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I. WPROWADZENIE 

 

Poniżej przedstawiam Raport o stanie Gminy Starcza za 2020 rok. Dokument ten 

obejmuje realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także zawiera 

informacje o inwestycjach, o stanie oświaty, kultury i sportu, informacje dotyczące ochrony 

środowiska, stanu bezpieczeństwa oraz informacje finansowe. Celem przygotowania 

niniejszego Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą, finansową                 

i społeczną gminy. Dla opracowania raportu cenna okazała się wiedza pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy Starcza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg 

dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach 

internetowych.  

 

 

 

 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w raporcie 

posłużą mieszkańcom Gminy Starcza do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości naszej gminy. Zachęcam do lektury.  

 

 

      Wójt Gminy  

Wiesław Szymczyk 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Charakterystyka gminy 

 

      Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie 

częstochowskim przy jego południowej granicy. Jest najmniejszą gminą powiatu 

częstochowskiego. Graniczy z następującymi gminami: Poczesną, Kamienicą Polską, 

Konopiskami oraz Woźnikami. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 2010 ha.  

 

Gmina Starcza jako samodzielna jednostka 

samorządowa istnieje od 1992 roku                          

i obszarowo wydzielona została z gminy 

Kamienica Polska. Pod względem 

hydrograficznym gmina położona jest            

w zlewni Warty, a głównymi rzekami 

przepływającymi przez teren gminy są: 

Kamieniczka oraz jej lewy dopływ Zimna 

Woda.  

 

 

Rzeźba terenu jest urozmaicona, pagórkowata. Najwyższy punkt znajduje się w miejscowości 

Łysiec – 331 m n.p.m. 

 

 

 



5 
 

Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych: 

- kościół parafialny N.M.P. Częstochowskiej w Starczy wymurowany z cegły i kamienia 

piaskowca w latach 1928-1934 w stylu neobarokowym  

 

- drewniany kościół parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wybudowany w latach 

1907-1908 

 

 

- murowana kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym 

 

 

- zabudowania młyńskie z lat 1928-1930 we Własnej. 
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W skład Gminy Starcza wchodzi 5 sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza, Własna. 

 

 

 

 

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

 

Sołectwo Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 

Klepaczka 124,99 6 

Łysiec 329,70 16 

Rudnik Mały 521,69 26 

Starcza 744,10 37 

Własna 289,70 15 
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Powierzchnia w ujęciu graficznym: 

 

 

 

 

2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

 

         Gmina Starcza to jednostka samorządu terytorialnego, rozumiana jako wspólnota 

samorządowa, którą tworzą mieszkańcy z mocy prawa oraz odpowiednie terytorium. Wykonuje 

ona swoje zadania za pośrednictwem organów: stanowiącego – Rady Gminy oraz 

wykonawczego – Wójta Gminy.  

Wójtem Gminy nieprzerwanie od 1998r. jest Wiesław Szymczyk.  

 

       Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy Starcza, w skład której wchodzi 15 radnych. 

Przewodniczącą Rady Gminy jest Ewa Jędrzejewska, natomiast wiceprzewodniczącymi są: 

Maryla Wawrzyńczak i Janina Miglus. 

Pozostali radni wybrani na kadencję 2018-2023: Małgorzata Dukat, Sylwia Jaksik-Szyja, 

Zdzisław Kamiński, Wanda Kuziorowicz, Agnieszka Liszczyk, Mariola Markowska, Krzysztof 

Musik, Zbigniew Sirek, Danuta Szyja, Wojciech Trela, Beata Wawrzków, Henryk Żak. 

Przy Radzie Gminy działają następujące komisje: 

- Komisja Rewizyjna w składzie pięcioosobowym – odbyła 12 posiedzeń, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie czteroosobowym – odbyła 14 posiedzeń, 

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy w składzie pięcioosobowym – odbyła 12 posiedzeń. 

 

 

 

124,99 

329,7 

521,69 
744,1 

289,7 

Klepaczka 

Łysiec 

Rudnik Mały 

Starcza 

Własna 
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Organy wykonawcze jednostek pomocniczych ( sołectw): 

     -   Sołtys Klepaczki - Eliza Huras 

  -   Sołtys Łyśca - Irena Caban  

  -    Sołtys Rudnika Małego - Krzysztof Musik  

  -    Sołtys Starczy - Łukasz Nalewajka 

  -    Sołtys Własnej - Dorota Jędrzejewska 

 

Jednostki organizacyjne gminy: 

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy, 

- Gminne Przedszkole w Starczy, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, 

- Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy, 

- Gminna Biblioteka w Starczy 

 

        Informacje na temat działalności poszczególnych jednostek przedstawione zostaną                 

w dalszej części Raportu.  

 

3. Administracja 
 

Urząd Gminy w Starczy od lat dąży do profesjonalnej, rzetelnej i skutecznej realizacji zadań 

publicznych. Według stanu na 31.12.2020r. urząd zatrudniał 21 osób, w tym 12 na 

stanowiskach urzędniczych i 9 na stanowiskach pomocniczych. Urząd stara się zatrudniać na 

stanowiska pomocnicze osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie         

w ramach robót publicznych. W 2020 roku w tej formie zatrudniono 2 osoby. 

Z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19 w 2020 roku ograniczony został bezpośredni 

kontakt z mieszkańcami.   

Pomimo wprowadzonych ograniczeń urząd przez cały rok funkcjonował w pełnym zakresie. 

Załatwiane były wszystkie sprawy, realizowane zadania inwestycyjne oraz bieżąca działalność. 

 

4. Ludność i dynamika zmian  

 
Gmina Starcza na dzień 31 grudnia 2020 r. liczyła 2833 mieszkańców. Społeczność 

gminy tworzą mieszkańcy 5 sołectw: Klepaczki, Łyśca, Rudnika Małego, Starczy i Własnej. 
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Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw: 
 

Sołectwo Liczba mieszkańców              
w 2019 roku 

Liczba mieszkańców             
w 2020 roku 

Klepaczka 176 187 

Łysiec 509 514 

Rudnik Mały 520 520 

Starcza 1234 1238 

Własna 380 374 

 
Liczba mieszkańców z podziałem na wiek:  

 
 

Liczba mieszkańców 
ogółem 

Do 18 roku W wieku produkcyjnym 
W wieku 

poprodukcyjnym 

2833 564 1707 562 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 
kobiety 

(19-60 lat) 
mężczyźni 
(19-65 lat) 

kobiety   
>60 lat 

mężczyźni 
>65 lat 

1453 1380 284 280 787 920 382 180 

 

Liczba urodzeń – 27, w tym 12 dziewczynek i 15 chłopców. 

Liczba zgonów – 35, w tym 11 kobiet i 24 mężczyzn.   

Liczba zawartych związków małżeńskich – 12, w tym 8  zawartych w obecności duchownego,            

4  udzielonych w USC w Starczy. 

 

5. Podmioty gospodarcze  
 

       W 2020 roku w Urzędzie Gminy w Starczy złożono 63 wnioski o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym: 

- założenie działalności – 5 wniosków, 

- zmiany wpisu – 33 wnioski, 

- zmiany z zawieszeniem – 12 wniosków, 

- zmiany ze wznowieniem – 6 wniosków, 

- wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 7 wniosków. 

        Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców przedmiotem działalności były usługi 

budowlane, remontowe oraz działalność handlowa. 

        Na dzień 31 grudnia 2020 roku pięciu przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie cofnięto 

żadnego zezwolenia. 
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6. Organizacje pozarządowe  

 

     W 2020 roku w Gminie Starcza funkcjonowało 9 organizacji pozarządowych: 

                                                                                             

                                                                                     Gminne Koło Wędkarskie 

     Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym 

    

                                                                                                     

Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu 

 

 

   

      Gminne Koło Gospodyń Wiejskich               

 

Stowarzyszenie Zwykłe Organizacja 
Ekologiczna „Ekologiczna Starcza” 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 16 w Starczy, 

- Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. 
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W ramach otwartego konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych 

powierzono wykonanie zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                   

i sportu w Gminie Starcza w 2020 roku. Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza jako jedyny 

złożył ofertę w konkursie i otrzymał dotację. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 

90 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 31.12.2020r. Dotacja została rozliczona. 

 

7.  Członkostwo gminy  

 

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

stowarzyszenia jest prowadzenie działań mających na celu wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich,  w szczególności: 

-    realizacja Strategii Rozwoju LGD, 

- podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, 

- promocja, 

- aktywizacja społeczności lokalnych, 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- rozwój przedsiębiorczości, 

- współpraca krajowa i międzynarodowa. 

 

Gmina Starcza jest członkiem Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego E-region 

częstochowski.  

Głównym celem Stowarzyszenia jest: 

-   nadzorowanie i zarządzanie wykonaną infrastrukturą,  

-   podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, 

-   pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej, środków 

krajowych czy międzynarodowych instytucji finansowych, 

-   wzmocnienie Subregionu w sektorze nowoczesnych technologii. 

 

      Gmina Starcza jest również członkiem Związku Gmin             

i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  

Celem działania Stowarzyszenia jest m.in.: 

- upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, 

- ochrona wspólnych interesów członków związku, 



12 
 

- współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 

finansowej na lata 2021-2027, 

- wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących do 

związku, 

- poprawa jakości środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 

jakości powietrza, 

- rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, 

- wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki,  

- upowszechnianie walorów turystycznych subregionu północnego. 

 

 

III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

W Gminie Starcza w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

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

Nr 47.VIII.2015 z dnia 29.09.2015r. 

