
ZARZĄDZENIE NR 61.2021 
WÓJTA GMINY STARCZA 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I  półrocze 
2021r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2021r. 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,  poz. 713 z pożn. zm.) 

Wójt Gminy Starcza 
zarządza co następuje: 

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 

31 sierpnia 2021r. 

1) informację o przebiegu  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. - załącznik nr 1, 

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021r., w tym 

z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - załącznik nr 2, 

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starczy za I półrocze 2021r. - załącznik nr 3. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Starcza 
 
 

mgr Wiesław Szymczyk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61.2021 

Wójta Gminy Starcza 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

INFORMACJA 
z  wykonania budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2021 r. 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 157.XXI.2020 z dnia 29.12.2020r. uchwalono dochody 

budżetu gminy w kwocie ogółem - 16 260.000,00zł, a wydatki w kwocie ogółem - 

16.200.000,00zł. Powstałą wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie - 60.000,00zł 

zwiększono o przychody (kredyt komercyjny długoterminowy) w kwocie 500.000,00zł 

z przeznaczeniem na rozchody tj. spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 

560.000,00zł.  

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

plan dochodów do kwoty - 16.521.187,95zł , a plan wydatków do kwoty - 16.904.669,28zł. 

(Realizację planu dochodów przestawiono w zał. Nr 1, a planu wydatków w zał. Nr 2). 

W wyniku tych zmian ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie – 383.481,33zł, na 

pokrycie którego wprowadzono przychody, tj. wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt  6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zwiększono plan 

przychodów do kwoty 1.030.389,33zł, a plan rozchodów do kwoty 646.908,00zł. (Plan 

przychodów i rozchodów przedstawiono w zał. Nr 3). 

R E A L I Z A C J A      B U D Ż ET U 
Plan Plan po zmianach Wykonanie Wyszczególnienie 
Kwota Kwota Kwota % 

DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 16.260.000,00 16.521.187,95 8.399.014,88 50,84 
- Dochody bieżące 13.766.554,00 14.406.099,62 7.733.425,94 53,68 
- Dochody majątkowe, w tym: 
-  dochody ze sprzedaży majątku 

2.493.446,00 
62.000,00 

2.115.088,33 
65.250,00 

665.588,94 
3.250,00 

31,47 
4,98 

WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 16.200.000,00 16.904.669,28 7.174.183,58 42,44 
-Wydatki bieżące 13.178.459,40 13.934.654,64 6.911.733,58  49,60 
-Wydatki majątkowe 3.021.540,60 2.970.014,64 262.450,00 8,84 
Przychody 789.739,23 1.030.389,33 1.143.482,10 110,98 

 

Rozchody 560.000,00 646.908,00 279.999,98 43,28 

 

 
Wykonanie poszczególnych dochodów w kwocie 8.399.014,88zł przedstawiono w tabeli 

poniżej: 

L
p Poszczególne dochody Plan (po zmianach) Wykonanie % 
1. Dochody własne 5.930.297,04 3.080.863,79 51,95 

Podatki i opłaty lokalne, w tym: 5.115.049,04 2.722.983,75 
-podatki 1.000.460,05 711.881,81 
-udziały w podatkach  2.980.576,00 1.457.272,90 
-różne opłaty i prowizje 910.586,91 488.847,51 

1
a 
 

-pozostałe dochody 223.426,08 64.981,53 

53,19 
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Dochody z majątku gminy, w tym: 815.248,00 357.880,04 
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 65.250,00 3.250,00 
-czynsze (najem lokali, obwody łowieckie,) 140.500,00 76.521,94 

1
b                                          

-wpływy z usług: dostarczanie  wody, odprowadzanie ścieków 609.498,00 278.108,10 

 
43,90 

2.    Subwencje 4.265.265,00 2.457.762,00 57,62 
subwencja na zadania oświatowe 2.817.834,00 1.734.048,00  
subwencja podstawowa dla gmin.  1.447.431,00 723.714,00 57,62 

3 Dotacje celowe i środki zewnętrzne 6.325.625,91 2.860.389,09 45,22 
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym: 2.049.838,33 662.338,94 
-Środki unijne 1.217.339,00 662.338,94  

3
a -Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i 

zakupów inwestycyjnych 
832.499,33 0,00 

 
32,31 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy: w tym:  4.275.787,58 2.198.050,15 
-Środki unijne 100.770,66 100.770,66 
-Dotacje celowe na zadania zlecone 3.566.002,95 1.859.678,19 
-Dotacje celowe na zadania własne 237.814,42 117.640,00 

 
3
b 

-Pozostałe dotacje celowe 371.199,55 119.961,30 

 
51,41 

 RAZEM 16.521.187,95 8.399.014,88  50,84 

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła pochodzenia przedstawiono 

w tabeli poniżej: 

Lp. POSZCZEGÓŁNE  DOCHODY      Plan Wykonanie     %    
I DOCHODY WŁASNE 5.930.297,04 3.080.863,79 51,95 
1. Podatki i opłaty lokalne 5.115.049,04 2.722.983,75 53,23 
1.1. podatki 1.000.460,05 711.881,81 
0310 -  podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych  588.719,05 374.117,48 
0320 -  podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych 150.200,00 99.522,31 
0330 -  podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych 6.300,00 5.493,48 
0340 -  podatek od środków transportowych 112.500,00 84.760,68 
0350 -  karta podatkowa 9.500,00 11.642,86 
0360 -  podatek od spadków i darowizn  20.241,00 32.107,00 
0500 -  podatek od czynności cywilnoprawnych.  113.000,00 104.238,00 

71,16 

1.2. udziały w podatkach 2.980.576,00 1.457.272,90 
0010  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.977.884,00 1.453.746,00 
0020  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.692,00 3.526,90 

48,89 
1.3. opłaty i prowizje  910.586,91 488.847,51 
0410 - opłata skarbowa 6.000,00 6.787,00 
0470 - wpływy za trwały zarząd 685,00 685,00 
0480 - opłata za sprzedaż napojów alkoholowych 58.000,00 43.762,49 

 

- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego  70.200,00 21.223,86  0490 
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 649.000,00 351.487,54  

0570 - w pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych – 40 EURO 

4.221,91 4.221,91 53,68 
0640 - wpływy; kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej 2.170,00 3.340,80  
0660 - wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)  24.130,00 14.171,00  
0670 - wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu) 95.380,00 42.663,00 
0690 -  wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze  środowiska 800,00 504,91  
1.4. pozostałe dochody 223.426,08 64.981,53 
0910 - odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat 2.130,00 3.011,76 
0920 - odsetki od spóźnionych wpłat  336,74 509,96 
0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym 402,00 8,64 
0940 - wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) 92.757,34 46.566,50 
0960 - darowizny pieniężne na rzecz gminy  2.500,00 500,00 

- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy 74.500,00 0,00 
- środki z PUP (w związku z  zatrudnieniem pracowników do robót publicznych) 45.000,00 12.961,55 

0970 

- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozlicz D.N) 1.300,00 589,00 

29,08 

2360 - dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zlec. (zwrot z F. Aliment.) 4.500,00 834,12  
2. Dochody z majątku gminy 815.248,00 357.880,04 
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, dzierżawa) 140.500,00 76.521,94 
0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności..(sprzedaż działek) 62.000,00 0,00 
0830 - wpływy z usług: dostarczanie  wody, odbiór ścieków, ogrzewanie D.N. 609.498,00 278.108,10 
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.250,00 3.250,00 

 
 

43,90 

II. SUBWENCJE  4.265.265,00 2.457.762,00 57,62 
- subwencja na zadania oświatowe 2.817.834,00 1.734.048,00 2920 
- subwencja podstawowa dla gmin.  1.447.431,00 723.714,00 57,62 

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 6.325.625,91 2.860.389,09 45,22 
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1 Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy 2.049.838,33 662.338,94 32,31 
1.1. Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 1.217.339,00 662.338,94 
6257 - dotacja celowa z RPO - na  realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”  
1.217.339,00 662.338,94 54,41 

1.2. Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i 
zakupów inwestycyjnych 

832.499,33 0,00 
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. 

- z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych –
„Inicjatywa sołecka” 

49.351,75 0,00 

6330 dotacja celowa - refundacja wydatków majątkowych z F. soł. wsi za 2020r. 11.701,58 0,00 
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego  

771.446,00 0,00 

0,00 

2 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy  4.275.787,58 2.198.050,15 51,41 
2.1 Dotacje celowe na zadania zlecone 3.566.002,95 1.859.678,19 
2010 -dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 6.211,74 6.211,74 
2010 -dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska, Zarządzanie 

Kryzysowe, Działalność  gospodarcza. 
14.012,00 8.725,00 

2010 -dotacja celowa- z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców 600,00 300,00 
2010 -dotacja celowa na wydatki  związane ze szkoleniem obronnym  400,00 0,00 
2010 -dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci 37.799,21 37.799,21 

2010 
-dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS:  , Wspieranie rodziny, 
Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
przebywające na urlopach wychowawczych, … 

741.690,00 
 

337.247,24 

2010 -dotacja celowa na:  Powszechny spis ludności 5.835,00 5.835,00 

 
 
 
 
 

52,15 

2060 -dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego ( „500+”) 2.759.455,00 1.463.560,00  
2.2. Dotacje celowe na zadania własne 237.814,42 117.640,00 
2030 -dotacja cel.  na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 107.383,00 53.693,00 
2030 -dotacja celowa na utrzymanie GOPS 62.590,00 33.704,00 
2030 -dotacje celowe; na zasiłki stałe i zasiłki okresowe  39.720,00 22.715,00 
2030 -dotacje celowe; na wypłatę stypendiów i dożywianie dzieci w szkole 3.343,00 2.506,00 
2030 -dotacje celowe: na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.  składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc materialną dla uczniów o charakterze 
socjalnym.)  

3.123,00 1.990,00 
49,47 

2030 -dotacja celowa - refundacja wydatków bieżących  z  F. soł. wsi za 2020r. 21.655,42 0,00  
2.3. Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy 100.770,66 100.770,66 
2057/9 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust.3 pkt 5 lit. a i b ..-
realizacja projektu pt. -„Z małej szkoły w Wielki Świat..”   

95.172,29 
5.598,37 

95.172,29 
5.598,37 

100,0 

2.4 Pozostałe dotacje celowe  371.199,55 119.961,30  
0970 - wpływy z różnych dochodów (z Funduszu COVID -19) na  organizację szczepień)  27.500,00 12.096,00 

 
2170 -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu 
zbiorowego na terenie gminy. 

313.031,30 98.565,30 
32,32 

2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 
środki z WFOŚIG w  Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze” 

20.000,00 9.000,00 
2680 - rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej    300,00 300,00 
2710 -dotacja celowa - z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących 

–„Inicjatywa sołecka”  
10.368,25 0,00 

 

       R A Z E M  16.521.187,95 8.399.014,88 50,84 
 

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. zamyka się kwotą – 

8.399.014,88zł, co stanowi 50,84% wykonania planu. Plan dochodów bieżących  zrealizowano 

w kwocie 7.733.425,94zł, co stanowi 53,68% wykonania planu, a plan dochodów majątkowych 

w kwocie 665.588,94zł, co stanowi – 31,47% wykonania planu. 

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021r. niezależnie od 

wprowadzonych korekt należy uznać za dobre. Korekcie ulegał nie tylko plan dochodów 

bieżących, ale również plan dochodów majątkowych, głównie dotacji na przedsięwzięcia 

inwestycyjne. 
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W I półroczu br. gmina otrzymała dotację celową (środki unijne z RPO) w kwocie 

662.338,94 zł w związku z rozliczeniem inwestycji zrealizowanej w roku ubiegłym pn. „Montaż 

odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”. Zrealizowano 

również dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie - 3.250,00zł, które 

pozyskano w wyniku zezłomowania samochodu strażackiego przez OSP Starcza. Natomiast 

dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości (z uwagi na słabe 

zainteresowanie ich zakupem) pozostały do realizacji w II półroczu br. Niemniej jednak będą 

one podlegać stałemu nadzorowi i w przypadku zagrożonej realizacji zostaną zastąpione 

innymi dochodami. 

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy dochodów własnych 

(53,19%), w tym: zrealizowane dochody podatkowe (71,16%), opłaty i prowizje lokalne 

(53,68%). Na wyróżnienie zasługują subwencje ze wskaźnikiem 57,62% (z uwagi na dużą 

kwotę dochodów w budżecie) oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy ze 

wskaźnikiem 51,41%. Ponadto w 100% zostały zrealizowane dochody bieżące, które stanowią 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Z 

małej szkoły w Wielki Świat”. 

W grupie dochodów słabiej zrealizowanych znalazły się ”pozostałe dotacje celowe”  

(32,32%), których realizację zaplanowano na II półrocze br., w tym: z Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 

oraz z WFOŚIGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze” jak również 

z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących w ramach konkursu „Inicjatywa 

sołecka”. 

Ponadto tradycyjnie znaczna część  dochodów w grupie „pozostałych dochodach” (wykon. 

30,72%”), planowana jest do większej realizacji w II półroczu jak np. „wpływy za pobyt dzieci 

w przedszkolu spoza terenu gminy”. 

Należy zatem stwierdzić, iż dochody te miały wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania 

dochodów, niemniej jednak nie zagrażały realizacji budżetu. (Realizację dochodów  wg 

podziałek klasyfikacji  budżetowej  przestawiono w zał. Nr 1). 

Plan wydatków za I półrocze 2021r. zrealizowano w kwocie 7.174.183,58 zł, co stanowi 

42,44% wykonania planu.  Wydatki realizowane przez pięć jednostek budżetowych: Urząd 

Gminy w Starczy, GOPS w Starczy, Gminne Przedszkole i Szkołę Podstawową w Starczy 

oraz Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy przedstawiono w tabeli poniżej. 

