
INFORMACJA Za l '2
o stanie mienia komunalnego na dziefi 31 grudnia2O19r.

Warto66 brutto mienia komunalnego (wg danych ksiggowych dzieri 31 grudnia 2019r.)
stanowi hrotg - 41.337.733,5621.
Warto66 mienia komunalnego Gminy Starcza na dzieri 31.12.2018r. stanowila kwotq
brutto - 39.378.519,1521 (wraz z oprogramowaniem i licencjami - 94.597,962N oraz Srodkami
trwalymi pzekazanymi podleglym jednostkom budZetowym w trwaly zazqd - 5.168.331,85 zl).

W 201g roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a tak2e spzedaZy i nabycia gruntow
nastqpil wzrost warto$ci mienia komunalnego o kwotq - 1.959.214,4121.

Z uwagi na umorzenie warto5ci Srodk6w trwatych (narastajqco) * kwocie
20.653.021,49zlwarto56 mienia komunalnego netto stanowi kwotq -20.684.711,71z.1.

Warto$c mienia komunalnego netto (bez trwaNeg o zarzqdu) stanowi kwotq - 17.176.314,3321
W ciqgu roku 2019 dokonano nastqpujqcych zmian;
1) zwiqkszenia warto5ci majqtku gminy o kwotq

z uwaqi na:
- rozbudowq i przebudowg istniejqcych budynkow i budowli

E-ry!!.
- rozbudowq mieisc rekreacyinych i obiektow sportowych
- budowq sieci wodociqgowych i kanalizacyinych
- zakup i modernizaciq budynkow komunalnych (budynki'
wiaty przystankowe)

- budowq, przebudowq i rozbudowq budowli (np drog\
- zakup i nieodplatne pozyskanie nieruchomo5ci rolnych

w W m :
- zakup dzialki w m. Rudnik Maty (kolo cmentarza)
- nieodplatne pozyskanie nieruchomoSci w m. Lysiec
- nieodptatne pozyskanie nieruchomoSci w m. Rudnik Maly

2) zmniejszenia warto6ci majqtku gminy o kwotg
z uwaEi na:
- sprzeda2 dzialek dla mieszkahc6w w m. Klepaczka

Na stan mienia komunalnego gminy (w warto6ci brutto)
1. Budynki o lqcznej wartoSci
- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, o5wiatowe i pozostafe
- Tabela Nr 2 - wiaty PrzYstankowe -

2. Budowle o lqcznej warto5ci
- 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 lqcznei warto6ci (Tabela Nr.8)
- polo2one na terenie m. Starcza ( 14.0056ha )
- polo2one na terenie m. Rudnik Maly ( 6.0101 ha )
- polo2one na terenie m. Wlasna ( 9.6562 ha )
- polozone na terenie m. t-ysiec ( 13.0897 ha )
- polozone na terenie m. Klepaczka ( 5,8894 ha )
4. Pozostale Srodkitruvale (Tabela Nr 9 )
- samochody straZackie i inne pojazdy
- sprzgt komputerowy itp.
- oprogramowania komputerowe i licencje
- pozostale
5. Tnrvaty zarzqd (tabela Nr 10)
- budynki - 5.1 13.588,3821
- budowle - 26.040,4721
- grunty - 28.703,0021.
Dli zobrazowania posiadanego mienia komunalnego orcz zmian jakie nastqpowaly w ciqgu
roku, dokonano jego klasyfikacji wg wa2niejszych grup, co przedstawiono w tabelach
poni2ej.
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Tabela nr 1
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018 r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwalych

Stan na
31.12.2019 r

Budynki Warto56 brutto Rozchody Przychody Warto66 brufto

Przedszkole 159.774.11 1s9.774.11
Budynek Domu Naucz. 179.588.62 179.588.62
Budvnek OSP Starcza /Urzad 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 8.498,18
79.950,00

136.931,67

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 88.448,18 3.659.964,91
Rozchody Brak
Pnychody Wykonanie zadaszenia wejScia do Swietlicy wiejskiej w miejscowo5ci

Lysiec. 8.498,18zl
Modernizacji zaplec.za socjalno- kuchennego w Swietlicy wiejskiej w
m ieiscowoSci Lvsiec- 79. 950.0021

Wymienione wyzej obiekty (administrowane pzez Urzqd Gminy i jednostki o6wiatowe)
sE w dobrym stanie technicznym. Niekt6re z nich ( budynek Domu Nauczyciela, budynek
OSP w Starczy, budynek szkoty podstawowej w Starczy) byty modernizowane w ostatnich
latach. Nie mniejjednak czg5c z nich wymaga kolejnej modernizacji, kt6rq rozpoczgto w 2018
roku. Gmina przystqpila do realizacji projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja
budynk6w komunalnych w gminie Starcza" zudzialem Srodkow unijnych z RPO. W 2018
roku rozpoczgto prace budowlano montazowe, kt6re zostaly zakoiczone w 2019 roku.
Niemniej jednak z uwagi na brak potwierdzenia rozliczenia tego zadania pzez Instytucjg
wdra2ajqcq projekt, naklady inwestycyjne poniesione na realizacjg zadania zostaNy r6wniez
przeniesione do rozliczenia finansowego na 2020 rok.
Przeprowadzono kompleksowq termomodernizacjg budynkow komunalnych, ktora polegala
na: wymianie Zrodel ciepla, i monta2u pomp ciepla. Termomodemizaqq objgto budynek
przedszkola, budynek komunalny w Starczy oraz budynki remiz OSP w Ly6cu i Rudniku
Matym.. W tych obiektach zrealizowano takie prace jak: docieplenie Scian i stropu, wymiana
okien i drzlryi, modernizacja kotlowni iwymiana instalacji c.o., wymiana pokrycia dachowego.