Głównymi celami działania gminy są: 

-   poprawa jakości środowiska naturalnego 

-   rozwój infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni 

-   wzrost jakości życia mieszkańców 

Cele te realizowane są poprzez: 

- budowę i modernizację sieci dróg,  

- rozwój infrastruktury komunalnej (kanalizacja sanitarna i wodociągi), 

- realizacja inwestycji mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję niskiej emisji, 

- stworzenie efektywnych form wspierania aktywności zawodowej, sprzyjających zmniejszeniu 

bezrobocia, 

- wdrożenie programów mających na celu zmniejszenie patologii i marginalizacji społecznej, 

- rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy poprzez realizację funduszu 

sołeckiego, 

- zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, 
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- wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu mający na celu wzrost aktywności 

mieszkańców gminy. 

Poprzez ciągłe doskonalenie infrastruktury oraz wzbogacanie oferty i jakości usług publicznych 

dążymy do kompleksowego i zrównoważonego rozwoju, który sprawi, że  gmina Starcza będzie 

miejscem wyróżniającym się na mapie województwa śląskiego pod względem atrakcyjności 

zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

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

Jest to strategiczny dokument mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną              

i energetyczną. Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten pozwala Gminie na pozyskanie funduszy 

zewnętrznych dotyczących ograniczenia niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań 

zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie Gminy poprzez termomodernizację 

budynków czy wymianę pieców.  

          Głównym celem strategicznym jest ograniczenie zużycia energii o 11,66% w stosunku do 

roku bazowego oraz redukcja emisji CO2 o 29,53%. Natomiast cele szczegółowe zakładają: 

- wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji, 

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

mieszkalnictwa, 

- podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych                                    

i przedsiębiorstwach. 

- wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

- modernizacja oświetlenia; 

- modernizacja stanu nawierzchni dróg lokalnych oraz wdrażanie usprawnień ICT             

w sektorze transportu, 

- kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, 

- ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców, 

- wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie, 

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, 

- wdrożenie działań nie inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej                     

i zarządzania energią w gminie, zielonych zamówień publicznych. 
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W 2020r. realizowano następujące działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej: 

     -   modernizacja dróg gminnych, 

     -   montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza, 

     -   modernizacja kotłowni prywatnych – wymiana źródeł ciepła. 

 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 przyjęty Uchwałą Rady 

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

Głównym celem strategicznym Programu jest wykorzystanie zasobów lokalnych i współpracy 

społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 

obszaru do rewitalizacji ukierunkowanego na poprawę jakości życia, integracji i aktywizacji 

mieszkańców, natomiast celami operacyjnymi są: 

- poprawa warunków życia oferty społeczno-gospodarczej oraz integracja i aktywizacja 

mieszkańców, 

- tworzenie atrakcyjnej, funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, 

- wzrost jakości środowiska naturalnego. 

Projekty ujęte w programie rewitalizacji i zrealizowane w 2020 roku: 

1. „Piknik rekreacyjny sposobem na integrację” - integracja i rozwój społeczny poprzez 

sport realizowany przez GKS Czarni Starcza; 

2. „Piknik rodzinny” – integracja i aktywizacja mieszkańców realizowany w ramach 

Funduszu sołeckiego wsi Starcza; 

3. Konkurs plastyczny „Chcemy oddychać czystym powietrzem” organizowany przez 

Stowarzyszenie „Ekologiczna Starcza” we współpracy ze Szkołą Podstawową w Starczy 

(zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców); 

4. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Starcza” - likwidacja zanieczyszczeń środowiska realizowany przez Gminę Starcza; 

5. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza” - likwidacja 

zanieczyszczeń środowiska realizowany przez Gminę Starcza; 

6. „ Naprawa bieżąca dróg gminnych w miejscowości Łysiec i Własna” - modernizacja dróg 

gminnych realizowany przez Gminę Starcza; 

7. „Opracowanie projektu budowlanego – Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w Starczy” 

- modernizacja oświetlenia i budowa nowych punktów na rzecz zmniejszenia zużycia 

energii i niskiej emisji realizowany przez Gminę Starcza; 

8. „Wyposażenie świetlic we Własnej, Łyścu i Rudniku Małym” realizowany w ramach 

Funduszu sołeckiego. 
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4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza 

na lata 2018-2032 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 11.II.2018 z dnia 12.12.2018r. 

W 2020 roku zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu 

Gminy Starcza – etap II – 2020 rok”. W ramach zadania zebrano oraz zdemontowano z dachów 

budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Starcza 6,436 Mg wyrobów 

zawierających azbest, które zostały przekazane na wysypisko odpadów niebezpiecznych.  

Dofinansowanie realizacji zadania z WFOŚiGW i NFOŚiGW wyniosło 4 513,60 zł. 

 

5. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza na lata 

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

Jako cel strategiczny zakłada stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez: 

- identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy   

społecznej, 

-  pomoc osobom i rodzinom zagrożonych dysfunkcjami, w szczególności bezrobociem; 

-  rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych, 

     - pomoc osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób                                

z zaburzeniami psychicznymi), 

- zwiększenie zatrudnienia liczby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        

w Starczy. 

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

Dane liczbowe dotyczące poszczególnych obszarów pomocy podane zostaną w dalszej części 

Raportu. 

 

6.  Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 14.III.2018 z dnia 28.12.2018r. 

  Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży     

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

W 2020 roku z posiłków w ramach Programu skorzystało 2 dzieci (wydano 193 posiłki), 

natomiast z zasiłków celowych na żywność skorzystało 8 rodzin. 

 

7.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 18.III.2014 z dnia 30.12.2014r. 
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Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania 

działań w tym zakresie, działające na poziomie gminnym. Głównym celem Programu jest 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej 

pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Do celów szczegółowych Programu zalicza się: 

-   zbudowanie systemu działania w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą, 

-   zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy,  

-   zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem 

przemocy,  

   -  zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania        

informacyjno - edukacyjne, 

-   usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

          W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach którego funkcjonują 

grupy robocze. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza                  

Nr 84.XII.2019 z dnia 27.12.2019r. 

Program przewiduje działalność profilaktyczną dotycząca przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród społeczności 

gminy Starcza. Program jest realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Starczy, Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy, Szkołę 

Podstawową w Starczy, Gminne Przedszkole w Starczy. Jednak z uwagi na okres pandemii 

programy profilaktyczne realizowane były w ograniczonym zakresie. 

W 2020 roku w ramach profilaktyki zrealizowano następujące zadania: 

- „Czas wolny inaczej X” – realizowany przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w 

Starczy, 

- Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Dorastamy Asertywnie” – realizowany 

przez Szkołę Podstawową w Starczy, 
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- Konkurs plastyczny pn. „Uzależnienie – nie bądź obojętny – realizowany przez Szkołę 

Podstawową w Starczy. 

          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się m.in. sprawami     

z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. W 2020 roku do Komisji 

zwróciły się 2 osoby z prośbą o interwencję w związku z nadużywaniem alkoholu. Komisja 

wydała 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

W ramach punktu konsultacyjnego udzielano porad drogą telefoniczną. 

 

9.  Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starcza na lata 

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

 Program zawiera wszelkie informacje dotyczące wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów, zasady polityki czynszowej, 

sposób zarządzania lokalami, źródła finansowania oraz wysokość wydatków na 

gospodarowanie zasobem, a także inne działania związane z jego gospodarowaniem. 

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

- 4 w Domu Nauczyciela, 

- 2 w Ośrodku Zdrowia, 

- 1 w budynku Banku Spółdzielczego (mieszkanie socjalne). 

Lokale są w dobrym stanie technicznym. 

        Wysokość wydatków ujętych w Programie na rok 2020 przeznaczonych na 

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Starcza to: 5 000,00zł na remont i 5 000,00zł 

na modernizację. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za 

lokale mieszkalne. Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty remontów oraz koszty modernizacji 

lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są corocznie określone 

w uchwale budżetowej gminy. 

 

10.  Roczny Program Współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi na   

2020 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 80.XI.2019 z dnia 27.11.2019r.  

Głównym celem Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Starcza 

oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast celami szczegółowymi są: 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- racjonalne wykorzystanie środków publicznych, 

- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, 

- podniesienie efektywności działań w sferze zadań publicznych, 
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- integracja organizacji lokalnych, 

- wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

- promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

W ramach Programu ogłoszony został konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w Gminie Starcza. 

Na zadanie przeznaczono w budżecie gminy kwotę 90 000,00zł. 

Zadanie realizował Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, który dotację wykorzystał w całości    

i rozliczył wykonanie zadania. 

 

11.  Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021 przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Starcza  Nr 35.V.2019 z dnia 15.03.2019r. 

 Głównym celem Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci          

w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 

wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Celem szczegółowym jest zapobieganie 

powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już 

istniejących problemów. 

Cele szczegółowe: 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka, 

- zapobieganie powstawaniu sytuacjom kryzysowym wymagającym interwencji oraz 

rozwiązywania już istniejących problemów. 

 

Wskaźniki osiągnięcia w/w celów w 2020 roku przedstawiają się następująco: 

Cel 2019r. 2020r. 

Liczba rodzin wymagających wsparcia 5 5 

Liczba udzielonych porad przez specjalistów 25 4 

Liczba osób uzależnionych, skierowanych na leczenie 0 0 

Liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie 0 0 

Liczba realizowanych projektów i programów profilaktyczno-

edukacyjnych dla rodzin i dzieci 
0 0 

Liczba osób uczestniczących w terapii dla sprawców i ofiar 

przemocy 
0 0 

Liczba rodziców świadomych właściwych postaw wychowawczych 5 5 

Liczba rodzin, którym przydzielono asystenta rodziny 5 

Brak 
zatrudnienia 

asystenta 
rodziny 

Udział asystentów rodziny w szkoleniach podnoszących ich 1 0 
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kwalifikacje 

Udział pracowników socjalnych w szkoleniach dotyczących pracy  

z rodziną 
1 0 

Liczba dzieci objętych terapią psychologiczno-pedagogiczną 0 0 

Liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach 

edukacyjnych, w tym z elementami przeciwdziałania 

uzależnieniom, połączonych z wypoczynkiem 

0 0 

Liczba rodziców utrzymujących kontakty z dziećmi przebywającymi 

w pieczy zastępczej  
1 1 

Liczba osób, które ukończyły kurs zawodowy 0 0 

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie 1 0 

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe lub rzeczowe 5 4 

Liczba dzieci, którym wypłacono wyżywienie w przedszkolu lub 

obiady w szkole 
1 2 

Liczba rodzin, które nabyły podstawy prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa dom. 
2 5 

 

 

12.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Starcza na lata 2019-2023 z perspektywą do 

roku 2025 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 75.XI.2019 z dnia 27.11.2019r. 