Lp Instytucje Plan Wykonanie % 
Wydatki bieżące 13.934.654,64 6.911.733,58 49,60 
1 Gminne Przedszkole w Starczy 1.180.122,00 652.795,85 55,32 
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Szkoła Podstawowa w Starczy, w tym; 3.561.577,03 1.947.556,63 54,68 2 
wydatki na programy finansowane z  udziałem   środków  
pochodzących ze  źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3) 

171.695,82 64.150,91 37,36 

3 GOPS w Starczy 4.084.691,12 2.018.223,21 49,41 
4 Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy 47.201,00 22.413.40 47,49 
5 Urząd Gminy w Starczy w tym: 8.031.078,13 2.533.194,49 31,79 

Wydatki bieżące, w tym; 5.061.063,49 2.270.744,49 44,87 5
a 

-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 i wyposażenia 
niezbędnego  do prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych 

185.807,50 
86.000,00 

 
90.000,00 

 
9.807,50 

88.000,00 
43.000,00 

 
45.000,00  

 
0,00 

47,36 
50,00 

 
50,00 

 
0,00 

5
b Wydatki majątkowe 2.970.014,64 262.450,00 8,83 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane z  
udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. 
ust1.pkt 2 i 3) 

 
1.557.735,22 

 
140.750,00 

 
  9,04 

 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze    
  środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa,  w tym: 
- zrealizowane ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych 

    1.412.279,42 
 
218.814,07 

  121.700,00 
 

121.700,00 

8,62 
 

55,62 
OGÓŁEM,  w tym: 
-wydatki na programy finansowane z  udziałem  środków  
pochodzących ze  źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3 

16.904.669,28 
 

1.729.431,04 

7.174.183,58 
 

204.900,91 

42.44 
 

11,85 
Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na 

Gminne Przedszkole w Starczy (55,32%) oraz przez Szkołę Podstawową w Starczy (54,685). 

Najniższy wskaźnik przypada na Urząd Gminy w Starczy (31,79%), który znaczną część 

przedsięwzięć będzie realizował dopiero w II półroczu br., w tym wydatki majątkowe gminy 

(wykon. 8,83%), które z uwagi na słabą realizację w I półroczu br. znacznie zaniżają wskaźnik 

wykonania ogółem. 
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Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest niski, ponieważ niektóre z zadań jak np. 

„Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w m. Starcza” z uwagi na problemy techniczne została przeznaczona do realizacji na II pół. br.  

Natomiast zadanie pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Sportowej w m. Starcza” z uwagi na złożone i  nierozpatrzone wnioski o dofinansowanie pozostały również do realizacji w II pół br. Niemniej 

jednak rozpoczęto realizacje innych zadań inwestycyjnych, których zrealizowane prace nie zostały zafakturowane jak np. „Budowa 

wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik Mały” lub „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

na terenie Gminy Starcza”, gdzie dodatkowo realizacja tego zadania uzależniona jest od aktywności mieszkańców gminy. (Wydatki za I pół 

br. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. Nr 2. natomiast realizację wydatków majątkowych w zał. nr 9.) 

WYDATKI 
W tym:  W tym 

Wydatki jednostek budżetowych w tym 
W tym: 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

Ogółem 
 
 
Plan 

Wydatki 
bieżące 

razem 
Wynagrodzenia 

i składki  od 
nich  naliczane 

Wydatki związane 
z realizacją ich 

statutowych 
zadań 

Dotacje na 
zadania 
bieżące 

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

Wydatki na programy 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 w … 
W
ypł
aty 
z 
tyt
ułu 
po
rę
cz
eń 
.. 

Obsługa 
długu jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

Wydatki 
majątkowe 

 

na programy 
finansowane z 

udziałem środków o 
których mowa w art. 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Plan 
16.904.669,28 

13.934.654,64  9.693.373,43 6.252.479,12 3.440.894,31 185.807,50 3.836.229,00 171.695,82  47.548,89 2.970.014,64 2.970.014,64 1.557.735,22 
Urząd Gminy 
7.277.341,31  

2.270.744,49 2.077.067,27 835.172,24 1.241.895,03 88.000,00 82.609,08   23.068,14 262.450,00 262.450,00 140.750,00 

Szkoła 
Podstawowa 
3.561.577,03 

1.947.556,63 1.947.556,63 1.602.199,60 204.743,11 - 76.463,01 64.150,91  - - - - 

Gminne  
Przedszkole 
1.180.122,00 

652.795,85 636.490,04 526.081,90 110.408,14 - 16.305,81 -  - - - - 

GOPS 
4.084.691,12 

2.018.223,21 281.705,59 227.685,97 54.019,62  1.736.517,62 -  - - - - 

Gm. Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
47.201,00 

W
y
k
o
n
a
n
i
e 

22.413,40 22.413,40 17.556,62 4.757,82 - 100,00 -  - - - - 

6.911.733,58  4.963.232,93 3.208.696,33 1.615.823,72 88.000,00 1.911.995,52 64.150,91  23.068,14 262.450,00 262.450,00 140.750,00 Wykonanie 
15.317.548,71 49,60% 51,20% 51,32% 46,96% 47,36% 49,84% 37,36% - 48,51% 8,84% 8,84% 9,04% 
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Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy na 31.06.2021r. stanowi kwotę  54.179,33zł. 

Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu lipcu 2021r. i wynikają one głównie z faktu 

otrzymania rachunków i faktur w miesiącu lipcu 2021r. Powyższe zobowiązania  

przedstawiono w tabeli poniżej: 

Dz. Roz. § Kwota  (zł.) Treść 
600 60004 4300 25.013,79 Faktury za przewóz osób - GTVBUS 
700 70005 4260 561,40 PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z.oo.- Faktury za zużycie gazu w  

budynku wynajmowanym na działalność bankową  
700 70005 4530 124,38 Podatek VAT naliczony od w/w faktur 
750 75011 4300 688,80 FA 44/06/2021- CADGEO- serwis i konserwacja 
750 75023 4300 239,31 Faktury za usługi w zakresie BHP- BMF Zenon Kubat  
750 75023 4300 6,69 Podatek VAT naliczony od w/w faktur 
750 75023 4410 250,74 Delegacja służbowa Nr 42/2021  
750 75023 4700 400,00 Szkolenie RODO- GUPA FORMAT 
900 90001 4210 102,83 Faktury za łożyska SIMERING AGROSS.s.c. 
900 90001 4300 1.315,05 Faktury za regulacje tulei i wałów -BUCHENFELD 
900 90001 4530 40,92 Podatek VAT naliczony od w/w faktur 
900 90005 4210 1.745,76 F-ra za firany do punktu konsultacyjnego – P.H.U. ALTUS 
900 90005 4210 1.431,85 Faktura za ławki (F.soł. Starcza) z Firmy B2BUILD 
900 90005 4300 836,00 FA 1/2021- Faktura za uszycie obrusów 
900 90015 4260 5.960,71 Faktury za energię elektryczną- TAURON (oświetlenie ulic) 
900 90015 4300 3.161,10 Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON 
900 90095 6059 11.965,35 F-ra 8/06/2021 ENVITERM - usługa weryfikacyjna do zadania pn. 

„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP 
Starcza” 

900 90095 4530 334,65 Podatek VAT naliczony od w/w faktury 
OGÓŁEM 54.179,33 Zobowiązania gminy 
 

Na koniec I pół br. stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie – 9.971,46zł,  

w tym z tytułu wpływów: 

- z tytułu świadczonych usług (opłata za wodę) - 108,95zł 

- z tytułu czynszów i najmu lokali - 5,76zł 

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.501,03zł, 

- podatku rolnego od osób fizycznych - 1.040,00zł, 

- podatku leśnego od osób fizycznych - 215,72zł, 

- z tytułu opłaty adiacenckiej - 7.100,00zł. 

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 166.610,23zł 

i przedstawiają się następująco: 

Skutki decyzji wydanych przez 
organ podatkowy 

Wyszczególnienie Skutki 
obniżenia 
górnych stawek 
podatków 

Skutki 
udzielonych ulg i 
zwolnień (bez 
ustawowych)                             

umorzenie 
zaległości 
podatkowych 

rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu 
płatności 

podatek rolny - - 110,08 - 
podatek od nieruchomości 90.434,26 - 11,92 - 
podatek leśny - - - - 

osoby 
fizyczne 

podatek od środków 
transportowych 

35.761,55 - - - 
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 opłata śmieciowa (ulgi za 
kompostowniki) 

28.604,00 28.604,00 - - 

osoby 
prawne 

podatek od nieruchomości 5.844,82 5.125,60 718,00 - 

Razem   132.040,63 33.729,60 840,00 - 
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Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla 

mieszkańców stanowiły kwotę -  452.307,75zł, a ich struktura przedstawia się następująco: 

Stan zobowiązań na: D
z 

Roz. § Treść 
31.12.2020r. 30.06.2021r. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.640,26 8.300,38 
Dostarczanie wody 4.640,26 8.300,38 

4
0
0 40002 

0830 Wpływy z usług – opłata za wodę 4.640,26 8.300,38 
Gospodarka mieszkaniowa   4.475,16 6.355,27 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.475,16 6.355,27 
0570 w pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych – 40 EURO 
0,00 4.558,91 

7
0
0 70005 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze 
dzierżawne, najem lokali 

4.475,16 1.796,36 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 

89.359,84 85.977,40 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.279,88 4.827,02 75601 
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacony w formie karty podatkowej 
3.279,88 4.827,02 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

4.396,31 5.838,31 

0310 Podatek od nieruchomości 3.752,31 5.146,31 

75615 

0320 Podatek rolny  644,00 692,00 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 

60.761,62 53.614,35 

0310 Podatek od nieruchomości 16.194,63 18.499,44 
0320 Podatek rolny  12.021,66 13.548,61 
0330 Podatek  leśny 598,99 820,50 
0340 Podatek od środków transportowych 30.324,64 20.146,10 
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 87,00 87,00 

75616 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.534,70 512,70 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie 
ustaw 

20.922,03 21.697,72 

                               
7
5
6 

75618 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw – opłata adiacencka 

20.922,03 21.697,72 

Opieka społeczna 310.882,61 310.296,01 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 

310.882,61 310.296,01 
8
5
2 85212 

2360 Dochody jst  związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody 
realizowane przez GOPS 

310.882,61 310.296,01 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.823,77 41.378,69 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.119,13 9.615,91 90001 
0830 Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków 5.119,13 9.615,91 
Gospodarka odpadami 27.704,64 31.762,78 

9
0
0 

90002 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie 

odrębnych ustaw (opłata za śmieci) 
27.704,64 31.762,78 

Razem 442.181,64 452.307,75 

Jak wynika z powyższej tabeli kwota zaległości ogółem za I półrocze br. jest większa od 

tych wykazanych na koniec roku 2020r. Kwota należnych gminie dochodów realizowana przez 

GOPS (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) 

utrzymuje się w dalszym ciągu na podobnym, wysokim poziomie w kwocie  - 310.296,01zł. 

Pozostałe zaległości (wyższe od tych wykazanych w latach ubiegłych) stanowią kwotę 

142.011,74zł. W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług, w tym: z opłat 
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mieszkańców za śmieci (31.762,78zł), z usług polegających na dostawie wody pitnej dla 

mieszkańców (8.300,38zł) i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków 

(9.615,91zł). Również znacznie wzrosły zaległości z tytułu podatków  tak od osób fizycznych 

jak i od osób prawnych w tym: podatku rolnego (14.240,61zł), podatku od nieruchomości 

(23.645,75zł). W stosunku do ubiegłego roku również znacznie wzrosły zaległości z tytułu 

opłaty adiacenckiej (21.697,72zł) oraz z tytułu wpływów z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej (4.827,02zł). Gmina 

odnotowała również nowe zaległości, które  stanowią  rekompensatę z tytułu spóźnionych 

wpłat (z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) w wysokości 

zryczałtowanej 40 EURO. 

Natomiast  w stosunku do ubiegłego roku  zmalały zaległości z podatku od środków 

transportowych (20.146,10zł) oraz z tytułu czynszów i opłat za najem lokali (1.796,36zł). 

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 106 szt. upomnień, które dotyczyły podatku 

rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych - 64 szt., podatku od osób prawnych - 1 szt. 

oraz opłaty za odpady komunalne - 41 szt. W celu egzekucji zaległości wystawiono również 

23 tytuły wykonawcze, w tym: z tytułu zaległości podatkowych od osób fizycznych -16 szt., za 

odpady komunalne - 6 szt., za wodę i ścieki – 1szt. 

Podobnie jak w latach ubiegłych niezależnie od prowadzonej windykacji stan tego 

zadłużenia wzrasta lub utrzymuje się  na stałym poziomie, ponieważ występuje wzrost stawek 

podatkowych i opłat  oraz w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni. 