Niemniejjednak w 2019 roku zostala zwiqkszona warto66 Srodka trwalego, ktorym jest
budynek OSP Lysiec w wyniku poniesionych naklad6w na Swietlicg wiejskq, kt6ra znajduje
sig w tym obiekcie w kwocie - 88.448,1821.
Naklady zostaly poniesione na;
- wykonanie zadaszenia wej6cia do Swietlicy wiejskiej w miejscowoSci t-ysiec. 8.498,182l'
- modernizacji zaplecza socjalno- kuchennego w Swietlicy wiejskiej w miejscowo6ci Lysiec-
79.950,0021

W zakres przedsigwzigcia polegajqcego na wykonaniu modernizaQi zaplecza socjalno-
kuchennego w Swietlicy wiejskiej w miejscowo5ci Lysiec wchodzilo wykonanie takich rob6t
budowlano - monta2owych jak:
- ulo2enie ptytek Sciennych w pomieszczeniach kuchni i toalet - 128,15m2
- ulo2enie ptytek podlogowych w pomieszczeniach kuchni i toalet - 52,33m2
- obsadzenie dzwi w lazienkach i kuchni - 11,20m2
- wykonanie tynku wewngtrznego z gipsu szpachlowego - 52,33m2
- wykonanie instalacji wodociqgowej z rur ztworzywa sztucznego PEX/AI./PEX o Srednicy 16
mm - 21,50m wtazz montazem baterii umywalkowej (1 szt.) oraz baterii lekarskiej (1 szt.),
Zadanie zrealizowano ze Srodk6w wNasnych bud2etu gminy.

Realizacja zadania pn. ,,Wykonanie zadaszenia wejScia do Swietlicy wiejskiej w
miejscowo5ci t-ysiec polegala na:



- polozeniu nowych plytek na sqhodach ( 15m ' )
- wykonaniu zadaszenia wej5cia do Swietlicy (pomieszczenie w gornej kondygnacji budynku
osP )
Zadaszenia zostafo wykonane na wsporczej konstrukcji metalowej nad schodami
wej6ciowymi do Swietlicy wiejskiej o wysoko6ci ok. 5m i powierzchnizadaszenia 6m2.
Kratownica zostala zamontowana do Scian budynku i stopnic schod6w. Na konstrukcji
wsporczej zamontowano piyty plexi.
Zadanie zostalo zrealizowane ze 5'rodk6w wlasnych bud2etu gminy w ramach Funduszu
soleckiego wsi.

Tabela Nr 2
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018 r

Zmiany w warto5ci Srodkow
trwatych

Stan na
31.12.2019 r

Wiaty przystankowe Warto5c brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto
l .Starcza - (9 sZ. + 1 szt.) 10s2.
2.Wlasna -1 szt.
3.R.Maly - 4 szt.
4.t-ysiec - (4 szt. + 1 szt.) 5sZ.
5.Klepaczka -1szt.

45.273,24
4.032,00

19 242,70
19.922,51
4.737,26

7.949,82

6.999,82

53.223,06
4.032,00

19.242,70
26.922,33
4.737,26

Razem 93.207,71 14.949,64 108.157,35
Rozchody Brak
Pnychody Zakup i monta2 wiaty pzystankowej w m. Starcza - 7 .949,8221

Zakup i monta2 wiaty pzystankowej w m. Lysiec, ul. Zielona -
6.999,8221

We wszystkich miejscowo5ciach na terenie gminy (wg stanu na koniec 2018 roku) bylo
usytuowanych 19 wiat przystankowych, ktore sq w dobrym stanie technicznym.

W 2019 roku zakupiono kolejne dwie wiaty przystankowe, zwigkszaJEc tym samym ilo56
posiadanych wiat przystankowych do 21 szt. Brakujqce wiaty przystankowe sq sukcesywnie
uzupelniane ze Srodk6w wlasnych bud2etu gminy (w ramach Funduszy soleckich wsi).
W 2019 roku zakupiono; wiatg przystankowq w Starczy, ul. Szkolna oraz wiatg pzystankowq
w m. t-ysiec, ul. Zielona.
. Na wiatg pzystankowq w m. Starcza (ul. Szkolna) wydano -7.949,822l,.
Srodki ptzeznaczono na zakup wiaty przystankowej typu G2- wej5ciowa o wymiarach 2,64 x
1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych, malowanych. Wiata jest czg5ciowo
zabudowana z pzodu i posiada dach zaokrqglony pokryty ptytami z poliwgglanu komorowego
bezbarwnego. Sciany wiaty zostaly wykonane ze szkla hartowanego grubo5ci 6mm. Wymiary
szyb 700x1465mm. Wiata posiada dolne blachy wzmacniajqce. Wewnqtz wiaty zostala
zamontowana lawa z listew drewnianych oraz ramka formatu 44 na rozklad jazdy. Wiatq
przystankowq wylozono wewnEtrz kostkq brukowq, a nastgpnie na stale zamontowano do
podloza.

Na wiatq przystankowq w m. t-ysiec ( ul. Zielona) wydano 6.999,822f. Wiatg
pzystankowq typu G2- wej5ciowE o wymiarach 2,64 x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych
ocynkowanych ( malowanq ) czgSciowo zabudowanq z pzodu wylo2ono wewnqtrz kostkq
brukowq, a nastgpnie na stale zamontowano do podloza.
Wiata posiada dach zaokrqglony, pokryty plytami z poliwqglanu komorowego bezbarwnego.
Sciany ze szkla hartowanego grubo6ci 6mm. Wymiary szyb 700x1465mm. Wiata posiada
dolne blachy wzmacniajqce. Wewnqtrz wiaty zostala zamontowana fawa z listew drewnianych
oraz ramka formatu ,A4 na rozklad jazdy.