Celem Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w gminie Starcza poprzez 

ograniczenie negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów 

środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Sukcesywna poprawa stanu 

jakości środowiska ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.  

       Program zawiera szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 

kolejnych lat. Wytyczone zadania mają zapewnić optymalne kształtowanie ładu przestrzennego, 

zgodnego z wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań opiera się na dużych 

nakładach finansowych, a czasami wymaga współdziałania samorządu, przedsiębiorstw,           

a nawet mieszkańców i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań 

obserwowane są zwykle w dłuższej perspektywie czasowej. 

       W 2020 roku realizacja celów określonych w Programie Ochrony Środowiska nastąpiła 

poprzez następujące działania: 

- realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie gminy Starcza”, 
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- realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych     

z terenu Gminy Starcza – etap II –2020 rok”, 

- realizację zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Starcza”, 

- modernizację nawierzchni dróg gminnych. 

 

13.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Starcza przyjęte uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 81/XII/2000 z dnia 30.08.2000r., zmienione 

uchwałą Rady Gminy Starcza  Nr 77/X/08 z dnia 30.04.2008r. 

 

14.  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Starcza na lata 2020-2024 przyjęta Uchwałą 

Rady Gminy Starcza Nr 90.XII.2019 z dnia 27.12.2019r. 

Zawiera dane dotyczące projektu budżetu Gminy Starcza na 2020 rok oraz 

przedsięwzięcia przyjęte do realizacji na lata 2020-2024. Realizacja tych przedsięwzięć 

przekłada się na szybszy rozwój gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 

Stan realizacji przyjętych zadań w 2020 roku przedstawiony zostanie w części Raportu 

dotyczącej finansów gminy. 

 

 

 

IV. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Budżet Gminy Starcza na 2020 rok zakładał dochody w kwocie 16 367.500,00 zł oraz 

wydatki w kwocie 15.683.576,00zł. Powstałą wówczas nadwyżkę budżetu w kwocie 

683.924,00zł zaplanowano jako rozchody na spłaty zobowiązań długoterminowych (w tym; 

kredytów - 490.000,00zł, pożyczki z WFOŚIGW w Katowicach - 193.924,00zł).           

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

dochodów do kwoty 15 .660.152,70 zł, natomiast plan wydatków do kwoty 16.137.028,23 zł.  

 

Wykonanie budżetu 

 Plan Wykonanie 

DOCHODY   15 660.152,70 zł 15.841.907,30 zł       tj. 101,16%% 

WYDATKI 16.137.028,23zł 15.317.548,71 zł        tj. 94,92% 
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W 2020 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody i wydatki wynosiły: 

 dochody ~ 5 527,76 zł,  

 wydatki ~ 5 406,83 zł. 

 

Zobowiązania długoterminowe gminy 

 

Rodzaj zobowiązania Wysokość 
zaciągniętego 
zobowiązania 

Ogółem 
spłacono 

W 2020r. 
spłacono 

Do spłaty 
pozostało 

Kredyt długoterminowy 
zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 
Górach w 2014r. 

1 870 000,00 1 870 000,00 460 000,00 0,00 

Kredyt długoterminowy 
zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 
Górach w 2018r. 

1 200 000,00 50 000,00 30 000,00 1 150 000,00 

Kredyt długoterminowy 
zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 
Górach w 2019r. 

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

Kredyt długoterminowy 
zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 
Górach w 2020r. 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Pożyczka długoterminowa 
zaciągnięta w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 

Katowicach w latach 2014/2015 
406 424,00 

264.175,60 
z umorzeniem -

406.424,00 

51.675,60 
+ (142.248,40 -

umorzenie pożyczki 
–z przeznaczeniem 

na „Modernizację 
gminnej oczyszczalni 
ścieków  w m. Rudnik 

Mały”) 

0,00 

Razem 
4.576.424,00 2.326.424,00 

541.675,60  
 683.924,00 

2.250.000,00 
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11000000 

12000000 

13000000 

14000000 

15000000 

16000000 

17000000 

18000000 

19000000 

20000000 

DOCHODY WYDATKI 

15660152,7 
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15841907,3 
15317548,71 

plan 

wykonanie 



22 
 

Wykres obrazujący stan zobowiązań długoterminowych 
 

 
 
 
 
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla 

mieszkańców stanowiły kwotę -  442.181,64zł, a ich struktura przedstawia się następująco: 

 
 Treść Kwota 

Dostarczanie wody 4.640,26 

Wpływy z usług – opłata za wodę 4.640,26 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.475,16 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze 

dzierżawne, najem lokali 
4.475,16 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.279,88 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacony w formie karty podatkowej 
3.279,88 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 
4.396,31 

Podatek od nieruchomości 3.752,31 

Podatek rolny  644,00 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 
60.761,62 

Podatek od nieruchomości 16.194,63 

Podatek rolny  12.021,66 

Podatek  leśny 598,99 

Podatek od środków transportowych 30.324,64 
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spłacono w 2020 roku  

do splaty pozostalo 
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Wpływy z podatku od spadków i darowizn 87,00 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.534,70 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie 

ustaw 
20.922,03 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 

odrębnych ustaw – opłata adiacencka 
20.922,03 

Opieka społeczna- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 
310.882,61 

Dochody realizowane przez GOPS (z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami)  
310.882,61 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.119,13 

Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków 5.119,13 

Gospodarka odpadami 27.704,64 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 

odrębnych ustaw (opłata za śmieci) 
27.704,64 

Razem 442.181,64 

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020 r. -  9 podmiotów prawnych i 157 osób fizycznych. 

 

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku 

L.p.  
Nazwa inwestycji 

Termin 
realiza-

cji 

Planowana 
wartość 
zadania 

Koszty poniesione 

ogółem w tym w  

2020r. 

Stan 
realizacji 
zadania 

I. Wydatki majątkowe realizowane z 
udziałem środków unijnych 

  
6.392.805,44 

 
953.537,80 

 
941.537,80 

 
98,74 

 
1 

Budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik 

Mały, w tym: 

2019 
- 

2021 

 
1.596.931,44 

30.500,00 30.500,00 w trakcie 
realizacji 

-środki Unijne (PROW na lata 2014-2020)  
-środki własne budżetu Gminy 

16 225,65 
14 274,35 

16 225,65 
14 274,35 

2. Przebudowa drogi gminnej ul. 
Sportowej w m. Starcza w tym: 

2019 
- 

2021 

 
920.000,00 

20 000,00 20 000,00 w trakcie 
realizacji 

-środki własne budżetu Gminy 20 000,00 20 000,00 

3 Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej      
w m. Starcza, w tym: 

2017 
- 

2023 

 
1.520.000,00 20 000,00 20 000,00 

w trakcie 
realizacji 

-środki własne budżetu Gminy 20 000,00 20 000,00 

4 Montaż odnawialnych źródeł energii na 
terenie Gminy Starcza 

2019 
- 

2020 

 
757.400,00 

744.814,00 744.814,00  

Zakończone 
 

-środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

633 091,90  
111.722,10 

633 091,90 
111 722,10 

5 Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Starcza, 

w tym: 

 
2018 

- 
2021 

 
789.474,00 

 
96.323,80 

 
89.323,80 

 

 
w trakcie 
realizacji 

środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

90 000,00 
15 987,00 

89 250,00 
73,80 

6 Termomodernizacja i rozbudowa 
budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza, 

w tym: 

2020 
- 

2023 

 
809.000,00 

 
41.900,00 

 
36 900,00 

 
w trakcie 
realizacji 

środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

0,00 
41.900,00 

0,00 
36.900,00 
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II. Wydatki majątkowe realizowane z 
udziałem Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

  
514.022,00 

 
289.373,47 

 
287.473,47 

 
99,34 

7 Budowa wodociągu w ul. Akacjowej      
i Bukowej w m. Łysiec (I etap), w tym: 

 
2020 

 
129.470,00 

 

128.950,00 
 

127.050,00 
 

 
 

Zakończone 
 

-środki Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych  

-środki własne budżetu Gminy 

126.200,00 
2 750,00 

124 300,00 
2 750,00 

8 Przebudowa dachu na części budynku 
Ośrodka Zdrowia w Starczy, w tym: 

 
2020 

 
154.600,00 

151.142,47 151.142,47  
Zakończone 

 

-środki Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych  

-środki własne budżetu Gminy 

151 142,47 
0,00 

151 142,47 
0,00 

9 Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej 
w m. Starcza;    w tym: 

 
2020 

- 
2021 

 
229.952,00 

9.281,00 9.281,00 w trakcie 
realizacji 

-środki Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych  

-środki własne budżetu Gminy 

5 781,00 
3 500,00 

5 781,00 
3 500,00 

III. Wydatki majątkowe realizowane ze 
środków własnych budżetu - 

wieloletnie 

 2 375.443,52 234.251,00 228.750,00 97,65 

10 Budowa kanalizacji sanitarnej             
w m. Klepaczka i m. Własna 

2020 
- 

2025 

 
981.019,67 

 
9.000,00 

 
9 000,00 

w trakcie 
realizacji 

11 Budowa wodociągu w ul. Dębowej      
w m. Łysiec 

2020 
- 

2022 

 
105.874,00 

 
2.750,00 

 
2 750,00 

w trakcie 
realizacji 

12 Budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w m. Łysiec  i m. Rudnik 

Mały 

2020 
- 

2025 

 
985.493,85 

 
13.000,00 

 
13 000,00 

w trakcie 
realizacji  

 