W  2021 roku Gmina przeznaczyła w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych 

i niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę - 185.807,50zł i zrealizowała w I 

półroczu 2021r. kwotę  88.000,00zł,  w tym dla: 

Plan  
(po zmianach)  

       Wykonanie   L.p
. Nazwa jednostki 

dotowanej 
Kwota Kwota % 

 
Przeznaczenie 

 
1 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Starczy 

 
86.000,00 

 
43.000,00 

 
50,00 

Bieżąca działalność statutowa 
Instytucji kultury 

2 Gminny Klub Sportowy Czarni 
Starcza  

90.000,00 
 

45.000,00 
50,00 Bieżąca działalność statutowa klubu 

sportowego 
3 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rudniku Małym  
5.500,00 

0,00 0,00 Zakup zestawu dwóch aparatów ODO 
wraz z niezbędnym osprzętem 

4 Ochotnicza Straż Pożarna w 
Starczy  

3.257,50 
0,00 0,00 Zakup sprzętu  i wyposażenia dla 

jednostki działającej na terenie gminy 
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu  

1.050,00 
0,00 0,00 Udział w transporcie osób do punktów 

szczepień SARS-COV-2 
Razem 185.807,50 88.000,00 47,36 xxxx 

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 

stanowi kwotę  – 1.970.000,02zł, w tym: 
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- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2018r.) - 875.900,02zł, 

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2019r.) - 495.000,00zł, 

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2020r.) - 600.000,00zł, 

Gmina posiada jedną jednostkę budżetową, która gromadzi dochody na wyodrębnionym 

rachunku dochodów własnych i realizuje wydatki według uchwalonego planu finansowego – 

Szkołę Podstawową w Starczy. 

Zrealizowane dochody z tytułu świadczonych usług stanowią kwotę - 11.737,00zł, co 

stanowi 29,34% wykonania planu (plan 40.000,00zł). 

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki, które dotyczą zakupu środków żywności 

w wysokości 11.737,00zł  tj. 29,34% wykonania planu (plan 40.000,00zł). 

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem  za I półrocze 2021 rok 

można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtowała się prawidłowo osiągając odpowiednio 

wskaźniki: 50,84% (tj. w wysokości 8.399.1014,88zł) i 42,44% (tj. 7.174.183,58zł). 

Większy wskaźnik wykonania dochodów był możliwy dzięki dobrej realizacji dochodów  

bieżących, które  zrealizowano w kwocie 7.733.425,94zł, (tj. 53,68% wykonania planu). W tej 

grupie najlepiej zostały zrealizowane dochody podatkowe, subwencje, opłaty i prowizje lokalne  

oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy z wyróżnieniem dotacji celowych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Z małej szkoły 

w Wielki Świat.” 

Jak już wspomniano wcześniej w grupie dochodów słabiej zrealizowanych znalazły się 

”pozostałe dotacje celowe”, w tym na: realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie 

gminy oraz na realizację Programu „Czyste Powietrze”, a także na realizację zadań bieżących 

w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka.” 

Tradycyjnie znaczna część dochodów realizowana jest każdego roku  w  drugim półroczu, 

gdzie część z nich uzależniona jest od realizacji wydatków, na które gmina otrzymuje środki 

jako refundację poniesionych kosztów. Natomiast część dochodów tak bieżących jak 

i majątkowych uzależniona jest od zaangażowania mieszkańców w realizacji projektów  z ich 

udziałem. 

Należy również podkreślić, iż dochody zostały zrealizowane w wysokości znacznie 

wyższej od wydatków, co zapewniło ich realizację bez żadnych zatorów płatniczych i kredytów 

w rachunku bieżącym. Ponadto, wprowadzone przychody (w tym wolne środki z lat ubiegłych) 

w pełni zapewniły realizację zaplanowanych rozchodów, w tym planowane spłaty rat 

kapitałowych kredytów. Jeżeli przy tym weźmiemy pod uwagę fakt, iż realizacja budżetu 
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przebiega w okresie panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID -19, to powyższe 

wskaźniki należy uznać za dobre, niezależnie od wprowadzonych korekt. 

Realizację dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono 

w załączniku Nr 4, natomiast realizację wydatków z zakresu zadań zleconych gminie 

ustawami przedstawiono w załączniku  Nr 5. 

Realizację dochodów i wydatków w ramach ustaw odrębnych przedstawiono w  

odrębnych załącznikach, które stanowią: 

- realizację dochodów: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z  tytułu 

opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu gospodarki odpadami 

komunalnymi - zał. Nr 6, 

- realizacja wydatków:  z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,  z  tytułu  opłat i kar za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska  oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych - zał. Nr 7, 

- realizację wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych 

- zał. Nr 8. 

Wydatki majątkowe przedstawiono w zał. Nr 9, z którego wynika, iż zrealizowane wydatki 

w kwocie 262.450,00zł (na plan 2.970.014,64zł) stanowią 8,84% wykonania, natomiast  

przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi w zał. Nr 10, z którego 

wynika, iż zostały zrealizowane w kwocie 20.344,18zł (tj. 13,03% na plan 

156.135,08zł).Tradycyjnie te wydatki wykazują większy stopień realizacji w II półroczu 

każdego roku. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe - wieloletnie 

przedstawiono w zał. Nr 11. 

Do niniejszego sprawozdania dołączono w formie załączników sprawozdania z wykonania 

budżetów poszczególnych jednostek budżetowych gminy: 

1. Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku 

dochodów własnych), 

2. Gminnego Przedszkola w Starczy, 

3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy, 

4. Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy, 

oraz  Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy. 
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Gminna Biblioteka  Publiczna w Starczy na koniec 2021r. nie posiada  należności 

i zobowiązań (w tym. długoterminowych i krótkoterminowych). 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 
     Realizacja dochodów budżetu gminy  za  I pół. 2021 rok.          

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 103.831,74zł, wykon. 40.873,68zł, tj. 39,37%) 
Rozdz. 
01010 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan - 37.400,00zł wykon. - 
34.385,00zł) 

91,94 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2020r.) 91,94 
Rozdz. 
01095 

Pozostała działalność (plan - 66.431,74zł, wykon. – 6.488,68zł) 9,77% 
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze - czynsz dzierżawny gruntów rolnych 

276,94 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.– z przeznaczeniem na zwrot 
podatku akcyzowego dla rolników 

6.211,74 

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Urzędu 
Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących  w ramach „Inicjatywy sołeckiej” 

0,00 

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych - z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań 
inwestycyjnych w ramach „Inicjatywy sołeckiej” 

0,00 

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 304.000,00zł, 
wykon. – 133.543,43zł  tj.  43,93%)  
Rozdz. 
40002 

Dostarczanie wody (plan 304.000,00zł. wykon. 133.543,43zł)   43,93% 
0830 wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom 133.206,27 
0920 pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat     131,06 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2020r.) 206,10 
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 1.084.677,30zł , wykon. – 98.565,30zł, tj. 9,09%)  
Rozdz. 
60004 

Lokalny transport drogowy (plan – 313.031,30 zł , wykon. – 98.565,30 zł) 31,49 
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na 
terenie gminy. 

98.565,30 

Rozdz. 
60016 

Drogi publiczne gminne (plan – 771.646,00zł , wykon. – 0,00 zł) 0,00% 
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -  za zajęcie pasa drogowego 
0,00 

6350  Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych - z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego 
(przyjęto 70% kosztów kwalifikowalnych zadania) 

0,00 

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 213.501,91zł, wykon. – 84.928,50zł, tj. 39,78%) 
Rozdz. 
70005 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 213.501,91zł, wykon. 
84.928,50zł)  

39,78% 

0470 wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości  

685,00 

0570 w pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – koszty 
wyegzekwowania zaległości w wysokości 40 EURO 4.221,91 

0750 czynsze dzierżawne, najem lokali 76.245,00 
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 
0,00 

0830 wpływy z usług - rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N 3.469,80 
0920 pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat 146,56 
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2020r)  160,23 
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan  - 68.147,00zł, wykon. – 28.572,98zł, tj. 41,93%) 
Rozdz. 
75011 

Urzędy wojewódzkie (plan – 14.012,00zł, wykon. -  8.725,00zł)  62,27% 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC 
8.725,00 

Rozdz. 
75023 

Urzędy gmin (plan – 3.300,00zł, wykon. – 1.051,43zł)  31,86% 
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0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozliczenia za 2020r.) 381,43 
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy 500,00, 
0970 wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek 

podatku dochodowego od wynagrodzeń 
170,00 

Rozdz. 
75056 

Spis powszechny i inne (plan – 5.835,00zł, wykonanie – 5.835,00zł) 100,00% 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie - z 
przeznaczeniem na  Powszechny spis ludności 

5.835,00 

Rozdz. 
75095 

Pozostała działalność (plan -  45.000,00zł, wykonanie –  12.961,55zł) 28,80% 
0970 wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - 

(częściowa refundacja poniesionych kosztów) 
12.961,55 

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  (plan  -  600,00zł, wykonanie  -  300,00zł tj. 50%) 
Rozdz. 
75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan  
-  600,00 zł, wykonanie - 300,00 zł) 

50,00% 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na prowadzenie 
i aktualizację stałego spisu wyborców  

300,00 

Dz.752 – Obrona narodowa (plan 400,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%) 
Rozdz. 
75212 

Pozostałe wydatki obronne ( plan – 400,00zł, wykonanie - 0,00zł ) 0,00% 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wydatki 
bieżące z zakresu obrony cywilnej 

0,00 

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 3.250,00zł, wykonanie 
3.873,00zł, tj. 119,17%) 
Rozdz. 
75412 

Ochotnicze straże pożarne (plan – 3.250,00zł, wykon. – 3.873,00zł.) 119,17% 
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za zezłomowany samochód bojowy 

przez jednostkę OSP Starcza 
3.250,00 

0940 zwrot ubezpieczenia OC od zezłomowanego samochodu strażackiego 623,00 
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających 
osobowości prawnej  (plan – 4.118.327,79zł, wykon. – 2.245.813,18zł, tj. 54,53%) 
Rozdz. 
75601  

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan – 9.500,00zł, wykon. 
– 11.642,86zł) 

122,56% 

0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty 
podatkowej. 

11.642,86 

Rozdz. 
75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych (plan – 267.000,00zł wykon. -  152.577,60zł)  

57,17% 

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 147.900,00 
0320 wpływy z podatku rolnego  3.743,00 
0330 wpływy z podatku leśnego 258,00 
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                23,00 
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat     642,00 
Rozdz. 
75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych (plan – 726.860,05zł wykon. – 552.142,96zł) 

75,96% 

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 226.217,48 
0320 wpływy z podatku rolnego  95.779,31 
0330 wpływy z podatku leśnego 5.235,48 
0340 wpływy z podatku od środków transportowych 84.760,68 
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn                                            32.107,00 
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                104.215,00 
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.635,60 
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat     2.192,41 
Rozdz. 
75618 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego (plan 134.391,74zł, wykon.  72.176,86zł) 

53,71% 

0410 wpływy z opłaty skarbowej 6.787,00 
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0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych         43.762,49 
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka  
21.223,86 

0920 pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat     103,51 
2680 -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 

rekompensata z tytułu opłaty targowej 
300,00 

Rozdz. 
75621 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan  
2.880.947,44zł, wykon. 3.156.462,51zł)  

109,56% 

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 3.152.204,00 
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 4.258,51 
Dz.758 - Różne rozliczenia (plan - 4.300.824,00zł, wykonanie – 2.459.865,61zł, tj. ~ 57,20%) 
Rozdz. 
75801     

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
(plan – 2.817.834,00zł, wykon. - 1.513.653,00zł) 

53,72% 

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1.513.653,00 
Rozdz. 
75807 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej(plan – 1.447.431,00zł, wykon.- 
723.714,00zł) 

50,00% 

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 723.714,00 
Rozdz. 
75814 

Różne rozliczenia finansowe  (plan – 35.559,00zł, wykon.- 2.103,61zł) 5,92% 

0920 pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym 8,64 
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2020r) 2.094,97 
2030 dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2020r. na realizację 

zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi 
0,00 

6330 dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2020r. na realizację 
zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego wsi 

0,00 

Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan – 440.762,87zł, wykon. -  249.515,87zł, tj. 56,61%) 
Rozdz. 
80101   Szkoły podstawowe (plan -  101.570,66zł, wykon. -  101.080,66zł)  99,52% 

0970 Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na 
podatek dochodowy od wynagrodzeń   

310,00 

2057/ 
2059 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust.3 pkt 5 lit. a i b -realizacja 
projektu pt. - „Z małej szkoły w Wielki Świat...”   