Tabela Nr 3
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018 r

Zmiany w warto5ci
Srodk6w tnralych

Stan na
31.12.2019 r

WartoS6
brutto

Rozchody Przychody Warto66
brutto

Srec 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 (. Klepaczka) 779.637.22 779.637.22
Uiecie wodv w m. Klepaczka 1.259.659,02 1.259 659.02
Wodociaq Klepaczka 132.630,31 132.630.31
Sie6 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
Wodociaq Lvsiec 172.340.59 172.340,59
Wodociaq -t-vsiec, ul. Jesionowa 90.781,88 90.781,88
Wodociaq -t-vsiec (ul Nowa iOsiedlowa) 46.859,00 46.859,00
Wodociqg-t-ysiec (ut. Kwiatowa i lqcznik ul. Kr6tka i
Osiedlowa)

54.233,40 54.233,40

Wodociaq. t-ysiec, ul. Dolna 88 633.97 88 633,97
Wodociaq. t-vsiec- ul. R62ana iLetniskowa 167.475.00 167.475,00
Siec wodociqgowa- t-ysiec (ul. Widokowa i ul
Stra2acka )

146.293,72 146.293,72

Siec wodociqgowa w ul. Stra2ackiej i ul.
MvSliwskiei o(az na osiedlu w m. t-vsiec

282.485.82 282.485,82

Oczvszczalnia Sciekow 1.937.806.23 1.937.806,23
Gminna siec kanalizacii sanitarnei 8.324.447,53 8.324.447.53
Kanalizacia-Starcza ul. Spacerowa 249.264.75 249.264,75
Kanalizacia-Starcza ul. Brzozowa i Polna 1.164.448,87 1.164.448,87
Kanalizacia-Kleoaczka u l. Tooolowa 187.869,89 187.869.89
Kanalizacja sanitarna - t-ysiec (ul. Strazacka i
Widokowa)

175.338,41 175.338,41

Kanalizacia sanitarna - t-vsiec (ul. Dolna) 1 1 4  1 8 6 , 0 3 1 1 4  1 8 6 . 0 3
Kanalizacja sanitarna w ul. Strazackiej i
MySliwskiei o(azna osiedlu w m. t-vsiec

1.325.800,08
1.108,80

1.326.908.88

Razem 16.949.208,44 1.326.908.8818.276.117,32
Rozchody Brak

Pnychody Kanalizacja sanitarna w ul. Strazackiej i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w m.
tysiec - 1.325.800,0821 + 1.108,8021 - koszty niekwalifikowalne zadania
(peylAcz do sieci elektryczneJ)- 1.108,8021.

W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostalo ztealizowanych szereg inwestycji z
zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W 2018 roku rozpoczQto realizacjg zeczowqzadania pod nazwq ,,Budowa wodociegu i
kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. My5liwskiej, oraz na osiedlu w miejscowo6ci
t-ysiec" - z udzialem Srodk6w unijnych PROW na lata 2014-2020.
Na stan Srodkow trwalych oddano wowczas sie6 wodociqgowq o warto5ci - 282.485,8221,
zrealizowanq w ramach l-go etapu tego zadania.

W 2019 roku oddano na stan Srodkow tnrualych kanalizacjq sanitarnE - o wartoSci
1.325.800,0821.
Powy2szq kwotg stanowily: roboty budowlano montazowe o warto5ci - 1.295.326,00 zl oraz
koszty og6lne - 30.474,OBzl (nadzor inwestorski - 15.824,0821, opracowanie projektu
budowlanego i wykonan ie analizy kosztowej - 1 4. 650, 00zl).
Inwestycja polegala na wykonaniu;
- kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. t-ysiec (ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Kr6tkiej, Nowej,
Prostej).
W wyniku zrealizowanej inwestycji na tym terenie otrzymano; kanalizacjg sanitarnE (PCV A
200 -1545,90mb) wraz ze studzienkami betonowymi z krqgow Q 1200mm - szt. 35,
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kanalizacjq tlocznq (PE 90 -268,,75mb), kanalizacjg sanitarnA (PCV @ 160 - 387,20mb) wraz
ze studzienkami z tworzywa sztucznego (11 szt.), przepompowniq Sciekow (1 szt.) i studnig
betonowq rozprq2nq (1 szt).
-kanalizacji sanitarnej w ul. S t ra2ack ie j  i u l .My6 l iwsk ie j  wmt -ys iec .
W wyniku realizacji tej czg5ci zadania otzymano: kanalizacjg sanitarnq ( PCV g 200 - 735mb)
wrazze studzienkami betonowymi z krggow @ 1000mm (18 szt.), kanalizacjg tlocznq ( PE 90
-710mb), kanalizacjg sanitarnq (PCV @ 160 -75mb) wtazze studzienkami Q 425mm (szt.4).