13 Modernizacja Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w m. Rudnik Mały (w tym         

z umorzenia pożyczki WFOSiGW              
w Katowicach – 142.248,40zł)  

2015 
 - 

2020 

 
303.056,00 

 
204.000,00   

 
204 000,00 

 
Zakończone 

IV. Wydatki majątkowe realizowane ze 
środków własnych budżetu – 

jednoroczne, w tym: 

2020 929.869,50 929.869,50 927.667,52 99,76 

IV.1. realizowane bezpośrednio z 
budżetu gminy 

2020 204.969,50 181.989,25 181.509,25 99,74 

14 Budowa wodociągu w ul. Wrzosowej  
w m. Własna 

2020 37 000,00 37 000,00 37 000,00 Zakończone 

15 Budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w odnodze ul. Widokowej   

w m. Łysiec 

2020 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Zakończone 

16 Budowa dojazdu do parkingu koło 
cmentarza (I etap) 

 
2020 30 000,00 29.520,00 29 520,00 

Zakończone 

17 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni 
na placu zabaw koło Gminnego 
Przedszkola w Starczy, w tym: 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

97.969,50 

97.969,50 97.969,50  
 
 

Zakończone 

-środki własne budżetu Gminy 

- udział funduszy sołeckich , w tym; 
FS Klepaczka - 980,25 

FS Łysiec -4.000,00 
FS Własna -1000,00 

FS Rudnik Mały - 5.000,00 
FS Starcza - 12.000,00 

74 989,25 
 

22.980,25 
 
 
 

74 989,25 
 

22.980,25 

IV.2.realizowane  tylko w ramach 
Funduszy sołeckich wsi 

2020  
24.900,00   47.880,25 46.158,27 

 
96,40 

18 Zakup wiaty przystankowej                  
z zagospodarowaniem terenu 

- FS Klepaczka 

 
2020 

 
7.500,00 6 296,79 6 296,79 

Zakończone 
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19 Zakup kosiarki dla OSP Starcza, w tym: 
FS Własna - 3.000,00 
FS Starcza - 5.899,00 

 
2020 

 
9.000,00 

 
8.899,00 

 
8.899,00 

Zakończone 

20 Montaż lamp koło Szkoły Podstawowej 
w Starczy, w tym: 

FS Łysiec- 500,00 
FS Własna - 500,00 

FS Rudnik Mały - 1.000,00 
FS Starcza - 999,99 

 
2020 

 
3.000,00 

 
2.999,99 

 
2.999,99 

Zakończone 

21 Montaż lamp oświetlenia ulicznego  
- FS Klepaczka 

2020 5.400,00 4 982,24 4 982,24 Zakończone 

IV.3 realizowane w formie dotacji 
celowych 

2020 700.000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 

22 Dotacja celowa dla Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie na 

inwestycje drogowe 

2020 700.000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 

Razem x 10.212.140,46 2.643.079.50 2.385.428,79 90,25 

 

Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań majątkowych  w 2020 roku 

L.p. 

Nazwa zadania 
Źródło 
dofinansowania 

Kwota z tytułu 
zrealizowanych 
zadań 

Uwagi 

1. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w gminie 
Starcza” 

dotacja celowa z RPO 
690.172,78 

z tytułu  rozliczenia 
zadania zakończonego 
w 2019 roku 

2. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej     
w m. Rudnik Mały” 

dotacja celowa z PROW 
194.872,00 

z tytułu  rozliczenia 
zadania zakończonego 
w 2019 roku 

3. ‘Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Starcza” 

dotacja celowa z RPO 

89.250,00 

 
 za 2020 rok 

4. ‘Montaż odnawialnych źródeł energii 
na terenie posesji prywatnych w 
Gminie Starcza 

Wpłaty mieszkańców 
biorących udział w 
projekcie 

161.045,61 

za 2020 rok 

5. 1.”Budowa wodociągu w ul. Akacjowej  
i Bukowej w m. Łysiec” 
 (I etap) 
2.”Przebudowa dachu na części 
budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy” 
3.”Budowa oświetlenia ulicy 
Spacerowej w m. Starcza”    

 
Dotacja celowa z 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

 
1.Śródki 
otrzymane 
500.000,00 
2.Środki 
wykorzystane 
281.223,47zł 

 
 
Środki pozostałe z 
2020roku będą 
wykorzystane w 2021 
roku. 

 
Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań bieżących  w 2020 roku 

 
L.p. 

Nazwa zadania 
Źródło 
dofinansowania 

Wykorzystane 
dofinansowanie 

Uwagi 

1. 
Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników 

Dotacja celowa               
z budżetu państwa         
- 30.356,95 

30.356,95 
 

- 

2. Czas wolny inaczej X 

Dotacja celowa  - z 
ROPS w Katowicach - 
na dofinansowanie 
zadania realizowanego 
pt. „Czas wolny inaczej 
X”- 30.197,00 

 
19.101,66 

- 100% 
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3 
Pokrycie kosztów ZUS za m-c III, IV, 
V/2020 

Środki otrzymane         
w ramach tarczy 
antykryzysowej 

240.483,01  

4 

„Zdalna szkolna” (zakup16 szt. 
laptopów)  oraz 
„Zdalna szkoła plus” (zakup 15 szt. 
laptopów) 

dotacje celowe              
w ramach programów 
finansowanych               
z udziałem środków 
europejskich -
dofinansowanie             
z Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa -
90.000,00 

85.503,45 
 

100% 

5 Usuwanie azbestu 

Dotacja celowa - Woj. 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej 
w Katowicach -
20.550,00 

4.513,60 100% 

 

Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

L.p Sołectwo   / 
Kwota 

Zrealizowane przedsięwzięcia Przeznaczono na 

zadanie 

Wydano na 

zadanie 

1 

 

 

 

KLEPACZKA 

 

15.462,25 

Bieżące utrzymanie obiektów           

rekreacyjno –sportowych w m Klepaczka  
1.582,00 1.445,45 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod 

urządzenia na placu zabaw koło przedszkola 

(maty)  

980,25 980,25 

Zakup wiaty przystankowej                               

z zagospodarowaniem terenu w m. Klepaczka  
7.500,00 6.296,79 

Montaż lamp oświetlenia ulicznego                 

w m. Klepaczka   
5.400,00 4.982,24 

2  

 

ŁYSIEC 

 

29.261,90 

 

Bieżące utrzymanie obiektów           

rekreacyjno –sportowego w m. Łysiec  
2.500,00 2.500,00 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod 

urządzenia na placu zabaw koło przedszkola 

(maty)  

4.000,00 4.000,00 

Montaż lampy koło Szkoły Podst. w Starczy  500,00 500,00 

Zakup wyposażenia dla OSP Łysiec  3.000,00 2.996,72 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej Koła 

Emerytów  i  Rencistów.  
1.000,00 0,00 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy    

w  Łyścu   
18.261,90 15.346,43 

3  

WŁASNA 

 

 

24.232,51 

 

Uporządkowanie terenu rekreacyjno – 
sportowego w m. Własna 

2.000,00 2.000,00 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod 

urządzenia na placu zabaw koło przedszkola 

(maty) 

1.000,00 1.000,00 

Zakup kosiarki dla OSP Starcza 3.000,00 3.000,00 

Montaż lampy koło Szkoły Podst. w Starczy  500,00 500,00 

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we 

Własnej  
16.732,51 16.094,97 
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Zorganizowanie imprezy integracyjnej  Koła 

Emerytów  i  Rencistów.  
1.000,00 0,00 

4.  

 

RUDNIK 

MAŁY 

 

 

29.552,86 

Naprawa systemu melioracyjnego w Rudniku 

Małym 
5.500,00 5.500,00 

Montaż lampy koło Szkoły Podstawowej         

w Starczy  
1.000,00 1.000,00 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod 

urządzenia na placu zabaw koło przedszkola 

(maty)  

5.000,00 5.000,00 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy    

w Rudniku Małym  
11.052,86 11.052,86 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej Koła 

Emerytów  i Rencistów. 
0,00 0,00 

Zorganizowanie Festynu integracyjnego. 

mieszkańców Rudnika Małego 
0,00 0,00 

Naprawa nawierzchni ulicy Leśnej w Rudniku 

Małym  
5.000,00 5.000,00 

Zakup ogrodzenia remizy OSP w Rudniku 

Małym 
2.000,00 2.000,00 

5  

 

 

 

 

 

STARCZA 

 

 

41.565,20 

Zakup koszy na śmieci  1.200,00 975,00 

Wykonanie oznakowania ulic  1.300,00 1.230,00 

Zakup kosiarki  dla OSP Starcza  6.000,00 5.899,00 

Bieżące utrzymanie świetlicy w Starczy 5.500,00 5.255,31 

Zakup strojów dla KGW  1.500,00 1.500,00 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej Koła 

Emerytów i Rencistów. 
0,00 0,00 

Zorganizowanie pikniku rodzinnego  4.000,00 3.755,31 

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych         

i rekreacyjnych 
7.265,20 7.263,20 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod 

urządzenia na placu zabaw koło przedszkola 

(maty)  

12.000,00 12.000,00 

Zakup ławek 1.500,00 1.500,00 

Montaż lampy koło Szkoły Podst. w Starczy  1.000,00 999,99 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Gliwickiej   

w Starczy  
5.200,00 4.962,21 

Wykonanie tablic ogłoszeniowych 600,00 299,70 

 