95.172,29 
5.598,37 

Rozdz. 
80104 

Przedszkola (plan – 301.393,00zł, wykon. – 110.636,00zł)  36,71% 
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14.171,00 
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego 
42.663,00 

0970 wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na 
podatek dochodowy od wynagrodzeń, zwroty kosztów utrzymania dzieci w 
przedszkolu gminnym z innych gmin 

109,00 

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 

53.693,00 

Rozdz. 
80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych…. (plan – 37.799,21zł, wykon. – 37.799,21zł) 

100,00% 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników 

37.799,21 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan  -  27.500,00zł, wykon  -  12.096,00zł,  tj. 43,99%) 
Rozdz. 
85195 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 27.500,00zł, wykon. – 12.096,00zł) 43,99% 
0970 wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu COVID -19 na organizację szczepień 

SARS-COV-2) 
12.096,00 

Dz. 852 - Opieka społeczna  (plan  -  108.775,00zł, wykon  - 63.508,41zł,  tj. 58,39%) 
Rozdz. 
85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach (plan - 3.123,00zł, wykon. - 1.990,00zł) 

63,72% 

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną 

1.990,00 

Rozdz. 
85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 
(plan - 5.026,00zł, wykon. - 3.608,00zł) 

71,79% 

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 3.608,00 
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bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 
Rozdz. 
85216 

Zasiłki stałe - (plan - 34.694,00zł, wykon. - 22.107,00zł) ~63,72% 

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe 

22.107,00 

Rozdz. 
85219 

Ośrodki pomocy społecznej – (plan - 62.690,00zł, wykon. - 33.736,00zł) 53,81% 

0970 Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na 
podatek dochodowy od wynagrodzeń 

32,00 

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS 

33.704,00 

Rozdz. 
85230 

Pomoc w zakresie dożywiania - (plan - 1.887,00zł, wykon. - 1.050,00zł) 55,64% 
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin –  program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
1.050,00 

Rozdz. 
85295 

Pozostała działalność - (plan - 1.355,00zł, wykon. - 1.017,41zł) 75,09% 
0830 wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku 1.017,41 
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 1.456,00,00 zł, wykon.- 1.456,00zł, tj. 100,00%)  
Rozdz. 
85415 

Pomoc materialna dla uczniów (plan - 1.456,00zł, wykon. - 1.456,00zł)  100,00% 
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne  
1.456,00 

Dz.855 - Rodzina (plan – 3.505.645,00zł, wykon. – 1.801.641,36zł, tj. 51,39%) 
Rozdz. 
85501 

Świadczenia wychowawcze (plan - 2.759.455,00zł, wykon. - 1.463.560,00zł) 53,04% 

2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”) 

1.463.560,00 

Rozdz. 
85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan - 
635.802,00zł, wykon. - 334.834,12zł) 

52,66% 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. –  na zasiłki rodzinne 

334.000,00 

2360 dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej…- dochody dla gminy wierzyciela z F. alimentacyjnego 

834,12 

Rozdz. 
85503 

Karta Dużej Rodziny (plan - 110,00zł, wykon. - 52,24zł) 47,49% 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
52,24 

Rozdz. 
85504 

Wspieranie rodziny (plan - 106.020,00zł, wykon. - 0,00zł) 0,00% 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej ….- z przeznaczeniem na  program „Dobry start”  
0,00 

Rozdz. 
85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów  (plan - 4.258,00zł, wykon. - 3.195,00zł) 

75,04% 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne 

3.195,00 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 2.239.489,34zł, wykon. 
1.174.461,56zł, tj. 52,44%)   
Rozdz. 
90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan - 350.950,34zł, wykon. - 
149.259,22zł) 

42,53% 

0830 wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków. 140.414,62 
0920 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat     128,83 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2020r.) 8.715,77 
Rozdz. 
90002 

Gospodarka odpadami (plan - 650.400,00zł, wykon. - 353.358,49zł) 54,33% 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa 
351.487,54 

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  1.693,60 
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0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat     177,35 
Rozdz. 
90005 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan - 1.237.339,00zł, wykon. - 
671.338,94zł)  

54,26% 

2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - środki z 
WFOŚIGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze” 

9.000,00 

6257 dotacja celowa z RPO –na  realizację projektu - ‘Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”  

662.338,94 

Rozdz. 
90019 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska (plan - 800,00zł, wykon. - 504,91zł)  

63,11% 

0690 wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚiGW - opłaty i kary za korzystanie ze 
środowiska 

504,91 

                                                                                                            RAZEM 8.399.014,88 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 
 WYDATKI                                                     

Dz./ 
Rozdz.  § Treść Plan Wykonanie % 

Dz. 010  - Rolnictwo i łowiectwo  400.319.96 158.591,61 39,62 
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000,00 0,00 0,00 
Wydatki bieżące 10.000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług - na potrzeby rolnictwa - bez wykonania 10.000,00 0,00 

01005 

Wydatki 
związane z 

realizacją ich  
statutowych 

zadań Razem 10.000,00 0,00 
0,00 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 157.600,00 149.254,00 94,70 
Wydatki bieżące 29.500,00 27.554,00 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym  29.500,00 27.554,00 Wydatki 
związane z 
realizacją 

statutowych 
zadań Razem 29.500,00 27.554,00 

 
93,40 

Wydatki majątkowe 128.100,00 121.700,00 

 1.”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w m. Własna”  
W ramach Funduszu sołeckiego wsi Własna zaplanowano środki na  opracowanie 
projektu  wykonania kanalizacji sanitarnej do świetlicy w ul. Stawowej w miejscowości 
Własna. Projekt budowlany dotyczy odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ~ 125m.  
Zadanie przeznaczone do realizacji w II pół br. 
2. „Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”. Przeprowadzono 
modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka. Zrealizowano zadanie, 
które polegało na zakupie pomp wraz montażem. Ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych uregulowano koszty robót budowlano - montażowych oraz nadzoru 
inwestorskiego.  

 
 
 

5.000,00 
 
 
 
 

47.000,00 

 
 
 

0,00 
 
 
 

47.000,00 

6050 

3.”Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w m. Łysiec”  
W 2020 roku zrealizowano część  zadania, która polegała na budowie wodociągu w ul. 
Akacjowej w miejscowości Łysiec (w tym: sieci o długości 588m i montażu 4 szt. 
hydrantów p. poż. nadziemnych) bez kosztów nadzoru inwestorskiego.   
Na 2021 rok zaplanowano środki  na realizację drugiej części tego zadania polegającej 
na budowie wodociągu w ul. Bukowej wraz z nadzorem inwestorskim na realizację całego 
projektu. W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uregulowano 
koszty robót budowlano - montażowych oraz nadzoru inwestorskiego pierwszej części 
zadania.   

 
 

76.100,00 

 
 

74.700,00 

01010 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

Razem 128.100,00 121.700,00 

 
 
 
 
 
 

95,00 

01030 Izby Rolnicze 4.500,00 2.322,85 51,62 
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Wydatki bieżące 4.500,00 2.322,85 51,62 
2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego 
4.500,00 2.322,85 Wydatki 

związane 
z realizacją ich  

statutowych 
zadań Razem 4.500,00 2.322,85 

 
 

51,62 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  141.008,22 0,00 0,00 
Wydatki bieżące 31.010,00 0,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT ) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym  31.010,00 0,00 0,00 

 Razem 31.010,00 0,00 0,00 
Wydatki majątkowe 109.998,22 0,00 0,00 

 
 
6057 
6059 

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik Mały”  
Przyjęto, iż koszt całego zadania (z udziałem środków unijnych PROW)  będzie  
stanowić ~1.596.931,44zł. W 2020 roku przeznaczono środki na opracowanie  
dokumentacji technicznej w kwocie 30.500,00zł. 
 Na 2021 rok zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji rzeczowej I-ego etapu 
zadania w kwocie 134.690,00zł, w tym na: 
-budowę wodociągu w ul. Różanej w m. Łysiec - 32.899,00zł 
-budowę wodociągu w ul. Śląskiej  w m. Rudnik Mały - 36.212,00zł 
-budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały - 65.579,00zł 

 
 
 
 

69.991,87 
40.006,35 

 
 
 
 

0,00 
0,00 

 
01041 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

Razem 109.998,22 0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

01095 Pozostała działalność 87.211,74 7.014,76 8,04 

Wydatki bieżące 25.172,05 7.014,76 27,87 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - bez wykonania. Natomiast w ramach konkursu 

„Inicjatywa sołecka” zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej we Własnej  – 12.960,31zł.z przeznaczeniem na  zakup kompletu  
mebli do zabudowy, zestawu obiadowego (18 elementów) – 8 kpl. zestawu 
nagłośnieniowego- wykonanie 803,02zł 

13.960,31 803,02 

4300 Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe  5.121,80 121,80 

Wydatki 
związane z 

realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4430 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników- środki od 
Wojewody Śląskiego   

6.089,94 6.089,94 

Razem      25.172,05 7.014,76 

 
 
 

27,87 
 

Wydatki majątkowe 62.039,69 0,00 0,00 
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Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 6050  Zaplanowano do realizacji dwa zadania (z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego 
– w ramach  konkursu „Inicjatywa sołecka”), w tym na: 
1) „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Sportowej  w Starczy”-  48.439,69zł. 
W ramach zadania planowana jest rozbudowa placu, gdzie zostaną zakupione i 
zamocowane na stałe do podłoża  takie elementy jak: 
- sprzęt rekreacyjno sportowy: wieże, pomosty linowe, pomost wspinaczkowy, schodki, 
zjazd strażacki, balkonik, sklepik, zjeżdżalnie oraz huśtawka wahadłowa „Bocianie 
gniazdo”, 
- wyposażenie; wiata z ławostołem, ławki metalowe z oparciem (2 szt.), kosz metalowy 
na śmieci, stojak na rowery 3-stanowiskowy, tablica  z regulaminem. 
Dla bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw zostanie  wykonany monitoring 
2) „Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” (zakup i montaż tyrolki)  – 
13.600,00. 
W ramach tego zadania zostanie wybudowany obiekt małej architektury – zjazd linowy 
(jako kolejny element miejsca rekreacyjnego w Rudniku Małym). W skład zestawu będzie 
wchodzić: konstrukcja stalowa malowana proszkowo, podest startowy wykonany z płyty 
przeciwpoślizgowej HDPE, trolej ze stali nierdzewnej, uchwyt, lina stalowa, hamulec 
sprężynowy, urządzenie napinające linę, urządzenie podtrzymujące linę, gumowe 
siedzisko typu kwiatek. Wysokość urządzenia ok. 3,0 m, długość zjazdu 22,0 m. Do 
realizacji w II pół.br. 

 
 

62.039,69 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

Razem 62.039,69 0,00 0,00 
Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   240.000,00 107.116,53 44,63 

Dostarczanie wody 240.000,00  107.116,53 44,63 
Wydatki bieżące 240.000,00 107.116,53 44,63 
Świadczenia 

na rzecz osób 
fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.600,00 364,36 

Razem 1.600,00 364,36 

22,77 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego sieć wodociągową   62.180,10 27.750,00 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.319,90 2.319,90 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.300,00 5.141,95 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.800,00 736,73 
Razem 77.600,00 35.948,58 

 
 

46,33 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części do sieci wodociągowej,  7.000,00 3.107,71 
4260 Zakup energii -  ujęcie wody i stacja uzdatniania wody 68.900,00 27.097,25 
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 
4300 Zakup usług pozostałych- wymiana hydrantów           39.000,00 16.907,01 
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody do 

spożycia) 
6.000,00 2.271,45 

4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 1.139,73 

40002 

Wydatki 
związane z 
realizacją 

statutowych 
zadań 

4430 Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłaty stałe i 24.000,00 14.641,29 

 
 
 

44,03 
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zmienne za usługi wodne itp. 
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.100,00 1.453,37 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - bez wykon. 500,00 0,00 
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa 

drogowego 
3.800,00 3.734,70 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym  5.800,00 43,58 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  500,00 327,50 

Razem 160.800,00 70.803,59 
Dz. 600 - Transport  i łączność  1.700.459,30 211.864,27 12,46 

60004 Lokalny transport zbiorowy 403.827,30 122.423,89 30,32 
Wydatki 

związane z 
realizacją 

statutowych 
zadań 

4300 Zakup usług pozostałych  - realizacja nowego zadania  pn. „Publiczny transport zbiorowy 
na terenie Gminy Starcza”  

403.827,30 122.423,89 30,32  

Razem 403.827,30 122.423,89 30,32 
Drogi publiczne gminne 1.289.632,00 83.040,38 6,44 
Wydatki bieżące 181.000,00 83.040,38 45,88 

4210 Zakup  materiałów i wyposażenia- lustro drogowe   3.500,00 700,62 
4300 Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg - 62.563,27zł, naprawa dróg 

gminnych 15.990,00zł, koszty transportu 28,45zł, wykonanie oznakowania ulic FS 
Starcza 1.535,04zł 

175.000,00 80.116,76 
Wydatki 

związane z 
realizacją ich  
statutowych 

zadań  

4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych 2.500,00 2.223,00 
Razem 181.000,00 83.040,38 

 
 
 

45,88 

Wydatki majątkowe 1.108.632,00 0,00 0,00 
Inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne 6050 „Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza” 

Zaplanowano środki na realizację zadania, które będzie polegało na przebudowie drogi 
gminnej (o dł. ok. 600m, szer. jezdni 4m z poboczami min. 0,75m), w tym na: wykonaniu nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z 
infrastrukturą towarzyszącą (tj.  poboczami,  odwodnieniem).  
W 2020 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 20.000,00zł.  
Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2021 rok. Niemniej jednak z uwagi na wysoki  koszt 
zadania, gmina nie przystąpiła do tej realizacji i w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie 
konkursu w sprawie dofinansowania projektu.  