Niemniej jednak wtaz z rozbudbwq mieszkaniowa na terenie calej gminy potzeby na
rozbudowq sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej utzymujq sig na podobnym poziomie.
W 2020 roku zostanie przeprowadzona modernizacja gminnej (mechaniczno - biologicznej)
oczyszczalni Sciek6w w celu zwigkszenia przepustowo5ci Sciekow oraz w celu poprawy
pa ra metrow oczy szczonych Sciekow.
Planuje sig takze przygotowa6 do realizaqi zadanie pn.'"Budowa wodociqgu i kanalizacji
sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dgbowej, ul. Malowniczej, ul. R6zanej i ul. G6rskiej w m.
Lysiec, ul. Topolowej w miejscowoSci Klepaczka, ul. Wrzosowej w m. Wlasna oraz ul.
Sosnowej, MiNej i Slqskiej w miejscowo6ci Rudnik Maly"., kt6re bqdzie obejmowac:
- budowq sieci wodociqgowej z tur PE4125111,4 w ul. Dgbowej, ul. Akacjowej,
Malowniczej, ul. R62anej, ul. Gorskiej w m. t-ysiec, ul. Wrzosowej w m. Wlasna oraz
Sosnowej i  Slqskiejw m. Rudnik Maly,
- budowq sieci kanalizacji grawitacyjnejz rur PCV 200mm w ul. Dgbowej , ul. Akacjowej , ul.
Malowniczej, ul. Ro2anej, ul. G6rskiejw m. Lysiec, ul. Wrzosowejw m. Wlasna, ul. Topolowej
w m. Klep aczka oraz ul. MiNej i ul. Slqskiej w m. Rudnik Maty
- budowg pzepompowni Sciekow wtazz kanalizacjq tlocznq w ul. Milej w m. Rudnik Maty.
DNugoSc planowanej sieci wodociqgowej to -1740m., natomiast kanalizacji grawitacyjnej
-3090m.

Tabela Nr 4
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018r

Zmiany w warto6ci
Srodkow tnratvch

Stan na
31.12.20'l9r

Warto5c brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto
Drogi  gm. Rudnik Maty
-ul. Graniczna
-ul. t-qkowa
-ul. LeSna
-ul. Sosnoyya
-ul. Spokojna
-ul. ,,Hucisko"

432.279,21 738.537,72
107.983.01 107.983.01
109.942,00 306.258,51 416.200,51
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

4.497.844,32 4.497.844,32
1.871.059,09 1.871.059,09
1 .498.018,76 1 .498.018,76
1.128.766,47 1j28.766,47

Drogi gm. Klepaczka 1.340.770,93 1.340.770,93
-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
Scie2ka pieszo-rowerowa -Klepaczka 15.301,20 15.301,20
Droga gm. t-ysiec-Wlasna ul. Zielona 966.140.73 966.140,73
Droga gm. Lysiec- ul. Stra2acka 128.679,50 128.679,50
Droga gm. t-ysiec-. do gruntow rolnych 25.233,36 25.233,36
Droga gm. w m. Lysiec ( ul. Widokowa,
cz. ul. Stra2ackiej)

730.855,82 730.855,82

Razem 8.205.319,67 306.258.51 8.511.578,18
Rozchody Brak
Pnychody Droga gminna Rudnik Maly ul. Lqkowa - 306.258,5121
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W ostatnim okresie gmi4a zwigkszyla naklady na modernizailq i pzebudowg drog
gminnych, w tym; w 2015 roku - na budowq drogi gm. w m. Lysiec ( ul. Widokowa, cz. ul.
Stra2ackiej), a w 2016 roku - na przebudowg drogi gminnej, ul. Topolowej w miejscowo6ci
Klepaczka" W 2017 roku - na realizacjg zadania pn. Przebudowa dr6g gminnych ul. Zdrowej i
ul. Stawowej w miejscowoSci Wlasna" otaz na opracowanie dokumentacji technicznej w celu
przygotowania do realizaqi rzeczowej zadania pn. ,,Przebudowg drogi gminnej ul. Lqkowej w
miejscowo5ci Rudnik Maly".
Zadanie to zrealizowano w 2019 roku (z udzialem Srodkow PROW na lata 2014-2020) o
warto6ci Srodka tnrualego w kwocie 416.200,512N.
Zadanie polegaNo na pzebudowie drogi gminnej (klasy "D") ul. Lqkowej w miejscowo6ci
Rudnik Maly o dlugo5ci 363,17m i szer. do 4,0m, z poboczami obustronnymi szeroko5ci 0,5m
wzmocnionymi kruszywem kamiennym. Zrealizowane prace polegaty na wykonaniu:
podbudowy ( 300,78m2), nawierzchni (1.516,80m2), odwodnienia ( 162,04m),lazd6w i
poboczy (450m2).

W 2019 roku na terenie naszej gminy Powiat Czgstochowski przystqpiN do realizacji
rzeczowej zadania pn. ,,Pzebudowa drogi powiatowej 10545 na odcinku Starcza - Lysiec,
gmina Starcza" jako I etapu pzedsiqwzigcia - ,,Budowy Scie2ki pieszo - rowerowej od
miejscowo6cit-ysiec do m. Starcza wtazz przebudowq ul. Jesionowej i ul. Czgstochowskiej w
m iejscowo5ci t-ysiec. "
Zadanie to zaplanowano do realizacji wspolnie z gminq, gdzie w 2018 roku gmina
ptzeznaczyla na opracowa n ie d oku mentacj i tech n icznej kwotg 36. 900, 0021.
Gmina bqdzie uczestniczy6 w realizacji tego zadania w 2020 roku pzeznaczalqc Srodki na
wspolnq realizailq zadart z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji drogowych -
Powiatowych.

Dofinansowanie realizacji rzeczowej ll etapu tego zadania zaplanowano na 2023 i 2024
rok.