 

 

15462,25 

29261,9 

29552,86 

41565,2 

24232,51 

Fundusz sołecki 

Klepaczka 

Łysiec 

Rudnik Mały 

Starcza 

Własna 
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      W Gminie Starcza funkcjonują niżej wymienione jednostki organizacyjne. W planach 

finansowych tych jednostek na 2020 rok przewidziano następujące wydatki: 

 

Jednostka 
Plan wydatków  Wykonanie 

Kwota Kwota % 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy 3.518.840,92 3.447.902,84 97,98 

Szkoła Podstawowa w Starczy 3.518.840,92 3.447.902,84 97,98 

Gminne Przedszkole w Starczy 1.142.568,00 1.141.999,49 99,95 

Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w 
Starczy 

77.398,00 66.301,55 85,66 

Urząd Gminy w Starczy w tym: 7.277.341,31 6.580.723,01 90,43 

Wydatki bieżące, w tym: 4.634.261,81 4.195.294,22 90,53 

-wydatki na programy finansowane z  udziałem środków  
pochodzących ze  źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3) 

88.000,00 85.503,45 97,16 

-dotacje celowe, w tym: 
- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna     

w Starczy  
 - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy - na 

działalność statutową dla stowarzyszenia  
 - dotacje celowe dla OSP w Starczy - na zakup sprzętu, niezbędnego  

do prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych 

175.026,00 
 

80.000,00 
 

90.000,00 
 

5.026,00 

175.026,00 
 

80.000,00 
 

90.000,00  
 

5.026,00 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 

Wydatki majątkowe 2.643.079,50 2.385.428,79 90,25 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z  
udziałem  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. 

ust1.pkt 2 i 3) 

964.937,00 941.537,80 97,58 
 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  ze 
środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym; 

- zrealizowane w formie dotacji celowych 
 - zrealizowane ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych 

1.678.142,50 
 

700.000,00 
500.000,00 

1.443.890,99 
 

700.000,00 
281.223,47 

86,04 
 

100,00 
56,24 

OGÓŁEM, w tym: 

-wydatki na programy finansowane z  udziałem środków   
pochodzących ze  źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3 

16.137.028,23 
 

1.246.838,97 

15.317.548,71 
 

1.150.-18,06 

94,92 
 

92,11 

 

 

V. REALIZACJA INWESTYCJI 
 

1. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza - etap I  

 
W 2020 roku zakończono realizację zadania pt.: ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na 

terenie gminy Starcza - etap I’’. Przedmiotem zamówienia było kompleksowe wybudowanie 

instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy 

szacunkowej na budynkach domów jednorodzinnych, budynkach gospodarczych lub gruncie na 

terenie Gminy Starcza. 

Liczba zamontowanych instalacji w ramach zadania wyniosła 52 sztuki. Moce poszczególnych 

instalacji fotowoltaicznych wynoszą od 3.00 kWp do 4,8 kWp. Całkowita moc zainstalowanych 

instalacji fotowoltaicznych to 195,90kWp. Instalacje zostały wyposażone w dobrane do mocy 

paneli fotowoltaicznych falowniki beztransformatorowe jednofazowe lub trójfazowe oraz 
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zabezpieczenia prądowe wraz z uziemieniem. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane za 

pomocą dedykowanych dla danego pokrycia dachowego systemach (konstrukcjach) 

montażowych.  

 

 

 

2. Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Starcza. 

Zadanie obejmuje wymianę starych kotłów na 

nowoczesne  kotły gazowe i biomasę (pellet). Ogólna 

liczba przewidzianych do wymiany kotłów wynosi  50 

sztuk, w tym  41 na kotły gazowe i  9 na pellet.

 

 W 2020r. w ramach projektu dokonano wymiany 12 kotłów na paliwo gazowe i 1 na pellet. 
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3. Modernizacja Gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym 

W ramach dostosowania infrastruktury sanitarnej do aktualnych potrzeb w ilości 

oczyszczanych ścieków   w 2020r.  zakończono realizację modernizacji Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Rudniku Małym.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakres modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym wchodził: 

- montaż statywu dla pomp zatapialnych – 1 komplet, 

- montaż  pomp  odśrodkowych zatapialnych do ścieków – 3 sztuki, 

- montaż dyfuzorów w adaptowanej komorze reaktora biologicznego  wraz z  

  wyposażeniem  - 12 sztuk, 

- montaż sytemu zbierania wyflotowanego osadu czynnego z osadnika wtórnego – 1 komplet, 

- montaż  wentylatora napowietrzającego do tlenowej stabilizacji osadu    

   nadmiarowego – 1 sztuka, 

- montaż  dyfuzorów do stabilizacji osadu nadmiarowego – 16 sztuk, 

- remont zadaszenia osadnika  stabilizacji  osadu nadmiarowego – 1 komplet, 

- montaż zestawu tlenomierza – 1 komplet, 

- montaż  rurociągów technologicznych wraz z wyposażeniem, 

- montaż rozdzielnicy zasilającej R0 – 1 komplet, 

- montaż rozdzielnicy sterowania centralnego  R1 – 1 komplet, 

- montaż sterowania  dmuchawami R2 – 1 komplet, 

- montaż sterowania  pompami R3 – 1 komplet, 

- montaż podestów nad reaktorem biologicznym oczyszczalni – 1 komplet. 
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4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu w Starczy 

Na terenie placu zabaw przy przedszkolu wykonano poliuretanową bezpieczną nawierzchnię 

pod urządzeniami do zabaw. Wykonana nawierzchnia z uwagi na swoje własności wpływa na 

wzrost bezpieczeństwa dzieci oraz podnosi walory estetyczne placu. 

 

 

 

5. Przebudowa dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy 

Jesienią 2020r. przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie dachu na 

części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy. Prace  obejmowały wykonanie więźby dachowej     

z deskowaniem i pokryciem papą termozgrzewalną. W ramach inwestycji wykonano również 

obróbki blacharskie, orynnowanie, odtworzenie  instalacji odgromowej. 

 

6. Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w Starczy 

W ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w 2020r. przeprowadzono postępowanie 

przetargowe na wykonanie zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego                             

w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza.  

 

7. Budowa wodociągu  

Rozbudowano gminną sieć wodociągową o 1,13 km. Wybudowano wodociąg w ul. 

Wrzosowej w miejscowości Własna, w ul. Akacjowej i odnodze ul. Widokowej w Łyścu. Długość  

czynnej sieci wodociągowej na koniec roku 2020 wynosiła 35 km.  

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 28,71km i nie uległa zmianie w stosunku do 2019 roku. 

      Na dzień  31 grudnia 2020r. istniało 921 przyłączy do sieci wodociągowej i 814 przyłączy do 

sieci kanalizacyjnej.  
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8. Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza – dostosowanie budynku 

do norm technicznych 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz audyt energetyczny dla 

przedmiotowego zadania. 

 

 

VI. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 
 

1. Pomoc społeczna 
 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. Realizacja tych działań w gminie Starcza spoczywa na Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

W 2020 roku GOPS w Starczy udzielił następujących świadczeń i zasiłków: 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 
świadczeń 

Liczba osób, 

którym przyznano 

świadczenia 

Kwota 
świadczeń 

wypłaconych 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 2.128 70 228.467,18 

Zasiłki pielęgnacyjne 590 49 127.343,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 60 5 109.800,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 18 18 18.000,00 

Świadczenia rodzicielskie 62 5 54.713,00 

Zasiłek dla opiekuna 12 1 7.440,00 

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i 

zdrowotne 
24 2 16.040,00 

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy udzielał również wsparcia osobom potrzebującym,       

w tym osobom starszym, samotnym, z niepełnosprawnościami – m.in. pomoc w zakresie 

zrobienia zakupów spożywczych, wykupienia leków.  
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W 2020 roku wypłacono następujące świadczenia: 

- z funduszu alimentacyjnego na kwotę  - 27.700,00 zł. 

- rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Starcza wypłacono 5.591 świadczeń 

wychowawczych (500+) w łącznej wysokości – 2.773.352,37zł. 

- świadczenia dobry start na kwotę – 99.900,00 zł dla 333 dzieci. 

 

W 2020 roku wydano 4 Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinom niezależnie od 

dochodu i stanowi system zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych. 

Wypłacono 2 stypendia szkolne oraz 1 zasiłek szkolny w łącznej wysokości - 2.620,00 zł. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń finansowych i niefinansowych  

Świadczenie Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń w 
pełnych zł 

Zasiłki stałe 48 30.001,00 

Zasiłki okresowe 8 3.670,00 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem  * 6.066,00 

W tym: 

zasiłki specjalne celowe 5 1.600,00 

Zasiłek celowy na żywność współfinansowany           

z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

13 2.566,00 

Schronienie      * 2.550,00 

Posiłek dla dzieci i młodzieży współfinansowany z  rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
193 579,00 

W tym: dla dzieci 193 579,00 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej             
(2 osoby) 

24 54.358,00 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania 
opieki przyznanej przez Sąd 

12 4.502,00 

Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek 
stały 

48 2.700,00 

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy w roku 2020 uczestniczył w rządowym 

programie Posiłek w szkole i w domu oraz w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  
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2. Ochrona zdrowia 
 
     Na terenie Gminy Starcza funkcjonuje jeden Ośrodek Zdrowia będący filią Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.  

 

 

 

            W 2020 roku ośrodek obejmował opieką 2 002 pacjentów i zatrudniał 2 lekarzy,                   

2 pielęgniarki, 1 położną, 3 fizjoterapeutów, 1 lekarza do konsultacji rehabilitacji i 1 sprzątaczkę.                  

W 2020 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 10 475 porad.  