 
 

1.108.632,00 

 
 

0.00 

60016 

Razem 1.108.632,00 0,00 

0,00 

Pozostała działalność 7.000,00 6.400,00 91,43 
Wydatki bieżące 7.000,00 6.400,00 91,43 

Wydatki 
związane z 

realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4300 Zakup usług pozostałych -  projekt stałej organizacji ruchu  dla lokalizacji przystanków 

autobusowych 
7.000,00 6.400,00 

60095 

Razem 7.000,00 6.400,00 

91,43 
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Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa  33.400,00 15.591,97 46,68 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33.400,00 15.591,97 46,68 

Wydatki bieżące 33.400,00 15.591,97 46,68 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 
4260 Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N  9.200,00 5.141,31 
4300 Zakup usług pozostałych - rozliczenie ogrzewania 131,40zł - akty notarialne                

6.819,12zł 
10.000,00 6.950,52 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - bez wykonania 5.000,00 0,00 
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych 100,00 82,00 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wypisy z rejestru 

gruntów 
2.600,00 300,00 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym  1.700,00 318,14 

Wydatki 
związane z 

realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000,00 2.800,00 

70005 

Razem 33.400,00 15.591,97 

46,68 

Dz. 710  - Działalność usługowa  3.500,00 0,00 0,00 
Pozostała działalność 3.500,00 0,00 0,00 
Wydatki bieżące 3.500,00 0,00 0,00 
Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy oraz  decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 

3.500,00 0,00 

71095 

Razem 3.500,00 0,00 

 
 

0,00 
Dz.750  - Administracja publiczna   2.123.533,00 1.044.517,85 49,19 

Urzędy Wojewódzkie 116.138,00 58.293,82 50,19 
Wydatki bieżące 116.138,00 58.293,82 50,19 
Świadczenia 

na rzecz osób 
fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 89,28 

Razem 650,00 89,28 

13,74 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - z tytułu prowadzenia spraw z zakresu:  
ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej 

78.943,35 37.486,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.843,65 5.843,65 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14.253,00 7.408,23 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 998,00 42,00 
Razem 100.038,00 50.779,88 

50,76 

75011 

Wydatki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - druki, itp. 1.700,00 949,52  
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4260 Zakup energii 350,00 0,00 
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 
4300 Zakup usług pozostałych– serwis i konserwacja oprogramowania 9.900,00 4.716,00 
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 33,44 
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.600,00 1.162,70 

związane z 
realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 483,00 
Razem (w tym część  wydatków tego rozdziału została poniesiona w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego 
Urzędu  Woj. w  Katowicach) 

15.450,00 7.424,66 

 
48,06 

Rada gminy 151.700,00 74.416,48 49,06 
Wydatki bieżące 151.700,00 74.416,48 49,06 
Świadczenia 

na rzecz 
osób 

fizycznych 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach                                                       
136.700,00 71.096,50 

Razem 136.700,00 71.096,50 

 
52,01 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy - 
materiały na remont sali posiedzeń 

4.000,00 1.892,98 

4300 Zakup usług pozostałych - certyfikaty kwalifikowane, tapicerowanie krzeseł 10.800,00 1.427,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 

75022 

Razem 15.000,00 3.319,98 

 
 

22,13 

Urząd gminy 1.641.160,00  792.403,81 48,28 

Wydatki bieżące 1.641.160,00 792.403,81 48,28 
Świadczenia 

na rzecz osób 
fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.400,00 1.539,20 

Razem 6.400,00 1.539,20 

 
24,05 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.069.351,32 474.310,33 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.178,68 78.178,68 
4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 18.000,00 10.608,00 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 193.000,00 93.615,61 
4120 Składki na Fundusz Pracy 16.000,00 7.406,14 

Wynagrodzeni
a  i składki od 
nich naliczane 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 4.000,00 
Razem 1.379.530,00 668.118,76 

 
48,43 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości,  
itp.) 

75.000,00 23.489,11 

4260 Zakup energii (energia elektryczna, woda) 11.000,00 5.358,96 
4270 Zakup usług remontowych 10.860,00 0,00 
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 240,00 
4300 Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa 

programów, P VAT pakiet platynowy i itp. 
100.000,00 58.365,04 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.000,00 1.475,74 

75023 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 6.891,78 

 
 
 
 

48,09 
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4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC, koszty poborcy skarbowego,  4.940,00 4.782,93 
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.800,00 17.091,62 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 30,00 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym    1.100,00 369,53 
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.300,00 3.771,50 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.370,00 779,64 

Razem 255.230,00 122.745,85 
Spis powszechny i inne 5.835,00 5.835,00 100,00 
Wydatki bieżące 5.835,00 5.835,00 100,00 
Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – dla osób realizujących Powszechny spis ludności             5.270,00  
5.270,00 

100,00 

Razem 5.270,00        5.270,00 100,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe 350,00 350,00 100,00 Wydatki 

związa-ne z 
realizacją ich  
statutowych 

zadań 4260 Zakup energii 150,00 150,00 100,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65,00 65,00 100,00 

75056 

Razem 565,00 565,00 100,00 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 0,00 0,00 
Wydatki bieżące 2.000,00 0,00 0,00 

Wydatki związane 
z realizacją ich  

statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych  2.000,00 0,00 

75075 

Razem 2.000,00 0,00 

0,00 

Pozostała działalność 206.700,00 113.568,74 54,94 
Wydatki bieżące 206.700,00 113.568,74 54,94 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600,00 1.040,68 Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach                                                      8.000,00 6.000,00 

Razem 9.600,00 7.040,68 

73,34 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach 
publicznych (podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)  

122.965,49 58.300,30 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.434,51 6.434,51 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 23.000,00 10.436,95 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00 447,24 

75095 

Razem 155.400,00 75.619,00 

 
 

48,66 
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym 318,90zł na zakup tablic informacyjnych FS 
Starcza 

1.020,00 713,82 

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 80,00 
4300 Zakup usług pozostałych - ogłoszenia, publikacja życzeń i itp. 15.300,00 9.405,50 
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 
4430 Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, 

Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północ. Woj. Śl. 
16.500,00 14.850,80 

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.500,00 4.658,55 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 40,00 
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 597,95 
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 432,10 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 130,34 
Razem 41.700,00 30.909,06 

 
 
 

74,12 

Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa       

600,00 300,00 50,00 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 600,00 300,00 50,00 
Wydatki bieżące 600,00 300,00 50,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 87,62 43,81 Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 
4170 Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu 

wyborców 
512,38 256,19 

75101 

Razem (Wydatki  pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie) 600,00 300,00 

 
 

50,00 

Dz.752  Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00 

Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00 

Wydatki bieżące  400,00 0,00 0,00 
Wydatki 

związane 
z realizacją ich  

statutowych 
zadań 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 

75212 

Razem                  Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 400,00 zł 400,00 0,00 

 
0,00 

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154.057,50 39.819,33 25,85 

Ochotnicze straże pożarne 54.807,50 7.549,17 13,77 
Wydatki bieżące 54.807,50 7.549,17 13,77 

75412 

 
Dotacje na 

zadania 
bieżące 

2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla jednostki OSP Starcza i jednostki OSP 
Łysiec z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnego 
do prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych.  

9.807,50 0,00  
 

0,00 
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Razem 9.807,50 0,00 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00 0,00 Wynagrodzeni

a i składki od 
nich naliczane 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe – dla kierowców jednostek OSP 3.700,00 1.650,00 
Razem 
 
 
 

3.900,00 1.650,00 
42,31 

4190 Nagrody konkursowe 400,00 0,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo 13.200,00 1.853,13 
4260 Zakup energii  2.000,00 0,00 
4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 0,00 
4280 Zakup usług zdrowotnych  3.100,00 200,00 
4300 Zakup usług pozostałych: usługa alarmowania, przeglądy techniczne itp. 12.000,00 2.592,69 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4430 Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów  4.400,00 1.253,35 
Razem 41.100,00 5.899,17 

14,35 

Obrona cywilna 63.500,00 30.914,65 48,68 
Wydatki bieżące 63.500,00 30.914,65 48,68 
Świadczenia 

na rzecz osób 
fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia pracownicze 400,00 79,40 

Razem 400,00 79,40 

19,85 

4010 Wynagrodzenia osobowe  43.489,58 19.754,00 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.210,42 3.210,42 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.989,00 3.928,07 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200,00 562,92 
Razem 55.889,00 27.455,41 

 
 

49,12 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - szafka pod komputer 1.700,00 299,99 
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych - licencje do portali 1.900,00 1.540,15 
4410 Podróże służbowe krajowe 631,00 66,88 
4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,  1.200,00 872,02 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 437,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 980,00 163,80 

75414 

Razem 7.211,00 3.379,84 

 
 

46,87 

Zarządzanie kryzysowe 20.750,00 1.355,51 6,53 

Wydatki bieżące 20.750,00 1.355,51 6,53 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony przeciwko SARS-COV 2 19.250,00 1.338,61 Wydatki 

związane z 
realizacją ich  
statutowych 

zadań 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 16,90 

75421 

Razem 20.750,00 1.355,51 

 
6,53 

75495 Pozostała działalność 15.000,00 0,00 0,00 
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Wydatki bieżące 15.000,00 0,00 0,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500,00 0,00 Wydatki 

związane z 
realizacją ich  
statutowych 

zadań 4270 Zakup usług remontowych 14.500,00 0,00 

Razem 15.000,00 0,00 

0,00 

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego  47.548,89 23.068,14 48,51 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 47.548,89 23.068,14 48,51 
Wydatki bieżące 47.548,89 23.068,14 48,51 

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – zaplanowano prowizję od 
kredytu w rachunku bieżącym  

3.600,00 0,00 Obsługa 
długu 

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez  j.s.t.  
kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych i pożyczki) 

43.948,89 23.068,14 

75702 

Razem 47.548,89 23.068,14 

 
 

48,51 

Dz.758 - Różne rozliczenia 66.561,20 0,00 0,00 
Różne rozliczenia finansowe 3.622,34 0,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - korekta podatku naliczonego za 2019r. w związku ze 

zmianą wskaźników po rozliczeniu rocznym. 
3.622,34 0,00 

75814 

Razem 3.622,34 0,00 

 
0,00 

Rezerwy ogólne i celowe 62.938,86 0,00 0,00 
Wydatki bieżące  62.938,86 0,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4810 Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 132.000,00zł (w tym rezerwa na 

zarządzanie kryzysowe – 37.000,00zł).  Kwota 69.061,14zł została rozdysponowana 
przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki. Pozostała kwota 62.938,86zł                 
(w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 37.000,00zł)   

62.938,86 0,00 

75818 

Razem 62.938,86 0,00 

 
 

0,00 

Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez; 4.466.599,03 2.454.746,96 54,96 
Wydatki bieżące 4.466.599,03 2.454.746,96 54,96 

80101 Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy 2.838.848,82 1.570.038,78 55,31 
80104 Przedszkola-  Gminne Przedszkole w Starczy 1.151.827,00 640.718,61 55,63 
80113 Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy 1.810,00 1.093,92 60,44 
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy 4.680,00 2.680,00 57,26 
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy 800,00 0,00 0,00 
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego - Gminne Przedszkole w Starczy 

16.136,00 7.425,00 46,02 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych…..     

334.198,00 177.092,82 52,99 
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80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub materiałów 
ćw.. 

37.799,21 0,00 0,00 

80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa w Starczy 79.250,00 54.759,83 69,10 
80195 Pozostała działalność - Gminne Przedszkole w Starczy 1.250,00 938,00 75,04 

Dz.851 - Ochrona zdrowia Uwaga: wydatki realizowane z podziałem na jednostki budżetowe, w tym: 
wydatki bieżące realizowane przez  Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały  omówione w dodatkowym 
załączniku 

87.553,29 44.345,57 50,65 

85153 Zwalczanie narkomanii, w tym: 500,00 0,00 0,00 
Wydatki bieżące 500,00 0,00 0,00 
Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy 500,00 0,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4300 Zakup usług pozostałych - Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 500,00 0,00 

 

Razem 500,00 0,00 

 
0,00 

85154 Przeciwdziałanie  alkoholizmowi, w tym: 59.553,29 26.277,85 44,12 

Przeciwdziałanie  alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy 47.201,00 22.413,40 47,49 

Przeciwdziałanie  alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy 12.352,29 3.864,45 31,29 
Wydatki bieżące 12.352,29 3.864,45 31,29 
Świadczenia 

na rzecz osób 
fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  
4.400,00 1.840,00 

Razem 4.400,00 1.840,00 

 
41,82 

4190 Nagrody konkursowe - z przeznaczeniem na nagrody i puchary  dla dzieci za udział w 
turniejach i zawodach profilaktycznych 

1.000,00 0,00 

4210 Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: art. spożywcze na imprezę integracyjną 

4.011,29 92,02 

4220 zakup środków żywności na imprezę integracyjną 541,00 540,43 
4300 Zakup usług pozostałych - szkolenia GKRPA 2.150,00 1.392,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 0,00 

 

Razem 7.952,29 2.024,45 

 
 

25,46 

85195 - Pozostała działalność 27.500,00 18.067,72 65,70 

Wydatki bieżące 27.500,00 18.067,72 65,70 
4010 Wynagrodzenia osobowe (w tym wydatki zrealizowane przez GOPS w Starczy - 1.500,00) 14.400,00 8.700,00 

 
Wynagrodzeni
a i składki od 
nich naiczane 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym wydatki zrealizowane przez GOPS w Starczy - 
268,95zł) 

2.482,32  
1.500,15 

 
 

60,43 
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4120 Składki na  Fundusz Pracy (w tym wydatki realizowane przez GOPS w Starczy - 36,75zł) 58,80 36,75 

Razem 16.941,12 10.236,90 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- materiały do przygotowania pomieszczenia dla  

koordynatora ds. szczepień Sars-Cov-2 
9.905,29 7.429,99 

4260 Zakup energii 433,24 293,60 
4300 Zakup usług pozostałych 20,68 20,68 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 199,67 86,55 
Razem 10.558,88 7.830,82 

 
74,16 

Dz.852 - Opieka społeczna - UWAGA: Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku 
 

496.671,00 246.389,55 49,61 

Rozdz Wydatki bieżące 496.671,00 246.389,55 49,61 
85202 Domy pomocy społecznej 58.600,00 21.137,13 36,07 
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 850,00 358,50 42,18 
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre 

świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ. 
3.457,00 1.931,51 55,87 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 9.026,00 5.570,50 61,72 
85216 Zasiłki stałe 37.114,00 21.461,76 57,83 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 371.875,00 189.837,15 51,05 
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 4.845,00 859,00 17,73 
85295 Pozostała działalność 10.904,00 5.234,00 48,00 

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Szczegółowego omówienia wydatków dokonano w 
załącznikach sporządzonych przez  jednostki oświatowe 

277.556,00 146.805,52 52,89 

Rozdz. Wydatki bieżące, w tym: zrealizowane przez: 277.556,00 146.805,52 52,89 

85401 Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa w Starczy 264.991,00 141.891,28 53,55 
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.109,00 3.714,24 36,74 
85415 Edukacja opiekuńczo wychowawcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.456,00 1.200,00 48,86 
Dz. 855 - Rodzina: Bardziej szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku sporządzonym przez  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy       

3.582.675,00 1.768.827,96 49,37 

85501 Świadczenia wychowawcze 2.759.455,00 1.407.392,71 51,00 
85202 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia  społecznego 
687.943,00 355.344,64 51,65 

85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 52,24 47,49 
85504 Wspieranie Rodziny 125.179,00 1.012,00 0,81 
85508 Rodziny zastępcze 5.680,00 2.108,00 37,11 
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50,00 0,00 0,00 
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85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. .... 

