosowania elektronicznego obejmuje zakup terminali do glosowania, ruter
odbiorczy oral oprogramowanie obslugujqce w/w urzqdzenia. Zainstalowany system pozwala
na obslugg elektronicznq sesji Rady Gminy.
System do transmisji wideo obejmuje sprzgt rejestrujqcy wizlq oraz foniq i sklada sig z;
kamery, mikrofonu, stojak, okablowanie oraz oprogramowanie obslugujqce w/w urzqdzenia.
Spzgt, kt6ry zainstalowano na sali posiedzefi w Uzgdzie Gminy w Starczy zakupiono ze
Srodkow wlasnych bud2etu gminY.

W przypadku spzgtu komputerowego nale2y powiedziec, i2 ich stan jest dobry poniewa2
podczas realizacji zadania pn. ,,E - powiat" nasza gmina wsp6lnie z innymi jednostkami

samorzqdu terytorialnego uzupelnita sprzgt komputerowy wraz z licencjami i infrastrukturq

teleinformatycznq. Niemniej jednak nale2y stwierdzi6 i2 w zwiqzku z dynamicznym rozwojem

technologii sprzqt ten szybko traci na swej warto5ci oraz nie spelnia wymagafi w stosunku do

nowych program6w np. wspolpracujqcych z obslugq bankowq. W zwiqzku z tym nale2y
rozwa1yc mozliwo5c zakupu nowego sprzgtu komputerowego. Podobna sytuacja wystqpuje
w wyposa2eniu gminy w oprogramowania i licencje, gdzie w najbli2szym czasie nale2y dla
potzeb Uzqdu Gminy w Starczy zakupic oprogramowanie w celu ewidencji zdazeh
gospodarczych z podziafem dla organu ijednostki.
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Tabela Nr 10
TRWAT.Y ZARZAD

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2017 r.

Zmiany w warto6ci
Srodkow tnralych

Stan na
31.12.2018r.

Pozostale Srodki trwale Warto66 brutto Rozchody Przychody Warto36 brutto

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

1

1 13.588,38
176.108,05

514.378,25
241,991,35
181.110,73

5
3

5.1 13.588,38
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

W 2018 roku z dochodow majqtku gmina uzyskala dochody w kwocie
wrym:

- ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych
w tym; ze sprzeda2y dzialek w miejscowo6ci Wlasna i Klepaczka

- z uslug Swiadczonych dla mieszkahc6w
w tym:

- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
-z oplat zaoczyszczanie Sciek6w

- z tytulu pobierania oplaty targowej
- z najmu i dzierzavty skladnikow majqtkowych

w tym:

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

- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
- polegajqcych na oczyszczanie Sciekow

-z tytulu pobierania oplaty targowej
-z najmu i dzier2avry skladnikow majqtkowych
w tymi

- z dzier2avty terenow rolnych, w tym; pzez Kola Lowieckie
- z oplat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS)

- 729.456,0021

- 43.540,0021
- 43.540,0021

275.169,0021
275.088,452|'

- 96,0021
- 135.562.5521

- 80.000.0021
- 514.795,0021

- 256.000,002t
- 258.795,O021

- 200.0021
- 131.086.0021

- 401,0021
- 685,0021

- 550.257,452l'

- z dzierlawy sktadnik6w majqtkowych (w budynku oSrodka zdrowia,
pzedszkolu, budynku ,,Agronom6wki" oraz dzier2avty dzialek pod
pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 109.471,9921

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku O6rodka Zdrowia - 24,957,4821
-zdzier2awyterenowrolnych,wtym;pzezKolalowieckie - 448,0821
- z oplat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS) - 685,002t

W 2019 roku planuje sig uzyskac dochody z majqtku gminy w lqcznej kocie - 726.081.0021
w tvm:

- z dziedavry skladnikow majqtkowych (w budynku o6rodka zdrowia,
pzedszkolu, w budynku o6rodka zdrowia, budynku ,,Agronomowki"
oraz dzier2awy dzialek pod stacje bazowetelefoniikom6rkowej - 100.000,0021

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela iw budynku OSrodka Zdrowia - 30.000,0021

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papier6w warto5ciowych i w najbli2szym
czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2018r. nie zakupila papierow warto6ciowych
innych podmiotow gospodarczych, jak r6wniez nie udzielila 2adnych porqczen i gwarancji.

Zadlu2enie gminy na dziefi 31.12.2018 roku z tytulu zaciEgnietych kredyt6w i po2yczek
dlugoterminowych stanowi kwotg - 2.336.424,0021.