W bud2ecie gminy na 2020 rok przeznaczono Srodki na wydzielenie dzialek w celu
przygotowania do realizaqi nowego zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej ul. Wsp6lnej w
miejscowo6ci Starcza". W celu usprawnienia sytemu komunikacyjnego oraz zapewnienia
dojazdu do dzialek przewidzianych pod zabudowg mieszkaniowq powinno nastqpic
poszerzenie pasa drogowego ul. Wsp6lnel do -12,5 m, co wi42e siq wydzieleniem z dzialek
sqsiadujqcych po obu stronach drogi pas6w gruntu o szeroko5ci 5m, (w tym: na terenie wsi
Klepaczka - 47 dzialek, a na terenie wsi Starcza - 42 dzialki) Inwestycja bgdzie obejmowala:
budowg drogi o nawiezchni bitumicznej i szeroko6ci jezdni 5m - dlugo6c ok. 900 m, budowg
poboczy tluczniowych oraz budowg systemu odwodnienia wraz z ich wlqczeniem do row6w
pzydro2nych ul. Spacerowej iul. Gminnej.

Podjgto tak2e decyzjg o realizacji nowego zadania (z udzialem PROW na lata 2014-
2020) pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowo5ci Starcza" i przeznaczono
Srodki na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie bqdzie polegalo na; wykonaniu
nowej nawierzchni z betonu asfaltowegowraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz
na wykonaniu infrastruktury towazyszqcej (tj. poboczy, odwodnienia).
DtugoS6 drogi przewidzianej do pzebudowy wynosi ok. 600m. SzerokoS6 drogi min. jezdni
4m, pobocza min. 0,75m.

Z uwagi na rozbudowg mieszkaniowq na terenie calej gminy oraz powstanie coraz nowych
ulic, kazdego roku wzrastajq naklady na remont i pzebudowg dr6g gminnych. W zwiqzku z
tym gmina podjgla r6wniez decyzje o realizaqi kolejnych inwestycji zwiqzanych z
infrastrukturq drogowq, kt6re dotyczq:
- budowy ul. Polnejw miejscowoSci Starcza
- budowy ul. Rownoleglejw miejscowo5ci Klepaczka.



Tabela Nr 5
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018 r

Zmiany w warto5ci
Srodk6w trwatych

Stan na
31.12.2019 r

WartoSc
brutto

Rozchody Ptzychody Warto56 brutto

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

213.017.39 213.017,39

Boisko sportowe zzapleczem w m. Lysie.c 41.842.95 41.842.95
Boisko z zapleczem 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. 144.405,61 144.405,61
Boisko rekr. z placem zabaw ul. Sportowa Starcza 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 Maly 6.655,01 6.655,01
Miejsce rekr..- wypoczynk. (Starcza kolo pzedszkola) 53.680,00 53.680,00
Miejsce rekreacyjne w m. Wlasna 10.004,00 10.004,00
Plac zabaw i boisko rekrec. w m. t-ysiec 12.017.00 12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. Lysiec 83.853.10 83.853.10
Miejsce rekr - wypoczynk. z placem zabaw w Starczy 33.909.99 33.909.99
Placzabaw w m. Klepaczka 90.736.47 10.943,45 101.679,92
Boisko do koszykowki i siatk6wki- Rudnik Maly 124.500.00 124.500,00
Boisko rekreac. do pilk noznej -Klepaczka 83.646.15 83.646.15
Miejsce wypocz. i rekreac. - Rudnik Maly 121 .538,00 121 .538,00
Boisko rekr. do siatk6wki pla2owej pay ul. Targowej 42.405,48 42.405,48
Plac zabaw w m. Rudnik Maly 86.671,69 86.671,69
Miejsce rekr - wypoczynk. z placem zabaw w Starczy 65.499,96 65.499,96
Plac zabaw w m. Wlasna 92.310,26 13.853,99 106.164,25
Boisko do siatkowki plaZowej - Klepaczka 17.452,50 17.452.50
Mlodz. boisko do pilki no2nej -Starcza za bankiem 69.660,33 69.660.33
Plac zabaw - przy Gm. Przedszkolu w Starczy 68.880,00 68.880,00
Plac zabaw - pzy Szkole Podstawowej w Starczy 73.800.00 73.800,00
Centrum ws Wlasna 237.687.24 237.687,24
Centrum ws Lysiec 265.277.92 265.277,92
Centrum ws Rudnik Maly 59.150.00 59.150,00
Teren rekreac. - przy zbiorniku we Wasnej 32.841.00 32.841.00
Miejsce rekreac ruchowej- Starcza ul. Sportowa 68.960.00 68.960,00
Boisko rekreac. do pilki noZnejw m. Lysiec 146.114.76 146.114,76
Boisko sportowe w m. Starcza 457.128.96 20.999.99 478j28,95
Chodnik z oSwietleniem 44.981.10 44.981,10

Razem 3.074.100.08 90.778,53 3.164.878,61
Rozchody
Pnychody Zagospodarowan

Zakup i montai
sportowym w Sta
Rozbudowa pli
Rozbudowa olact

ie terenu przy S P w Starczy - 44.981 ,102l.
: tablicy wy5wietlania wynik6w na boisku
'czy - 20.999,9921
rcu zabaw w m. Wlasna,-13.853,9921
r zabaw w m. Kleoaczka - 10.943,452].

W ostatnich latach na terenie gminy ztealizowano kilka inwestycji majEcych na celu
poprawienie infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Najwigcej inwestycji powstalo z udziaNem
Srodkow unijnych ( PROW; 2007-2013), a w ostatnim okresie ze Srodk6w funduszy sofeckich
wsi. W 2018 roku zrealizowano zadanie p.n. ,,Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza" z
udzialem Srodk6w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznq w Warszawie - 572.390,0021.