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w ośrodku zdrowia w Starczy w 2020 roku zawarto na 91 868 

zabiegów, natomiast wykonano 88 023 zabiegi. Z uwagi na pandemię gabinety fizjoterapii 

decyzją NFZ zostały zamknięte na okres od 14 marca do 10 maja 2020r.  

Ośrodek zdrowia został doposażony w aparat do krioterapii, stół do masażu sterowany 

elektronicznie, koncentrator tlenu i 3 klimatyzatory. Łączna wartość zakupów 25 527,99 zł. 

         W ośrodku zdrowia funkcjonuje gabinet stomatologiczny świadczący usługi w ramach 

kontraktu z NFZ. W gabinecie pracuje 1 lekarz stomatolog.    

Na terenie gminy funkcjonuje jeden punkt apteczny. 

 

       W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 została zawarta 

umowa z NZOZ Szpakmed z Rudy Śląskiej na wykonywanie szczepień w formie punktu 

mobilnego.     
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VII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

W 2020 roku zasób mieszkaniowy Gminy Starcza obejmował następujące mieszkania: 

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

powierzchni  180m2,                                     

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

powierzchni 111,90 m2, 

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

45 m2. 

Łącznie w zasobie gminy na dzień 31 grudnia 2020r. znajdowało się 7 mieszkań. 

     W 2020r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. Nie 

wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych 

będących w zasobie gminy. Na koniec 2020 roku nie stwierdzono zaległości w opłatach                  

za mieszkania będące w zasobie gminy. 

    W 2020r. gmina nabyła z mocy prawa grunt o powierzchni 0,1797 ha w miejscowości Własna 

i sprzedała jedną nieruchomość gruntową w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                

za kwotę 47 571,50zł brutto. 

 

 

VIII. SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

1. Konsultacje społeczne 

      W 2020r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy oraz z organizacjami 

pozarządowymi dotyczące projektów uchwał w sprawie: 

- wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, 

- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza,  

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę,  

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  
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- określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

- zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  

- wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której 

organizatorem jest Gmina Starcza, 

- przyjęcia Regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Starcza, 

- sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy 

Starcza, 

- cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym, 

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych, 

- przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starcza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

W toku konsultacji uwagi i sugestie zostały wniesione w formie pisemnej. Wpłynęło łącznie      

13  formularzy konsultacji. Odniesiono się do każdej wniesionej uwagi i sugestii, przy czym nie 

wszystkie zostały uwzględnione.   

 

2. Informacja publiczna 

W 2020 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęły 32 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. Udzielono 32 odpowiedzi wnioskodawcom. Nie wydano decyzji odmownych. 

 

3. Skargi, wnioski i petycje 

      W 2020 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęło 5 wniosków w rozumieniu art. 241 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z czego 1 wniosek został wycofany przez 

Wnioskodawcę,  1 wniosku  Rada Gminy Starcza nie uwzględniła uznając przedmiot wniosku za 

niezasadny, natomiast 3 wnioski uznano za uzasadnione.  

      Wnioski zostały przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, która 

dokonała analizy przedmiotu wniosków i przygotowała dokumentację w sprawie. 
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Złożone wnioski dotyczyły następujących spraw: 

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Górskiej w Łyścu – wniosek wycofano, 

- oświetlenie ulicy Spacerowej w Starczy – wniosek uznano za zasadny, 

- uregulowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w Rudniku Wielkim – 

wniosek uznano za niezasadny, 

- unieważnienie Zebrania Sołeckiego w Rudniku Małym – wniosek uznano za zasadny, 

- naprawa drogi ul. Polnej w Starczy – wniosek uznano za zasadny. 

Rada Gminy Starcza na sesjach podjęła stosowne uchwały, które wraz z uzasadnieniem zostały 

przesłane Wnioskodawcom. 

      W 2020 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęła 1 petycja, dotycząca zmiany przepisów 

prawa miejscowego odnośnie utworzenia na terenie gminy bezpłatnego miejsca parkingowego.  

Rada Gminy Starcza podejmując stosowną uchwałę nie uwzględniła petycji. 

      W 2020 roku do Urzędu Gminy w Starczy nie wpłynęła żadna skarga. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych  

      W 2020 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęły 2 interpelacje i 6 zapytań radnych, które 

dotyczyły następujących spraw: 

- płac pracowników Urzędu w 2018 i 2019 roku, 

- ugody w sprawie odbioru odpadów komunalnych, 

- poszukiwania inwestora na zagospodarowanie nieruchomości w Łyścu, 

 

- zaległości podatkowych i stawek za dzierżawę gruntu pod wieże przekaźnikowe GSM, 

- dostarczanych ścieków do oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym, 

- zawartych umów na bieżącą naprawę dróg gminnych, 

- kosztów wywozu i utylizacji śmieci, 

- odrzuconego projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działek w Łyścu. 

 

         Na wszystkie interpelacje i zapytania zostały udzielone radnym odpowiedzi. 

Odwzorowania cyfrowe wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczone zostały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

5. Zebrania wiejskie     

      W 2020 roku odbyło się 6 zebrań wiejskich dotyczących przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego na rok 2021. Zebrania odbyły się w następujących terminach: 

- w Sołectwie Klepaczka w dniu 10.09.2020r. - udział wzięło 12 osób, 

- w Sołectwie Łysiec w dniu 23.09.2020r. - udział wzięło 11 osób, 
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- w Sołectwie Rudnik Mały w dniu 22.09.2020r. - udział wzięły 32 osoby,  

- w Sołectwie Starcza w dniu 17.09.2020r. - udział wzięło 36 osób,  

- w Sołectwie Własna w dniu 24.09.2020r. - udział wzięło 13 osób. 

         

Ponadto w 2020 roku odbyły się jeszcze 2 zebrania wiejskie dotyczące zmiany przedsięwzięć 

przeznaczonych do realizacji w 2020 roku: 

- w Sołectwie Rudnik Mały w dniu 11.08.2020r. – udział wzięło 41 osób, 

- w Sołectwie Starcza w dniu 15.10.2020r. – udział wzięło 5 osób. 

 

 

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
1. Policja 

        Teren Gminy Starcza podlega pod rejon działania Komisariatu Policji w Poczesnej. W 2020 

roku w działaniach Komisariatu kontynuowana była postawa otwarcia się Policji na 

społeczeństwo i poszczególnych obywateli. Działania te przejawiały się między innymi poprzez 

wdrażanie do użytku aplikacji ułatwiających nawiązanie kontaktu z policją: Biuro Śląskiego 

Dzielnicowego, Moja Komenda czy Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa. 

 

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2020 roku na terenie Gminy Starcza ujawniono: 

Rodzaj 2020 rok 2019 rok Analiza 

Przestępstwa kryminalne 15 4 +11 

Wykroczenia 35 16 +19 

Interwencje 385 195 +190 

Czynności wyjaśniające 35 16 +19 

Zatrzymanie nietrzeźwych kierowców 3 8 +5 

Kolizje drogowe 18 brak danych - 

 

      Odnotowany znaczny wzrost liczby interwencji spowodowany był w dużej mierze 

podejmowanymi czynnościami w ramach nadzoru nad osobami przebywającymi                        

w kwarantannie bądź izolacji domowej oraz egzekwowaniem przepisów dotyczących stanu 

epidemii. 

      W związku ze stanem epidemii i związanym z tym przejściem na edukację zdalną znacznie 

ograniczony został kontakt policji z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeprowadzania pogadanek 

prewencyjnych. Ograniczona została również możliwość rozwoju współpracy policji                     

z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 



39 
 

2. Straż Pożarna 

Na terenie Gminy Starcza funkcjonują 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

- Jednostka OSP w Starczy – liczba członków 28, w tym 3 kobiety, 

- Jednostka OSP w Łyścu – liczba członków – 41, w tym 10 kobiet, 

- Jednostka OSP w Rudniku Małym – liczba członków – 36, w tym 10 kobiet. 

 

       W 2020 roku jednostka OSP w Starczy uczestniczyła w 32 akcjach ratowniczych, jednostka 

OSP w Łyścu w 13 akcjach, a jednostka OSP w Rudniku Małym w 12 akcjach ratowniczych. 

         W związku ze stanem epidemii działalność jednostek została ograniczona do wyjazdów do 

akcji ratowniczo-gaśniczych, wypadków samochodowych  oraz do innych zdarzeń. Poza tym 

jednostki podejmowały akcje informacyjne dla mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń 

związanych z pandemią koronawirusa, a także włączyły się do pomocy osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji rozwożąc żywność osobom będących pod opieką GOPS w Starczy. 

         Jednostki OSP w 2020 roku finansowane były ze środków własnych uzyskanych                       

z działalności statutowej, środków budżetu gminy oraz środków funduszu sołeckiego. 

Dodatkowo jednostka OSP Starcza z dotacji KSRG, a jednostka OSP Łysiec z dotacji MSWiA.  

W/w środki finansowe przeznaczono m.in. na: zakup sprzętu, umundurowania, paliwa, części 

zamiennych do samochodów ratowniczych oraz na badania techniczne, ubezpieczenia 

samochodów i konieczne remonty pomieszczeń. 

 

 

 

X. OŚWIATA, KULTURA I SPORT 
 

1. Szkoła Podstawowa w Starczy 

      W Gminie Starcza funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy.  
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       We wrześniu 2020 roku naukę w szkole rozpoczęło 255 uczniów. W ciągu roku szkolnego 

doszło 3 uczniów. Jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. Do jednej klasy 

(oddziału) uczęszczało średnio 18 uczniów. Największa liczba uczniów w klasie - 24, 

najmniejsza - 10. W 2020 roku promocję otrzymało 255 uczniów. W szkole odbywała się nauka 

języków obcych. Języka angielskiego uczyło się 254 uczniów, a języka niemieckiego 94 

uczniów. Zdawalność egzaminów kończących szkołę wynosiła 100%. 