4.258,00 2.918,37 68,54 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.954.003,11 801.519,89 27,13 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 463.172,70 233.690,39 50,45 
Wydatki bieżące 463.172,70 233.690,39 50,45 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.300,00 488,35 Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych Razem 1.300,00 488,35 
37,57 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  62.574,08 27.750,00 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.075,92 4.075,92 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.450,00 5.442,23 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700,00 779,75 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

Razem 79.800,00 38.047,90 

 
47,68 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i 
na oczyszczalnię ścieków 

37.200,00 32.153,60 

4260 Zakup energii (w tym:  energii elektrycznej) 148.200,00 78.522,74 
4270 Zakup usług remontowych  13.400,00 0,00 
4280 Zakup usług zdrowotnych  150,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników pomp, itp.) 130.900,00 63.498,79 
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.700,00 0,00 
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 1.157,23 
4430 Różne opłaty i składki 16.800,00 10.496,00 
4440 Odpis na fundusz świadczeń  socjalnych 2.000,00 1.453,37 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  250,00 0,00 
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 141,75 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki 24.822,70 7.403,16 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 327,50 

90001 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

Razem 382.072,70 195.154,14 

 
 
 
 

51,08 

Gospodarka odpadami 674.304,00 308.901,96 45,81 
Wydatki bieżące 674.304,00 308.901,96 45,81 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 900,00 0,00 Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych Razem 900,00 0,00 
0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników  25.000,00 8.800,00 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.120,00 1.504,80 
4120 Składki na Fundusz Pracy 590,00 215,60 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

Razem 29.710,00 10.520,40 

 
35,41 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady 8.270,00 4.800,00 
4300 Zakup usług pozostałych – zbiórka odpadów komunalnych 628.624,00 291.664,50 
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 680,00 0,00 

90002 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4410 Podróże służbowe krajowe 2.800,00 501,46 

 
 

46,35 
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4430 Różne opłaty i składki  1.000,00 79,27 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00 488,33 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 749,00 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 520,00 99,00 
Razem 643.694,00 298.381,56 

Oczyszczanie miast i wsi 45.950,00 22.896,38 49,83 
Wydatki bieżące 45.950,00 22.896,38 49,83 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 500,00 71,31 
Świadczenia 

na rzecz osób 
fizycznych Razem 500,00 71,31 14,26 

4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników  9.000,00 2.625,00 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.695,00 448,88 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.105,00 64,31 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.750,00 9.956,00 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 
Razem 28.550,00 13.094,19 

45,86 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do kosiarek  7.300,00 6.404,25 
4260 Zakup energii 500,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych- wywóz odpadów z obiektów komunalnych  8.300,00 2.980,80 
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 55,16 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 290,67 

90003 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

Razem 16.900,00 9.730,88 

57,58 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 696.487,00 113.000,00 16,22 

Wydatki bieżące 20.000,00 8.000,00 40,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników  5.250,00 0,00 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 897,00 0,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 129,00 0,00 

Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

Razem 6.276,00 0,00 

0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- stoły do punktu konsultacyjnego 8.750,00 4.000,00 
4300 Zakup usług pozostałych- malowanie punktu konsultacyjnego 4.900,00 4.000,00 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 74,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
Razem 13.724,00 8.000,00 

58,29 

90005 

Wydatki majątkowe 676.487,00 105.000,00 15,52 

 Inwestycje i 
zakupy 

inwestyc.  
 
6237 
 

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 
Gminy Starcza” Przeznaczono środki na kontynuację zadania, które rozpoczęto w 2020. 
Projekt polega na montażu nowych źródeł ciepła  na gaz i pellet w gospodarstwach 
domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza. Projekt realizowany jest w formie 
grantowej, a jego realizacja w dużej mierze  zależy od zaangażowania mieszkańców. Za 

 
 

660.000,00 
 

 
 

105.000,00 

 
 
 

15,52 
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6239 realizację i monitoring  odpowiedzialna jest Gmina Starcza oraz Wykonawcy wybrani 
przez Grantobiorców. 

16.487,00 

Razem 676.487,00 105.000,00 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 287.714,07 86.281,17 29,99 
Wydatki bieżące 182,000,00 86.281,17 47,41 

4260 Zakup energii elektrycznej 139.900,00 67.314,57 
4300 Zakup usług pozostałych - oświetlenie dróg i  miejsc publicznych na terenie gminy 42.100,00 18.966,60 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań Razem 182.000,00 86.281,17 

 
47,41 

Wydatki majątkowe 105.714,07 0,00 0,00 
1.”Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały”  
Zaplanowano środki z F.S. na montaż lamp oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w 
miejscowości Rudnik Mały.  Zadanie dotyczy budowy  oświetlenia na długości ok. 550m. 
Lampy w technologii LED będą montowane na słupach oświetleniowych o rozstawie ok. 
40–50m. Budowa oświetlenia ulicznego pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa 
korzystających z ul. Miłej oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców wsi. 

 
10.000,00 

 
0,00 

6050 

2.”Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w m. Starcza”.  
 Przeznaczono środki na  realizację rzeczową zadania, które ma polegać na; budowie w 
pasie drogowym ul. Spacerowej w  miejscowości Starcza 24 lamp oświetleniowych o 
mocy 80W każda (z rozstawem słupów  40m). W tym celu zostanie przeprowadzony 
montaż  linii ziemnej z kabla YAKXY 4 x 25mm2 o dł. 915m. Natomiast lampy (w 
technologii LED z zabezpieczeniami prądowymi) zostaną umieszone na słupach 
stalowych z wysięgnikami o wys.  8m.  
W  2020 roku przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej 
10.100,00zł. Na realizację tego projektu zaplanowano środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

 
 

95.714,07 

 
 

0,00 

90015 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyj. 

Razem 105.714,07 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

Pozostała działalność 786.375,34 36.749,99 4,67 
Wydatki bieżące 15.125,34 999,99 6,61 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.020,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych- Zagospodarowanie terenu przy ul. Gliwickiej FS wsi Starcza  2.000,00 999,99 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9.105,34 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 
Razem 15.125,34 999,99 

 
 

6,61 

Wydatki majątkowe 771.250,00 35.750,00 4,64 

90095 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyj. 6059 „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”  
Podjęto decyzję o realizacji zadania z podziałem na dwa etapy. W 2020r. środki 
przeznaczono  na; opracowanie projektu budowlanego – 36.900,00zł. Inwestycja będzie 
polegała na rozbudowaniu budynku  i utworzeniu nowego głównego wejścia wraz z wolną 
od barier przestrzenią komunikacyjną i windą, jak również na dostosowaniu pomieszczeń 

 
 
 
 

771.250,00 

 
 
 
 

35.750,00 

 
 
 
 

4,64 
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dla użytkowników ze szczególnymi  potrzebami. Na 2021 rok zaplanowano realizację I 
etapu zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku UG i OSP 
Starcza, w tym na wykonaniu: docieplenia ścian budynku, dachu z ociepleniem, nowej 
kotłowni i stolarki drzwiowej oraz na montażu paneli fotowoltaicznych. W zakres prac  
drugiego etapu zadania będzie wchodzić: budowa nowego wejścia głównego z klatką 
schodową, montaż windy,  budowa  pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej, 
budowa łazienek. Zadanie zaplanowano z udziałem środków unijnych w ramach RPO 
WSL 2014-2020. Niemniej jednak w oczekiwaniu na przyznanie dofinansowanie zadania 
ze środków zewnętrznych podjęto decyzję o zamianie zakresu prac I-go i II-go etapu. W I 
pół br. poniesiono wydatki na: audyt energetyczny - 5.000,00zł oraz projekt budowlany - 
30.750,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na II pół br. 

Razem 771.250,00 35.750,00 
Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  141.207,94 60.590,24 42,91 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.000,00 0,00 0,00 
Wydatki bieżące 2.000,00 0,00 0,00 
Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 
Razem 1.000,00 0,00 

 
0,00 

Wydatki,związ
ane z reali 
zacją ich  

statutowych 
zadań 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 

 

Razem 1.000,00 0,00 

 
   0,00 

Domy i ośrodki kultury 44.207,94 17.590,24 39,79 
Wydatki bieżące 44.207,94 17.590,24 39,79 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi) 27.807,94 10.369,23 
4260 Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą  świetlicy wiejskiej w m. Własna i Łysiec 10.000,00 4.710,08 
4300 Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi) 4.300,00 1.490,74 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki w ramach funduszu 

sołeckiego wsi) 
1.500,00 480,00 

4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy 600,00 540,19 

92109 

 
Wydatki 

związane 
z realizacją ich  

statutowych 
zadań 

Razem 44.207,94 17.590,24 

 
 

39,79 

Biblioteki 86.000,00 43.000,00 50,00 

Wydatki bieżące 86.000,00 43.000,00 50,00 
2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki gminnej w Starczy.  86.000,00 43.000,00 

92116 

Dotacje na 
zadania 
bieżące 

Razem  86.000,00 43.000,00 

50,00 

Pozostała działalność 9.000,00 0,00 0,00 

Wydatki bieżące 9.000,00 0,00 0,00 

92195 

Wynagrodzeni
a i składki od 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.000,00 0,00  
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nich naliczane Razem 1.000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki z Funduszu Sołeckiego  1.000,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych- wydatki z Funduszu Sołeckiego  7.000,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań Razem 8.000,00 0,00 

 
0,00 

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport  128.024,06 50.088,19 39,12 
Obiekty sportowe 34.024,06 5.088,19 14,95 

Wydatki bieżące 26.230,40 5.088,19 19,40 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego  7.000,40 632,02 

4260 Zakup energii elektrycznej - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego  980,00 440,20 
4300 Zakup usług pozostałych - przegląd obiektów sportowych i rekreacyjnych 18.000,00 4.015,97 
4430 Różne opłaty i składki 250,00 0,00 

Wydatki 
związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 

Razem 26.230,40 5.088,19 

 
 
 

19,40 

Wydatki majątkowe 7.793,66 0,00 0,00 
Inwestycje i 

zakupy 
inwestycyj. 6050 Zaplanowano środki na realizację dwóch zadań majątkowych w ramach Funduszy 

soleckich wsi w kwocie 20.481,60zł (w tym na: „Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. 
Rudnik Mały” - 3.000,00zł, „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy” -
17.481,60zł). Niemniej jednak z uwagi na realizację tych zadań z udziałem  środków 
„Inicjatywy sołeckiej”  oraz wymagany wkład własny dokonano korekty planu wydatków  
zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich  z jednoczesną zmianą klasyfikacji 
budżetowej. W wyniku tych zmian  w ramach Funduszy sołeckich wsi do dalszej realizacji 
pozostało zadanie pn.”Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy”  

 
 

7.793,66 

 
 

0,00 

92601 

 Razem 7.793,66 0,00 

 
 

0,00 

Pozostała działalność 94.000,00 45.000,00 47,87 

Wydatki bieżące 94.000,00 45.000,00 47,87 
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotację celową na działalność bieżącą dla GKS 
Czarni Starcza  

90.000,00 45.000,00 Dotacje na 
zadania 
bieżące 

Razem 90.000,00 45.000,00 

 
50,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 

92695 

Wydatki 
związane 
z realizacją ich  
statutowych 
zadań Razem  4.000,00 0,00 

 
0,00 

Ogółem 16.904.669,28 7.174.183,58 42,44 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika nr 1 

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok 

Tabela nr 1 

    
1.                                          PRZYCHODY    

Kwota   
L
p
  

                                                                  
§ 

 
Treść Plan  

przed 
zmianą 

Plan po 
zmianach 

 
Wykonanie 

za I pół. 
2021r 

 
% 

1 

905 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachun-ku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (pozostałe z 2020 roku)  na 
realizację zadań inwestycyjnych na 2021r. 

0,00 218.814,07 218.814,07 100,00 

2 

905 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach - środki niewykorzystane w 
2020 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

0,00 2.053,29 2.053,29 100,00 

3 

906 

"Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
wynikających z rozliczenia środków określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z 
udziałem tych środków - środki pozostałe z 2020 
roku do wykorzystania w 2021r.  na realizację Projektu 
unijnego -„Z małej szkoły w Wielki Świat”  Szkoła 
Podst. w Starczy). 

0,00 70.925,16 70.925,16 100,00 

4 
952 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym, w tym; 
-przychody z zaciągniętych kredytów 
długoterminowych 

500.000,00 
 

500,000,00 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

0,00 

5 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt  
6 ustawy 0,00 651.688,81 851.689,58 130,69 

6 
902 

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej – spłata pożyczki udzielonej dla 
Gminnego Klubu Sportowego „Czarni Starcza” 

0,00 86.908,00 0,00 0,00 

 Razem 500.000,00 1.030.389,33 1.143.482,10 110,98 
 

Tabela Nr 2 

 
2.                                            ROZCHODY    

Plan  
przed zmianą 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie L
p
. 

   §                     Treść 

Kwota 

 
% 

1 
 

 
992 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów, w tym: 
- kredytu komercyjnego – długoterm. (zaciągniętego w  
Banku Spół. w Tarnowskich Górach w 2018r.) 
- kredytu komercyjnego – długoterm. (zaciągniętego w  
Banku Spół. w Tarnowskich Górach w 2019r.) 