W 2019 roku zrealizowanozadania ze Srodk6w wlasnych budzetu, (w tym ze Srodk6w
funduszy soleckich wsi) oraz pozyskano Srodki budzetu Wojew6dztwa Slqskiego (w formie
dotacji celowej pozyskanej w Marszalkowskim Konkursie ,,lnicjatywa solecka")
Zrealizowane w 2019 roku wydatki inwestycyjne dotyczyly;

- ,,Rozbudowy placu zabaw w m. Klepaczka" - 10.943,4521.
Dokonano rozbudowy placu zabaw ze Srodkow wlasnych bud2etu gminy w ramach Funduszu
soleckiego wsi popzez monta2 nowych element6w wrazz pzylqczeniem do sieci
energetycznej i wykonaniem instalacli elektrycznej w altance. Dokonano rozbudowy placu
zabaw, gdzie na stale do podfoza zamontowano zakupiony spzgt rekreacyjny typu BW(E)09
-Wio5laz sportowy oraz wykonano pzylqcze do sieci TAURON.
- 

"Zakupu i monta2u tablicy wy6wietlania wynik6w na boisku sportowym w Starczy" -
20.999,9921.
Zadanie polegalo na: zakupie i montazu elektronicznej tablicy wySwietlania wynik6w oraz na
doprowadzeniu zasilania 230V. Tablica (2800mx1800m) z ptyty czofowej z poliwqglanu w
obudowie PCV jest odporna na uderzenia. Tablica, do kt6rej doprowadzono zasilanie
energetyczne (o dl. 150m) jest sterowana bezpzewodowo za pomocq pilota radiowego.
Tablicg wynik6w zamontowano na stale do podfoZa pzy u2yciu konstrukqi ze slup6w
wspornych, belek scalajqcych ipodestu. Zadanie zostalo zrealizowanezudzialem Srodk6w;
- wlasnych budzetu gminy w kwocie; 10.500,0021, (wtym; w ramach Funduszu soleckiego wsi
Starcza - 8.500,0021
- bud2etu Wojewodztwa Slqskiego (,,lnicjatywa solecka") w kwocie - 10.499,9921
- ,,Zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy - 44.981,1021.
Zadanie polegalo na wykonaniu chodnika (o pow. 210m2 ) wraz z wykonaniem o5wietlenia.
Zrealizowane prace budowlano monta2owe polegaty na:
- demontazu istniejqcego zniszczonego chodnika z pffi betonowych wraz z korytowaniem,
profilowaniem i zagqszczaniem gruntu (podbudowq z tlucznia, podsypkq cementowo -
piaskowq).
- budowie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wrazz obze2em krawq2nikowym,
- wykonaniu oSwietlenia zewnqtrznego terenu (6 lamp typu parkowego w technologii led ) - z
zasilaniem z instalacji wew. budynku. Zadanie zostalo zrealizowane z udzialem Srodk6w:
- wtasnych budZetu gminy w kwocie; 27.988,2321, (w tym: w ramach F. sol. Rudnik Maly -
4.000,0021, F. sol. Klepaczka - 2.000,0021, F. sol. t-ysiec - 3.000,002N, F. sol. Wlasna -2.000,002N
- budzetu Wojewodztwa Slqskiego (,,lnicjatywa solecka") w kwocie - 16.992,8721
- Rozbudowa placu zabaw w m. Wasna - 13.853,9921.
Pzedsigwzigcie polegalo na zakupie i montazu na placu zabaw 2 uzqdzen rekreacyjnych
(dla dzieci od 3-12lat), w tym; zestawu POCIAGU z dachem i wypelnieniem z twozywa HDPE
oraz Systemu modulowego COMES ll (z wypelnieniem Pilka nozna). Pociqg (zestaw;
lokomotywa i wagonik) posiada: konstrukcjg stalowq, dach i wypelnienia z trwalego twozywa
HDPE, ozdobienia z tematycznymi wzorami, podlogg antypoSlizgowq ze sklejki, rurg do
przechodzenia ze stali nierdzewnej, siedziska z tv'rorzywa HDPE. W ramach tego zadania
dokonano tak2e zakupu i montaZu lampy oSwietleniowej na placu zabaw (przed altankq).

Tabela Nr 6
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12,2018r

Zmiany w warto5ci
Srodk6w tnralych

Stan na
31.12.2019 r

Wartosc brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto
O6wietlenie-ul. Gminna - Starcza 18.248,80 18.248.80
OSwietlenie-ul. Slaska - 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 ul. w m. Rudnik Maly ul. t-qkowa 5.400.00 5.400,00
Siec szkieletowa telekom un ikacyj na 390.625.97 390.625.97
Razem 558.548,57 558.548,57
Rozchody Brak
Przychody Brak
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W 2019 roku (z uwagi na prak Srodk6w) gmina nie prowadzila wigkszych inwestycji
polegajqcych na rozbudowie o5wietlenia ulicznego, chocia2 na podstawie wniosk6w
zlo2onych przez radnych i sugestii mieszkahc6w stwierdzono potzebg ich realizacji.
Konieczno66 budowy oSwietlenia 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), a tak2e w m. Rudnik Maty (ul. LeSna).

Tabela Nr 7

W 2019 roku nie poniesiono naklad6w na modernizacjg lub rozbudowg istniejqcych
parking6w, a ich stan mo2na okreSlic jako dobry. Nale2y jednak stwierdzi6, iz ilo56 parking6w
znajdujqcych sig na terenie naszej gminy jest niewystarczalqca, dlatego w najbli2szym czasie
nale2y rozwaZyc mo2liwo5c ich budowy lub rozbudovvy. W tym celu w 2019 roku zakupiono
grunty z przeznaczeniem na budowg parkingu wzdlu2 ogrodzenia istniejqcego cmentaza. W
przyszlo6ci gmina planuje w sqsiedztwie cmentaza wybudowa6 parking z mo2liwo5ciq
budowy drogilqczqcej ul. Spokojnq z ul. Sosnowq.