       W 2020 roku w szkole podstawowej zatrudnionych było 34 nauczycieli, co w przeliczeniu na 

pełne etaty stanowi 32,71 nauczycieli, w tym: 1,65 nauczycieli stażystów, 9,05 nauczycieli 

kontraktowych, 4,67 nauczycieli mianowanych, 17,34 nauczycieli dyplomowanych. Na jednego 

nauczyciela przypadało 7,80 ucznia. 

       Uczniowie dojeżdżali do szkoły środkami transportu publicznego organizowanego przez 

gminę Starcza.  

       Wydatki gminy na oświatę w 2020r. wyniosły 3 447 902,84zł, z czego 2 785 660,00zł 

stanowią środki subwencji oświatowej budżetu państwa, natomiast 122 976,81zł stanowią 

środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku wydatki z budżetu gminy              

w przeliczeniu na 1 ucznia kształtowały się na poziomie 13 038,93zł rocznie. 

           

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w konkursach organizowanych w 2020 roku: 

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j. angielskiego – laureat, 

- VI Powiatowy Konkurs Muzyczny – I i II miejsce oraz wyróżnienie, 

- VIII Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej – IV miejsce, 

- Powiatowy Konkurs J. angielskiego „Master of English Spelling” – I i III miejsce, 

- Ogólnopolski Konkurs Leksykalny – Memory Master – 3 laureatów, 

- Ogólnopolski Konkurs j. angielskiego FOX – 2 uczniów z wynikiem bardzo dobrym, 

- Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – 3 uczniów z wynikiem bardzo dobrym 

i 5 wyróżnień, 

- Powiatowy Konkurs Poetycki – wyróżnienie, 

- XV Wojewódzki Konkurs Literacki – I i III miejsce, 

- Ogólnopolski Konkurs j. angielskiego Olimpus – I i IV miejsce. 

 

       Z uwagi na stan pandemii oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, ich rodzinom               

i nauczycielom zajęcia edukacyjno-wychowawcze były w przeważającej części roku szkolnego 

prowadzone w formie zdalnej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych poprzez łącza 

internetowe.  
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2. Gminne Przedszkole w Starczy 

       W Gminie Starcza funkcjonuje 1 przedszkole gminne.  

 

             

        W 2020r. do przedszkola uczęszczało 96 dzieci, w tym 57 dziewcząt i 39 chłopców.         

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

- rocznik 2014 – 23 dzieci, 

- rocznik 2015 – 29 dzieci, 

- rocznik 2016 – 22 dzieci,  

- rocznik 2017 – 19 dzieci, 

- rocznik 2018 – 3 dzieci. 

 

W Gminnym Przedszkolu w Starczy na koniec 2020 roku zatrudnionych było 8 nauczycieli. 

         W 2020 roku wydatki na funkcjonowanie przedszkola zamknęły się kwotą 1 093 561,49 zł, 

w tym 996 010,49 zł - środki z budżetu gminy, 97 551,00 zł - dotacja z budżetu państwa. 

       Przedszkole uczestniczyło w wielu projektach. Dzieci chętnie brały udział w konkursach,    

w których zdobyły wiele nagród i wyróżnień: 

- w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. „Moja Wielkanoc” – II miejsce, 

- w Konkursie Fotograficzno-Plastycznym pn. „A to Częstochowa właśnie…” – II miejsce, 

- w Konkursie pn. „Spacer w lesie grzyby niesie” – I miejsce. 

Dzieci mogły korzystać z tablicy interaktywnej, sprzętu do zabaw i ćwiczeń rehabilitacyjnych 

oraz z odnowionego i wyposażonego w maty antypoślizgowe placu zabaw. 
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3. Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy 

         W Gminie Starcza funkcjonuje 1 Gminna Biblioteka Publiczna. Księgozbiór na dzień          

1 stycznia 2020r. liczył 9 950 woluminów, natomiast na dzień 31 grudnia 2020r. 8 986 

woluminów. Zakupiono 214 woluminów, natomiast ubytkowano 1 178 woluminów. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2020r. wynosiła 3,53, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2020r. liczba ta wynosiła 3,17 woluminów. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. zarejestrowanych było 260 czytelników, zaś na dzień 31 grudnia 

2020r. - 207 czytelników. W ciągu roku czytelnicy skorzystali z 2 272 woluminów. 

        Z uwagi na stan pandemii zauważyć można spadek czytelnictwa. Biblioteka funkcjonowała 

w ograniczonym zakresie, a w okresie kulminacji fal zakażeń koronawirusem była nieczynna. 

          W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy organizowała następujące 

wydarzenia promujące czytelnictwo: lekcje biblioteczne, spotkania z czytelnikami, konkurs  na 

najaktywniejszego czytelnika ze Szkoły Podstawowej w Starczy. W wydarzeniach tych udział 

wzięło 113 uczestników.      

       W bibliotece na koniec 2020 roku zatrudnione były 2 osoby: dyrektor i księgowa. 

       Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydano w 2020 roku                 

82 500,00zł, w tym 80 000,00zł stanowiły środki z budżetu gminy, natomiast 2 500,00zł to 

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru. 

 
 

4. Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy 

      W Gminie Starcza funkcjonuje Gminna Placówka Wsparcia Dziennego. W 2020 roku z zajęć 

prowadzonych przez GPWD korzystało 30 osób. 

       Placówka w 2020 roku realizowała projekt pn. „Czas wolny inaczej X”, który ze względu na 

sytuację epidemiczną był realizowany dopiero od 1 września 2020r. Od dnia 05.11.2020r. 

nastąpiło zawieszenie świadczenia przez Placówkę usług w formie stacjonarnej. Kwota 

dofinansowania projektu wyniosła 30 179,00zł, natomiast wykorzystano kwotę 19 101,66zł. 

W projekcie uczestniczyło 30 osób. Uczestnicy wszystkich zajęć otrzymywali  jeden posiłek 

dziennie w formie podwieczorku. 

W ramach projektu Placówka zorganizowała: 

- wycieczkę dla 26 uczestników do Parku Krajobrazowego w Podlesicach połączoną          

z warsztatami płukania złota i innych minerałów – koszt wycieczki 1 658,00zł, 

- wyjazd dla 27 uczestników do kina Cinema City w Częstochowie – koszt 823,50zł. 

- inne zajęcia, m.in.: kulinarne, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, kompensacyjno-

korekcyjne, terapeutyczne pn. „Uczę się przez zabawę”, informatyczne, wokalno-

instrumentalne. 
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       W 2020 roku na prowadzenie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego gmina wydała 

47 199,89zł. 

 
5. Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza 

       W Gminie Starcza funkcjonuje Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, w którym ok. 100 

sportowców w różnych grupach wiekowych trenuje piłkę nożną i koszykówkę. Obie dyscypliny 

sportowe są bardzo popularnym i chętnie uprawianym sportem wśród mieszkańców naszej 

gminy. 

       W związku z pandemią koronawirusa treningi odbywały się w bardzo ograniczonym 

zakresie, natomiast w miesiącach: marzec, kwiecień, maj zajęcia 

treningowe oraz mecze zostały zawieszone. Dopiero w czerwcu 

wznowione zostały rozgrywki meczowe, a we wrześniu treningi 

koszykówki. 

 

 

 

        We wrześniu 2020r. Zarząd GKS Czarni Starcza we współpracy w Urzędem Gminy 

zorganizowały piknik rekreacyjny w Rudniku Małym promując przy tej okazji wydaną publikację 

pt. „Historia oświaty w Gminie Starcza”, na którą pozyskano środki od Lokalnej Grupy Działania 

„Bractwo Kuźnic”. 
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      W 2020 roku Klub Sportowy otrzymał dotację z gminy w wysokości 90 000,00 zł w ramach 

konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 

Starcza. 

 

        
 

 

      

XI. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 
 

W 2020 roku w gminie Starcza obowiązywał Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który 

pozwolił na pozyskanie funduszy zewnętrznych dotyczących ograniczenia niskiej emisji.       

Gmina Starcza, aby dbać o jakość powietrza, po raz pierwszy przeprowadziła dofinansowanie 

wymiany pieców w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych. W programie wzięły udział 

osoby fizyczne będące właścicielami posesji położonych na terenie gminy. Dofinansowanie 

obejmowało koszty demontażu, zakupu i montażu nowego źródła ciepła. W 2020 roku w 

ramach projektu wymieniono 12 pieców na nowoczesne kotły gazowe oraz 1 na pellet. W 

ramach rozliczenia zwrócono koszty 6 uczestnikom projektu.  Łączny koszt dofinansowania 

wyniósł 89 250,00 zł.  

            W 2020 r. zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu 

Gminy Starcza – etap II – 2020 rok”, w którym to zebrano oraz zdemontowano z dachów 

budynków mieszkalnych i gospodarczych 6,436 Mg wyrobów zawierających azbest. 

           Zrealizowano również projekt „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Starcza”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 52 kompletne instalacje fotowoltaiczne 

celem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw domowych.           

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznych to 195,90 kWp. 
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Gospodarka odpadami komunalnymi 

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013 r. prawem, gminy muszą zapewnić odbiór 

odpadów komunalnych od mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

złożenia deklaracji o liczbie mieszkańców danej nieruchomości, co jest podstawą do 

rozpoczęcia odbioru odpadów z posesji. Koszt opłaty za w/w usługi naliczony jest od liczby 

zamieszkałych pod danym adresem osób. Opłata jest stała, niezależnie od ilości wytworzonych 

odpadów.  

W 2020 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

mieszkańców Gminy Starcza świadczyła firma EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą    

w Konopiskach, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu 

przetargowym pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza w 2020 roku”.  