560.000,00 
               

550.000,00 
10.000,00 

560.000,00 
               

550.000,00 
10.000,00 

279.999,98 
 

274.999,98 
     5.000,00 

~50,00 
 
~50,00 

50,00 
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2 962 

Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, w tym: 
-pożyczka udzielona dla stowarzyszenia na realizację 
zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza z 
udziałem środków unijnych („Wyposażenie świetlicy w 
miejscowości  Starcza”) 

0,00 
 
 

0,00 

86.908,00 
 
 

86.908,00 

0,00 
 
 

0,00 

0,00 
 
 

0,00 

 Razem 560.000,00  646.908,00 279.999,98 43,28 
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 
Dotacje celowe zlecone gminie ustawami 

       na  realizację zadań bieżących – za I półrocze 2021r.       
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz 
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
              zlecone gminy - z przeznaczeniem na: 
Dz. Roz. 

/ § 
Treść  Plan Plan po 

zmianach 
Wykonanie   % 

010  Rolnictwo i łowiectwo 0,00 6.211,74 6.211,74 100,0
0 

 01095 Pozostała działalność 0,00 6.211,74 6.211,74 
 2010 -Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.. 
               0,00 6.211,74 6.211,74 

 
100,0

0 
750  Administracja publiczna 12.274,00 14 .012,00 8.725,00 62,27 

 75011 Urzędy wojewódzkie 12.274,00 14.012,00 8 .725,00 

 2010 

- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, 
udostępnienie danych osobowych ) – 9.751,00zł 
- Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 2.523,00zł 

 
 

12.274,00 14.012,00 8.725,00 

 
 
 
62,27 

751  
Urzędy  naczelnych organów władzy 
państwo-wej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

 
600,00 600,00 300,00 

 
50,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

600,00 600,00 300,00 

 2010 -Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację 
stałego rejestru wyborców  

600,00 600,00 300,00 

 
 
50,00 

752  Obrona narodowa 400,00 400,00 0,00 0,00 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0,00 
 2010 -Szkolenie obronne administracji publicznej i 

przedsiębiorstw   400,00           400,00 0,00 
 

0,00 

801  Oświata i wychowanie 0,00 37.799,21 37.799,21 100,0
0 

 80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

0,00 37.799,21 37.799,21 

 2010 -Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
lub materiały ćwiczeniowe.. 

0,00 37.799,21 37.799,21 

 
 
100,0

0 
855  Rodzina 3.501.035,00 3.501.145,00 1.800.807,24 51,43 

 85501 Świadczenia wychowawcze 2.759.455,00 2.759.455,00 1.463.560,00 
 2060 -Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.759.455,00 2.759.455,00 1.463.560,00 

53,04 

 85502 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społ. 

 
633.064,00 631.302,00 334.000,00  

52,91 

  
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów – 624.816zł 
- Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248zł 

 
633.064,00 631.302,00 334.000,00 

 
 
52,91 

 85503 Karta Dużej Rodziny  0,00 110,00 52,24 47,49 
 2010 -Wsparcie rodzin wielodzietnych 0,00 110,00 52,24 47,49 
 85504 Wspieranie rodziny 106.020,00 106.020,00 0,00 0,00 
 2010 -Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 106.020,00 106 020,00 0,00 0,00 
 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów….. 

 
2.496,00 

 
4.258,00 

 
3.195,00 

 
75,04 

 2010 -Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  

2.496,00 4 258,00 3 195,00  
75,04 

Razem 3.514.309,00 3.559.567,95 1.853.543,19 52,07 
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Id: 715F2FB5-07C3-4058-B4A0-2E396000C29B. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 
Wydatki  z zakresu realizacji zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r. 

              Plan  Wykonanie Dz. Roz. 
§   Treść    

wg uchwały 
budżet. 

po zmianach Kwota % 
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 6.211,74 6.211,74 100,00 
 01095 Pozostała działalność 0,00 6.211,74 6.211,74 
 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 121,80 121,80 
 4430 Różne opłaty i składki 0,00 6.089,94 6.089,94 

 
100,00 

750 Administracja publiczna 12.274,00 14.012,00 8.370,00 59,73 
 75011 Urzędy wojewódzkie 12.274,00 14.012,00 8.370,00 
 4010 Wynagrodzenie osobowe prac. 8.141,00 9.628,00 5.113,00 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 4110 Składki na ubezpieczenie społ. 1.734,00 1.987,00 1.215,00 
 4120 Składki na fundusz Pracy 44,00 42,00 42,00 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 355,00 0,00 

 
 

5973 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

600,00 600,00 300,00 50,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., 
kontroli i ochrony prawa 

600,00 600,00 300,00 

 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 87.62 87,62 43,81 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 512.38 512,38 256,19 

 
50,00 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 0,00 0,00 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0,00 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 0,00 

0,00 

801  Oświata i wychowanie 0,00 37.799,21 0,00 0,00 
 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

0,00 37.799,21 0,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 37.424,97 0,00 
 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 374,24 0,00 

 
 

0,00 

855 Rodzina 3.501.035,00 3.501.145,0
0 

1.739.119,6
8 

49,67 

 85501 Świadczenia wychowawcze 2.759.455,00 2.759.455,0
0 

1.407.392,7
1  3110 Świadczenia społeczne 2.736.197,00 2.736.197,00 1.395.530,70 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.750,00 17.750,00 9.124,62 
 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.183,00 3.183,00 1.636,04 
 4120 Składki na fundusz Pracy 435,00 435,00 223,56 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 
 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 712,79 
 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 170,00 170,00 0,00 
 4700 Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby 

cyw 
320,00 320,00 165,00 

 
 

51,00 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentac. oraz składki na ubez. 
emeryt i rentowe z ubezpieczenia społ. 

633.064,00 631.302,00 328.756,36 

 3110 Świadczenia społeczne 603.199,00 601.437,00 311.359,98 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.204,00 14.204,00 7.333,39 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.344,00 15.344,00 9.896,57 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 317,00 317,00 166,42 

 
 

52,08 

 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 110,00 52,24 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 90,00 43,39 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 17,00 7,78 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3,00 1,07 

47,49 

 85504 Wspieranie rodziny 106.020,00 106.020,00 0,00 
 3110 Świadczenia społeczne 102.600,00 102.600,00 0,00 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.272,00 2.272,00 0,00 
 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408,00 408,00 0,00 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,00 0,00 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34,00 34,00 0,00 
 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 0,00 

 
 

0,00 

 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w …. 

2.496,00 4.258,00 2.918,37 

 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.496,00 4.258,00 2.918,37 

 
68,54 

Razem 3.514.309,00 3.560.167,9
5 

1.754.001,4
2 

49,27 
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Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 
 
Realizacja budżetu z ustaw odrębnych  za I półrocze 2021r.   

Plan  Plan po 
zmianach 

  Wykonanie Dz. Rozdz. §   D O C H O D Y  
         Kwota     Kwota Kwota % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

58.000,00 58.000,00 43.762,49 75,45 

75618 
Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 

 58.000,00 

 
 

58.000,00  43.762,49 

 
 

75,45 
756 

 0480 
Wpływy z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych 

58.000,00 
 

58.000,00  43.762,49 
 

75,45 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

530.800,00 651.200,00 353.863,40 54,34 

90002 Gospodarka odpadami 530.000,00 650.400,00 353.358,49 54,33 

 0490 

Wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na 
podstawie odrębnych 
ustaw- opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   

528.600,00 

 
 

649.000,00 
351.487,54 

 
 

54,16 

 0640 

Wpływy z  tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień - koszty 
upomnień związane z 
realizacją spóźnionych 
opłat za śmieci 

1.270,00 

 
 

1.270,00 
1.693,60 

 
 
133,35 

 0910 

Wpływy z  odsetek od   
nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat- 
odsetki od spóźnionych 
opłat za śmieci  

130,00 

 
 

130,00 177,35 

 
 
136,42 

90019 
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze 
środowiska 

800,00 
 

 
800,00 504,91 

 
 

63,11 

900 

 0690 
Wpływy z  różnych opłat –
opłaty i kary za 
gospodarcze korzystanie 
ze środowiska 

800,00 
 

800,00 
504,91 

 
63,11 

Razem 588.800,00 708.200,00 397.625,89 56,15 
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Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1 
 

    Realizacja budżetu z ustaw odrębnych            W Y D A T K I – za I półrocze 2021r. 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wykonanie D
z 

Ro
z.     § Treść Plan Plan  

po 
zmianach 

Kwota % 
Ochrona zdrowia 58.000,0

0 
60.053,29 26.277,8

5 
43,76 

Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 0,00 0,00 8
5
1
5
3 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500.00 0,00 0,00 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.500,00 59.553,29 26.777,85 44,12 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 100,00 100,00 98,96 98,96 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  4.400,00 4.400,00 1.840,00 41,82 
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  21.240,00 21.240,00 11.050,00 52,02 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.806,00 1.789,00 1.788,40 99,97 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  4.637,00 4.491,29 2.418,12 53,84 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  

398,00 398,00 212,10 53,29 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe  7.520,00 7.520,00 2.088,00 27,77 
4190 Nagrody konkursowe  1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.379,00 4.491,00 572,02 12,74 
4220 Zakup środków żywności  5.400,00 5.941,00 920,43 15,49 
4260 Zakup energii  3.700,00 3.700,00 2.846,80 76,94 
4300 Zakup usług pozostałych  1.600,00 2.767,00 1.637,94 59,20 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług  738,00 738,00 368,58 49,94 
4400 Odpis na zakładowy F. świadczeń socjal. 582,00 582,00 436,50 75,00 

1 

8
5
1 

8
5
1
5
4 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 

0,00 250,00 0,00 0,00 

z  tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 610.000,00 674.304,00 308.901,96 45,81 

Gospodarka odpadami komunalnymi 610.000,00 674.304,00 308.901,96 45,81 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 0,00 900,00 0,00 0,00 
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  0,00 25.000,00 8.800,00 35,20 
4110 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 4.120,00 1.504,80 36,52 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

0,00 590,00 215,60 
36,54 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 8.270,00 4.800,00 58,04 
4300 Zakup usług pozostałych  603.000,00 628.624,00 291.664,50 46,40 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

0,00 680,00 0,00 
0,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 2.800,00 501,46 17,91 
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 79,27 7,93 
4400 Odpis na zakładowy F. świadczeń socjal. 0,00 800,00 488,33 61,04 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 

0,00 1.000,00 749,00 
74,90 

2 9
0
0 

9
0
0
0
2 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający 

0,00 520,00 99,00 19,04 
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Uwagi:  1) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty: 
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 290.040,60zł 
 - obsługi administracyjnej tego systemu (wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpis na F. 
świadczeń socjalnych,  szkolenia pracownika – szt. 2, usługi pocztowe, koszty komornicze..) - 14.061,36zł, 
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki - 4.800,00zł  
2) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie ponosiła wydatków związanych z kosztami 
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz  
kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
Rolnictwo i łowiectwo 800,00 800,00 0,00 0,00 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 800,00 800,00 0,00 0,00 
3 0

1
0 

0
1
0
4
1 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych –„ Budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” 

800,00 800,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM 668.800,00 735.157,29 335.179,81 45,59 
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Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1 
 

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych 
Wydatki za I półrocze 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Kwota wydatków ogółem Dz. Roz . 
§  

Treść 
Plan Wykonanie % 

 
Uwagi 

Rolnictwo i łowiectwo 123.100,00 121.700,00 98,86 Razem ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych   

01010 
§  
6500 

Infrastruktura 
wodociągowa    i 
sanitacyjna wsi 

 
123.100,00 

 
74.700,00 

 
98,86 

 
121.700,00 

1.Budowa wodociągu w ul.  
Akacjowej i ul. Bukowej w 
miejscowości Łysiec 

 
76.100,00 

 
74.700,00 

1.1.- Bud. wodoc. w ul. Bukowej; nadzór inwest. - 1.400.-zł + 
rob.bud. montaż.- 72.800,00zł)  = 74.200,00zł 
 
1.2.Bud. wodoc. w ul. Akacjowej – nadzór inwest. -1.900,00zł  

74.200,00 
1.900,00 

72.800,00 
1.900,00 

 
 
98,16 

 
 
1.2- Bud. wodoc. w ul. Bukowej; 
rob.bud. montaż.- 72.800,00zł  
1.2.Bud. wodoc. w ul. Akacjowej             
- nadzór inwest. -1.900,00zł  

2.Wymiana pomp w stacji  
uzdatniania wody w m.  
Klepaczka 

47.000,00 
 

47.000,00 

010 

Roboty  bud. montażowe – 46.000,00zł,  
nadzór  inwestorski. 1.000,00zł 47.000,00 47.000,00 

 
 
100,00 

 
-Roboty  bud. montażowe –    
-46.000,00zł /netto,  
-nadzór  inwestorski. 1.000,00zł 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 95.714.07 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

90015 
§  
6500 

Oświetlenie ulic, 
placów i dróg 95.714,07 

 
0,00 

 
0,00 

 
 x 

Budowa oświetlenia ulicy 
Spacerowej w miejscowości 
Starcza 

95.714,07 
 

0,00 
 
x 

900 

( Roboty bud.montaż. – 94.000,00zł + nadzór inwest.- 
1.714,07zł) 95.714,07 0,00 

 
 

0,00 

x 

 
Razem -  Wydatki inwestycyjne  
jednostek budżetowych     
realizowane ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych              

 
218.814,07  

 
121.700,00 

 
55,62 

 
121.700,00 
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Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1 
                          WYDATKI  MAJĄTKOWE - za I półrocze 2021r.              