Tabela Nr I

W 2019 roku dokonano zmian w ewidencji grunt6w (nieruchomo5ci rolnych) polo2onych
na terenie calej gminy, kt6re spowodowaly zwigkszenie ich warto5ci o kwotg - 131 .870,6721.
Wprowadzone zmiany polegaty na:
- zmniejszeniu o kwotg - 1.008,3321,
- zwiqkszeniu o kwotg - 132.879,0021.

Zm n iejsze n ia wa rto6ci g ru nt6w do kona n o poprzez.
-zmniejszenie warto6ci nieruchomo5ci rolnych w m. Klepaczka o kwotg -1 .008,3321, w tym:

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018r

Zmiany w warto6ci
Srodk6w tnratych

Stan na
31.12.2019 r

Pozostale budowle Warto56
brufto

Rozchody Przychody Warto56 brutto

Parking pzy O5rodku Zdrowia w Starczy 92.988,00 92.988,00
Pzepust i r6w na dzialce rolnej w m. Wlasna 55.719.00 55.719.00
Zlazd do ganzu OSP Starcza 14.238.44 14.238,44
Ogrodzenie koto budynku OSP Starcza 17.999,82 17.999.82
Gara2 blaszany 5.499,99 5.499.99
Razem 186.4r'.5,25 '186.M5,25

Rozchody Brak
Pnychody Brak

Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.2018 r.

Zmiany w warto6ci Srodk6w tnratych Stan na
31.12.20'19r.

Nieruchomo5ci
rolne

Warto66 brutto Rozchody Przychody WartoS6 brutto

Razem - Starcza 306 081,50 306.081.50
Razem-Rudnik Matv 105.936,68 93.635,00 199.571 .68
Razem - Wasna 104.937,90 104.937.90
Razem - t-vsiec 118.297.85 39.244.OO 157.541.85
Razem - Klepaczka 182.180.26 1.008,33 1 8 1  . 1 7 1  , 9 3
Razem 817.434,19 1.008,33 132.879,00 949.304,86
Rozchody - sprzedaz dziatek polo2onych w m. Klepaczka ( Nr 53/13, Nr 53/33) - 1.008,3321

Pnychody przyjgto nieodplatnie nabyte dzialki w m. Lysiec (Nr: 266/3, 25418,28111,28212)-4.684,0021
przyjqto nieodptatnie nabyte dzialki w m. Lysiec ( Nr 347, Nr 205) - 34.560,0021
pzyjgto nieodplatnie dziatkq w m. Rudnik Maly ( Nr 135/3) - 36.402,0021
przyjgto nieodplatnie dziatkg w m. Rudnik Maly ( Nr 659) - 10.233,0021
zakupiono dzialkq Nr 555 w m. Rudnik Maty - 47.000,0021



-sprzeda2y dzialek o powierzchni,0,0909ha iwartoSciewidencyjnej- 1.008,332t, (tj. Nr 53/13 -

475,8821, Nr 53/33- 532,4521).
Zwi gksze n ia warto6ci g ru ntow do kona no poprzezi
- zwigkszenie warto6ci grunt6w i nieruchomoSci rolnych polo2onych w m. Lysiec o kwotg

39.24,0021wtym:
- wprowadzono na stan Srodk6w trwalych dzialki nabyte nieodplatnie od Krajowego OSrodka Wsparcia

Rolnictwa (Aktem Notarialnym Nr 337/2019 z dn. 28.01.201 9r) o wartoSci - 4.684,002t, w tym:
- dziatki pzeznaczone na poszezenie ul. My6liwskiej - 684,002t ( tj. dz. Nr .266/3 - o pow. 0,0091ha -

182,0021,  dz .Nr25418opow.0 ,0136ha-272,002 | , ,d2 .Nr28111opow.0 ,0115ha-230,0021)
- dzialka ptzeznaczona pod pzepompownig - 4.000,002t (\. Nr 28212 - pow. 0,0403 ha - 4.000,0021)

- wprowadzono na stan Srodk6w trwalych dzialki nabyte nieodplatnie (z mocy prawa - Decyzjq
Wojewody Slqskiego NWXV.7532 .1 .514.2016 z dnJ4.05.2019). o wartoSci - 34.560,0021, w tym:
- dziatki przeznaczone pod drogi gminne - 34.560,0021 ( tj. ul. Okrg2na - dzialka Nr 347, o pow. 0,7540ha -
22.620,0021, ul. Malownicza - dzialka nr 205 o pw. 0,3980ha - 1 1.940,0021)

- zwigkszenie warto6ci grunt6w i nieruchomo6ci rolnych w m. Rudnik Maty o kwotg 93.635,0021
wtym:
- wprowadzono na stan Srodk6w trwalych dziatki nabyte nieodplatnie Aktem Notarialnym A. Nr

323912019 z dn. 18.06.2019r. na cele inwestycyjne dzialkq o wartoSci - 36.402,0021, w tym:
- na cele inwestycyjne (pod drogg) dzialka Nr 135/3 o pow. 1 .2134ha - 36.402,00ha

- wprowadzono na stan Srodk6w trwalych dzialki nabyte nieodplatnie (z mocy prawa) Decyzjq
Wojewody Slqskiego NWXV.7532.1 .510.1 .1114.1 .2014 z dn. 04.07 .2019r.  o wartoSci -

10.233,0021, wtym:
- na cele rolnicze - 10.233,00z.1' (tt.- dzialka Nr 659, o pow. 0,3411ha - 10.233,0021)

- wprowadzono na stan Srodk6w trwalych grunty zakupione na potrzeby inwestycyjne -parking kolo
cmentarza (t1. - Oziatka Nr 555, o pow. 0,4930ha - 47.000,0021).