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami liczba posesji selektywne zbierających odpady 

komunalne to 812 gospodarstw. System zbiórki odpadów komunalnych objął wyłącznie posesje 

zamieszkałe. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, placówki oświatowe, obiekty 

użyteczności publicznej posiadają odrębne umowy zawarte z firmami posiadającymi wpis do 

rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Starcza. System segregacji 

w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła” poprzez pojemniki oraz worki w kolorach 

niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym.  

 
Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Starcza, w ramach funkcjonowania systemu odbioru 

odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Kod 
odpadu 

Nazwa 2020 rok 
[Mg] 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 24,2800 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 16,6800 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 14,8600 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 17,7400 

15 01 04 Opakowania z metali 20,6200 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 512,2200 

15 01 07 Opakowanie ze szkła 73,2800 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

0,1440 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 33,6200 

16 01 03 Zużyte opony 1,3200 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 0 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,3010 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 32,5600 
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          Na terenie Gminy Starcza funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

– PSZOK. Mieści się on w Rudniku Małym przy ul. Targowej 7. Można tam dostarczać 

przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

budowlane, opony od samochodów osobowych. Do punktu selektywnego zbierania odpadów 

można przekazać również odpady wielkogabarytowe w przypadku, gdy pozbycie się tych 

odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. 

 

Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Starcza, w ramach funkcjonowania systemu odbioru 

odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

 

Kod 
odpadu 

Nazwa 2020 rok 
[Mg] 

17 03 80 Odpadowa papa 6,3400 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w  17 06 01 i 17 06 03 4,2600 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 0 21, 20 01 23 i 20 01 35 

3,7800 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,9800 

16 01 03 Zużyte opony 6,8200 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27 

0,9800 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

0,4800 

15 01 07 Opakowanie ze szkła 0,5400 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

0,4400 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

18,5800 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 3,0400 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,3200 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0200 
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XII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

 

Gmina Starcza nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,                  

z wyjątkiem terenu pod kopalnię piasku w Starczy oraz teren pod oczyszczalnię ścieków                   

w Rudniku Małym. 

W 2020 roku wydano 70 decyzji o warunkach zabudowy dotyczących głównie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym 10 decyzji dotyczących zabudowy usługowej, rekreacyjnej       

i gospodarczej. Wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje dotyczyły infrastruktury technicznej (sieci gazowe, sieci wodociągowe, sieci 

kanalizacyjne). 

 

 

 

XIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

W 2020 roku Rada Gminy Starcza podjęła 65 uchwał na 9 sesjach Rady Gminy: 

XIII Sesja Rady Gminy – 29.01.2020r. 

1. Nr 93.XIII.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykłe 

Organizację Ekologiczną „Ekologiczna Starcza” z dnia 8 października 2019r. – Rada Gminy  

petycji nie uwzględniła. 

2. Nr 94.XIII.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Zwykłe 

Organizację Ekologiczną „Ekologiczna Starcza„ z dnia 17 października 2019r. – Rada Gminy 

petycji nie uwzględniła. 

3. Nr 95.XIII.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

4. Nr 96.XIII.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2024 – wykonana. 

5. Nr 97.XIII.2020 zmieniająca w sprawie wysokości opłat stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego – stwierdzono nieważność uchwały. 

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 29.04.2020r. 

1. Nr 98.XIV.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

2. Nr 99.XIV.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 

XV Sesja Rady Gminy – 24.06.2020r. 

1. Nr 100.XV.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Starcza wotum zaufania – udzielono 

wotum zaufania. 
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2. Nr 101.XV.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2019 rok – wykonana. 

3. Nr 102.XV.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza – udzielono absolutorium. 

4. Nr 103.XV.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 

– nie wykonana (strony nie dostarczyły odpowiednich dokumentów). 

5. Nr 104.XV.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie uregulowania stanu prawnego      

i faktycznego nieruchomości objętej działką nr 179 w Rudniku Wielkim – Rada Gminy 

wniosku nie uwzględniła. 

6. Nr 105.XV.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego odnośnie utworzenia na terenie gminy bezpłatnego miejsca parkingowego – 

Rada Gminy petycji nie uwzględniła. 

7. Nr 106.XV.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Spacerowej w Starczy –   

w trakcie realizacji. 

8. Nr 107.XV.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – 

stwierdzono nieważność. 

9. Nr 108.XV.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

10. Nr 109.XV.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na 

lata 2020-2025 – wykonana. 

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 13.08.2020r. 

1. Nr 110.XVI.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonana. 

2. Nr 111.XVI.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonana. 

3. Nr 112.XVI.2020 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wykonana. 

4. Nr 113.XVI.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonana. 

5. Nr 114.XVI.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu 

na części działki nr 984/3 w miejscowości Starcza o powierzchni 2m2 – wykonana. 

6. Nr 115.XVI.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu 

na części działki nr 984/3 w miejscowości Starcza o powierzchni 4m2 – wykonana. 

7. Nr  116.XVI.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

8. Nr 117.XVI.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 
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9. Nr 118.XVI.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie Zebrania Wiejskiego        

w Rudniku Małym z dnia 31.07.2020 – wniosek uznany za zasadny – uchwała wykonana. 

XVII Sesja Rady Gminy – 30.09.2020r. 

1. Nr 119/XVII.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Starcza       

w roku szkolnym 2020/2021 – wykonana. 

2. 120/XVII.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o poprawę stanu technicznego drogi            

ul. Polnej w Starczy – wniosek uznany za zasadny – wykonana (nawierzchnię poprawiono). 

3. 121.XVII.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

4. 122.XVII.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 

5. 123.XVII.2020 zmieniająca w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy 

Starcza – wykonana. 

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 19.10.2020r. 

1. 124.XVIII.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonana. 

2. 125.XVIII.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny - 

wykonana. 

3. 126.XVIII.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – wykonana. 

4. 127.XVIII.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 

5. 128.XVIII.2020 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik Mały - 

wykonana. 

XIX  Sesja Rady Gminy – 30.11.2020r. 

1. 129.XIX.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym       

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych – stwierdzono nieważność. 

2. 130.XIX.2020 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2021-2027 – realizacja w kolejnych latach. 

3. 131.XIX.2020 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Starcza na lata 2021-2026 – realizacja          

w kolejnych latach. 

4. 132.XIX.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 

rok – wykonana. 
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5. 133.XIX.2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok – 

wykonana. 

6. 134.XIX.2020 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Starcza na lata 2021-2025 – realizacja w kolejnych latach. 

7. 135.XIX.2020 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łysiec – wykonana. 

8. 136.XIX.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Starcza  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – wykonana. 

9. 137.XIX.2020 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Starcza – wykonana. 

10. 138.XIX.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Starcza – stwierdzono nieważność. 

11. 139.XIX.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę – stwierdzono 

nieważność. 

12. 140.XIX.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonana. 

13. 141.XIX.2020 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2021- realizacja w kolejnym roku. 

14. 142.XIX.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

15. 143.XIX.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 08.12.2020r. 

1. 144.XX.2020 w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich     

w publicznym transporcie zbiorowym – wykonana. 

2. 145.XX.2020 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej     

w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie 

Gminy Starcza – wykonana. 

3. 146.XX.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Gminę Starcza – wykonana. 

4. 147.XX.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku – wykonana. 

5. 148.XX.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

6. 149.XX.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 
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XXI Sesja Rady Gminy – 29.12.2020r.  

1. 150.XXI.2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – realizacja           

w kolejnym roku. 

2. 151.XXI.2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2021 rok – realizacja 

w kolejnym roku. 

3. 152.XXI.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2021 rok – 

realizacja w kolejnym roku. 

4. 153.XXI.2020 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Starcza na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 – realizacja w kolejnych latach. 

5. 154.XXI.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok – wykonana. 

6. 155.XXI.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2020-2025 – wykonana. 

7. 156.XXI.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2025 

– realizacja w kolejnych latach. 

8. 157.XXI.2020 w sprawie budżetu Gminy Starcza na 2021 rok – realizacja w kolejnym roku. 

 

  Treść w/w uchwał jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starczy. 

Uchwały dotyczące budżetu gminy Starcza zostały przekazane do nadzoru Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach, natomiast pozostałe uchwały zostały przekazane do Wydziału 

Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu sprawdzenia ich 

zgodności z prawem.  

       W 2020 roku Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

stwierdził nieważność 5 uchwał, które po korekcie ponownie zostały podjęte przez Radę Gminy 

Starcza na kolejnych sesjach. 

       Uchwały będące aktem prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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XIV. PODSUMOWANIE 

 
 

       Raport o stanie Gminy Starcza zawiera zestawienie danych dotyczących funkcjonowania 

gminy w 2020 roku. Dane przedstawiono z podziałem na obszary tematyczne. Dokument 

zawiera najważniejsze informacje dotyczące naszej gminy, którą razem tworzymy, rozwijamy,   

o którą chcemy dbać. Prezentowane dane o funkcjonowaniu Gminy zgromadzone zostały 

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Raport został opracowany w oparciu o dokumenty 

będące w posiadaniu Urzędu, w tym o sprawozdania sporządzone i przekazane przez jednostki 

zewnętrzne.      

        Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

zachęcam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włączanie się do 

udziału w spotkaniach wiejskich, kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie naszej 

gminy. 

        Od początku pandemii Urząd Gminy w Starczy pomimo wprowadzonych ograniczeń 

funkcjonował w pełnym zakresie. Załatwiane były wszystkie sprawy, realizowane zadania 

inwestycyjne oraz bieżąca działalność. Ograniczony został jedynie bezpośredni kontakt                    

z interesantem, który wynikał z troski o zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu oraz 

o zdrowie naszych petentów i pracowników. 

 

         Informacje dotyczące naszej gminy można znaleźć na stronie internetowej po adresem 

www.gmina-starcza.pl 

 