Tabela Nr 9

Gmina posiada 3 samochody stra2ackie, ktore sq w uzytkowaniu poszczeg6lnych
jednostek OSP. W ostatnich latach zostaly zakupione dwa samochody, kt6re stanowiq
bezpo5rednio wyposaZenie jednostki OSP Lysiec i OSP Starcza.
W 2019 roku gmina nie dokonala zakupu nowych samochod6w ratowniczo-poZaniczych.
Niemniej jednak stwierdzono koniecznoSc zakupu nowego samochodu ratowniczo
ga6niczego dla potrzeb jednostki OSP Rudnik Maly. W zwiqzku z tym budzecie gminy na
2020 rok zaplanowano dotacje celowE dla tejjednostki OSP w kwocie - 200.000,0021

Wyszczegolnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.'|-2.20'18r.

Zmiany w warto6ci
Srodkow trwalych

Stan na
3'|.12.2019r.

Pozostale Srodki trwale Warto56 brutto Rozchody Przychody Warto66 brutto

Samochody straZackie (3szt) 189.951 ,00 189.951,00
I nne pojazdy-Traktorek ogrodowy 1 ss-1 07HRB 16 716,41 16 716,41
Ciqgnik wrazz osprzqtem (wertykulator, w6zek
deszczujqcy i w6zek do malowania linii, przyczepa
lekka, rozsiewacz nawoz6w, aerator )

96.459.26 96.459.26

Kos iarka sa m ojezd na (traktorowa -Stiga Estate)
wrazz ospzetem (Zbieracz trawy i li5ci -Husqvarna)

18.801 .78 18.801 .78

Sprzqt komputerowy 115.541.34 115.541,34
-Wgzel sieci szkieletowej 58.660.70 58.660,70
Urzqdzenie do wideo rejestracji i systemu glosowania 19.677.54 19.677,54
Pozostale Srodki trwale: pompy, kociol, spzqt do
rehabilitacji, kserokopiarka. U ltrasonog raf Logiq F6,

144.000,67 144.000,67

Oproqramowania komputerowe i licencie 94 597,96 94 597,96

Razem 754.406,66 754.406,66

Rozchodv brak
Przvchodv brak
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TRWALY ZAWAD
Wyszczeg6lnienie
(nazwa obiektu)

Stan na
31.12.20'18 r.

Zmiany w warto6ci
Srodk6w trwatych

Stan na
3',1.12.20',19r.

Pozostale Srodki trwale Warto6c brutto Rozchody Przychody Warto56 brutto

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

5.113.588,38
3.1 76.108,05

514.378,25
1.241,991,35

181.110.73

5.1  13 .588,38
3.1  76 .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

Wyposa2enie gminy w pozost{e Srodki tnrvale,
bie2qco w ramach wydatkow biezqcych.

Tabela Nr 10

w tym w sprz?t komputerowy nastgpuje na

- 720.736.604

- 32.140,092lt
32.140,002|,

274.115,962|l
272.186.892l,

- 97.500.0021
- 534.795.0021

- 266.000,002t
- 268'795'oozl 

l oo.oozl
- 141.067.0021

W 2019 roku z dochod6w majqtku gmina uzyskala dochody w kwocie
w tym:

- ze spzedazy skladnik6w majqtkowych
w tym; ze spzeda2y dzialek w miejscowo6ci Klepaczka

- z usfug Swiadczonych dla mieszkafc6w
w tym:

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

- z tytulu pobierania oplaty targowej
- z najmu i dziedavty skladnik6w majqtkowych

w tym:

- 546.302,8521

- 300,0021
- 141.993,7521

- z dziezawy sktadnikow majqtkowych (w budynku o6rodka zdrowia,
pzedszkolu, budynku,,Agronomowki" oraz dzierzav,ry dzialek
pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 113.663,8221

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku OSrodka Zdrowia - 25.112,822/'
- z dzieiawy teren6w rolnych, w tym; pzez Kola lowieckie - 486.1121
- z optat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS) - 2.731 ,01zl

W 2019 roku planuje siq uzyska6 dochody z majqtku gminy w tqcznej kocie - 773.462.0021
w tvm:

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

- polegajqcych na dostarczeniu wody pitnej
- polegajqcych na oczyszczanie Sciek6w

-z tytulu pobierania oplaty targowej
-z najmu i dzier2awy skladnikow majEtkowych
w tyml

- z dzier2awy sktadnik6w majqtkowych (w budynku oSrodka zdrowia,
pzedszkolu, budynku,,Agronom6wki"
oraz dzier2awy dzialek pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej - 111.958,3221

- z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku OSrodka Zdrowia - 26.041 ,682l
- z dzier2awy teren6w rolnych, w tym; pzez Kota Lowieckie - 347,0021
- z oplat za wieczyste u2ytkowanie (GOPS) - 2.720,0021

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierow warto6ciowych i w najbli2szym
czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2019r. nie zakupila papier6w warto6ciowych
innych podmiot6w gospodarczych, jak rowniez nie udzieliNa zadnych poreczen i gwarancji.

Zadlu2enie gminy na dzien 31.12.2019 roku z tytulu zaciqgniqtych kredytow i po?yczek
dlugoterminowych stanowi kwotg - 2.333.924,0021.
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