Wykonanie Klasyfikacja budżet 
Dz. Rozdz./ § WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Nazwa inwestycji / źródło finansowania) 
Plan 

(po zmianach)  Kwota % 
I. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem 

środków unijnych 
1.557.735,22 140.750,00 9,04 

Rolnictwo i łowiectwo 109.998,22 0,00 
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 109.998,22 0,00 

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i 
m. Rudnik Mały, w tym: 

109.998,22 0,00 

010 

6057 
6059 

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

69.991,87 
40.006,35 

0,00 
0,00 

 
 
 

0,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.447,737,00 140.750,00 9,72 
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 676.487,00 105.000,00 

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodar-
stwach domowych na terenie Gminy Starcza, w tym: 

676.487,00 105.000,00 6237 
6239 

-środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

660.000,00 
16 487,00 

105.000,00 
0,00 

 
 
15,52 

90095 Pozostała działalność 771.250,00 35.750,00 

900 

6059 Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i 
OSP Starcza 

771.250,00 35.750,00 

  -środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

0,00 
771.250,00 

0,00 
35.750,00 

 
4,64 

II. Wydatki majątkowe realizowane ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

218.814,07 121.700,00 55,62 

Rolnictwo i łowiectwo 123.100,00 121.700,00 98,86 
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 123.100,00 121.700,00 98,86 
6050 Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i Bukowej w m. 

Łysiec, w tym: 
-budowa wodociągu w ul. Akacjowej  
-budowa wodociągu w ul. Bukowej 

76.100,00 
 

1.900,00 
74.200,00 

74.700,00 
 

1.900,00 
72.800,00 

98,16 

010 

6050 Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. 
Klepaczka 

47.00,00 47.000,00 100,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95.714,07 0,00 0,00 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 95.714,07 0,00 0,00 

900 

6050 Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w m. Starcza       95.714,07 0,00 0,00 
III. Wydatki majątkowe realizowane ze środków 

budżetu państwa 
1.170.671,69 0,00 0,00 

01095 Pozostała działalność 62.039,69 0,00 0,00 
Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały 13.600,00 0,00 
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – „Inicjatywa sołecka”   
- środki z budżetu gminy (w ramach Funduszu soł. wsi Rudnik 
Mały)  

10.600,00 
3.000,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza 48.439,69 0,00 

010 
6050 

- środki z budżetu  Śl Urząd Woj.   
- środki z budżetu gminy (w ramach Funduszu soł. Starcza)  

38.751,75 
9.687,94 

0,00 
0,00 

0,00 

Transport  i łączność 1.108.632,00 0,00 0,00 
60016 Drogi publiczne gminne 1.108.632,00 0,00 

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w m. 
Starcza 

1.108.632,00 0,00 

600 

6050 

-środki z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego (70% 
kosztów kwalifik. - 1.102.066.-zł)  
-środki własne budżetu Gminy 

771.446,00 
 

337.186 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

IV. Wydatki majątkowe realizowane w ramach 
Funduszy sołeckich wsi 

 
22.793,66 0,00  

0,00 
Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 0,00 0,00 
01010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 0,00 

010 

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w m. 
Własna – F. soł. wsi Własna 5.000,00 0,00 

 
0,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 0,00 0,00 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 0,00 

900 

6050 Budowa oświetlenia w ul. Miłej w m. Rudnik Mały 
-F. soł. wsi Rudnik Mały 

10.000,00 0,00 
 

0,00 
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926 92601 Obiekty sportowe 7.793,66 0,00 0,00 
 6050 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza 

F. soł. wsi Starcza 
7.793,66 0,00 0,00 

Razem 2.970.014,64 262.450,00 8,84 
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Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1 
 

Wydatki za I półrocze 2021 r. w ramach Funduszy sołeckich wsi   

S
o
ł
e
-
c
t
w
o 

Kwota Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 

926-Kultura fizyczna 6.330,00 6.330,00 440,20 Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – 
sportowych w m. Klepaczka  92601 - Obiekty sportowe 6.330,00 6.330,00 440,20 

0,00 

600-Transport i łączność 10.000,00 10.000,00 - Bieżąca naprawa ul. Topolowej w m. Klepaczka  
60016 - Drogi publiczne gminne 10.000,00 10.000,00 - 

0,00 

754-Bezp. publ. i ochrona p.p.  1.288,53 1.288,53 - 

K
L
E
P
A
C
Z
K
A 

17.618,53zł 

Remont garażu w strażnicy OSP Starcza   
75495 - Pozostała działalność 

1.288,53 1.288,53 - 

0,00 

926-Kultura fizyczna 3.831,23 3.831,23 - Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – 
sportowych w m. Łysiec  92601- Obiekty sportowe 3.831,23 3.831,23  

0,00 

600-Transport i łączność 12.980,00 12.980,00 - Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Łysiec  
60016 -Drogi publiczne gminne 12.980,00 12.980,00 - 

0,00 

921-Kultura i ochr. dziedz. narod. 16.040,00 16.040,00 4.028,67 1.Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Łyścu  
2. Założenie Internetu w świetlicy  
3. Zakup wyposażenia świetlicy   

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.040,00 16.040,00 4.028,67 
25,12 

926-Kultura fizyczna 2.500,00 2.500,00 - Uporządkowanie terenu rekreacyjno- sportowego w 
m. Własna  

92601- Obiekty sportowe 2.500,00 2.500,00 - 
0,00 

754-Bezpieczeństwo publ. i ochr p.p. 5.000,00 5.000,00 - Remont garażu w strażnicy OSP Starcza  
75495-Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 - 

0,00 

010-Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 7.592,06 - 
01010-Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi 5.000,00  5.000,00 - 

Budowa kanaliz. sanitarnej w ul. Stawowej  m. 
Własna  
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w soł. Własna 01095-Pozostała działalność -        2.592,06 - 

0,00 

921-Kultura i ochrona dziedz. narod. 13.927,80 11.335,74 - 
92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.427,80 9.835,74 - 

Ł
Y
S
I
E
C 

32.851,23 

1.Zakup strojów dla KGW 2.Bieżące utrzymanie 
świetlicy wiejskiej  we Własnej  
2.Zorganizowanie imprezy integr. przez Koło Emeryt. 
i Rencistów 92195-Pozostała działalność  1.500,00 1.500,00 - 

0,00 

010-Rolnictwo i łowiectwo - 3.000,00 - Rozbudowa  miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik 
Mały 01095-Pozostała działalność - 3.000,00 - 

0,00 

900-Gospodarka komun. i ochr środ. 10.000,00 10.000,00 - Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały  
90015-Oświetlenie  ulic, placów i dróg 10.000,00 10.000,00 - 

 
926-Kultura fizyczna 6.000,00 3.000,00 - 
92601-Obiekty sportowe 3.000,00 - - 

Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały  
Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych  

92695-Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00 - 

0,00 

921-Kultura i ochrona dziedz. narod. 17.355,92 17.355,92 10.490,60 

R
U
D
N
I
K
 
M
A
Ł

33.355,92 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w 
Rudniku Małym  
Zorganizowanie imprezy integacyjnej przez Koło 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.855,92 15.855,92 10.490,60 

60,44 
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Y Emerytów i Rencistów 92195-Pozostała działalność 1.500,00 1.500,00 - 
010-Rolnictwo i łowiectwo - 9.687,94 - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w 

Starczy I. 
01095- Pozostała działalność  9.687,94 - 

0,00 

600-Transport i łączność 2.500,00 2.500,00 1.535,04 Wykon. oznakowania ulic  
60016-Drogi publiczne gminne 2.500,00 2.500,00 1.535,04 

61,40 

754-Bezpiecz. publ. i ochrona p.p.  8.000,00 8.000,00 - Remont garażu w strażnicy OSP Starcza   
75495- Pozostała działalność 8.000,00 8.000,00 - 

0,00 

921-Kultura i ochrona dziedz. narod. 6.500,00 6.500,00 - 
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.500,00 1.500,00 - 

 
Zakup strojów dla KGW  
Zorganizowanie pikniku rodzinnego  92195-Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 - 

0,00 

926-Kultura fizyczna 25.481,60 15.793,66 - .Bieżące utrzymanie obiektów rekreac. sportowych  
2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w 
Starczy 92601-Obiekty sportowe 25.481,60 15.793,66 - 

0,00 

900-Gospodarka komun. i ochr. środ. 3.000,00 3.000,00 999,99 Bieżące utrzymanie terenu przy ul. Gliwickiej w 
Starczy  90095-Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00 999,99 

33,33 

750-Administracja publiczna  400,00 400,00 318,90 

S
T
A
R
C
Z
A 

45.881,60 

Zakup tablic informacyjnych           
 75095-Pozostała  działalność 400,00 400,00 318,90 

79,73 

926-Kultura fizyczna 2.500,00 2.500,00 - Uporządkowanie terenu rekreacyjno- sportowego  w 
m. Własna  92601-Obiekty sportowe 2.500,00 2.500,00 - 

0,00 

754-Bezpiecz. publ. i ochr. p.poż. 5.000,00 5.000,00 - Remont garażu w strażnicy OSP Starcza  
75495-Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 - 

0,00 

010-Rolnictwo i łowiectwo 7.592,06 7.592,06 - 
01010-Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi 5.000,00 5.000,00 - 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej  m. 
Własna  
Wyposażenie świetlicy wiejskiej …  01095-Pozostała działalność 2.592,06 2.592,06 - 

0,00 

921-Kultura i ochr. dziedzic. narod. 11.335,74 11.335,74 2.530,78 
92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.835,74 9.835,74 2.530,78 

W
Ł
A
S
N
A 

26.427,80 

Zakup strojów dla KGW 2.Bieżące utrzymanie 
świetlicy wiejskiej we Własnej  
Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez Koło 
Emerytów i Rencistów  92195-Pozostała działalność  1.500,00 1.500,00 - 

 
22,33 

 Razem 156.135,08 156.135,08 20.344,18 13,03 
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Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za I półrocze 2021 roku. 

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w I półroczu 2021 roku 

wyniósł 3.561.577,03 zł, a został zrealizowany w kwocie 1.947.556,63 zł co stanowi 54,68 % 

planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 3.296.586,03 zł, wykonanie 

1.805.665,35 zł),dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 264.991,00 zł, wykonanie 

141.891,28 zł). Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały: 

Rozdz Treść Plan Wykonanie % 
wykonania 

80101 Szkoła Podstawowa 2.838.848,82 1.570.038,78 55,31 
80113 Dowozy uczniów do szkoły 1.810,00 1.093,92 60,44 
80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
 4.680,0

0 
2.680,00 57,26 

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

334.198,00 177.092,82 52,99 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów eduk. 
lub materiałów ćwicz. 

37.799,21 0,00 0 

80195 Pozostała działalność 79.250,00 54.759,83 69,10 
85401 Świetlice szkolne 264.991,00 141.891,28 53,55 
 Ogółem 3.561.577,03  1.947.556,63 54,68 

W 2021 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na: 

- dotacja podręcznikowa -  plan 37.799,21zł, wykonanie 0,00 zł. 

- realizacja projektu „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów w Gminie Starcza” (otrzymano 100% całkowitej kwoty na realizację projektu 

w latach 2019-2022. Ze względu na covid realizację projektu przedłużono do 

31.01.2022 r.) Plan na 2021r. wynosi 171.695,82zł, a wykonanie planu na dzień 30.06.2021r. 

wynosi 64.150,91zł., co stanowi 37,36% planu. Plan projektu na lata 2019-2022 wynosi 

335.902,18zł, a wykonano do dnia 30.06.2021r. na kwotę 228.357,27zł. Kwota 107.544,91 zł 

zostanie zrealizowana do dnia 31.01.2022r. 

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 

I półrocze 2021r. przedstawiają załączone tabele. 

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2021 rok (gromadzone na 

wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości 40.000,00 zł,  wykonano na kwotę 
11.737,00 zł co stanowi 29,34 % planu. 
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Zaplanowane dochody  przypadają na następujące rozdziały: 

Rozdz. Paragraf Treść Plan 
przychodów 

Wykonanie 
przychodów 

% 

80101  Szkoła Podstawowa 40.000,00 11.737,00 29,34 
 0830 Wpływ z usług 40.000,00 11.737,00 29,34 
  Ogółem 40.000,00 11.737,00 29,34 

Środki pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Wykonanie 

wydatków na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia poniższa tabela: 

Rozdz. § Treść Plan 
wydatków 

Wykonanie 
wydatków 

80101  Szkoła Podstawowa 40.000,00 10.902,98 
 4220 Środki żywności 40.000,00 10.902,98 
  Ogółem 40.000,00 10.902,98 

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 30 czerwca 2021 roku 

wyniósł 834,02zł. 
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Informacja z wykonania  planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za I półrocze 2021 roku: 

Treść Plan Wykonanie Wsk. % 
Dz. 801- Oświata i wychowanie 3.296.586,03 1.805.665,35 54,77 

Szkoły podstawowe 2.838.848,82 1.570.038,78 55,31 
Wydatki bieżące 2.838.848,82 1.570.038,78 55,31 
Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
 
 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:  
tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp dla 
wszystkich pracowników. 
 
 

118.000,00 62.505,75 52,97 

Razem 118.000,00 62.505,75 52,97 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: j.d.u. 54.695,99 

zł 
1.837.568,00 962.411,94 52,37 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS (realizacja 
projektu „Z małej szkoły w wielki świat”)  

107.695,64 40.109,28 37,24 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników BP 6.335,05 2.359,38  37,24 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143.690,00 143.689,72 100 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od 

j.d.u 9.402,28 zł i wyn. rocznego 24.700,29 zł 
346.417,00 199.198,53 57,50 

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne EFS 21.203,02 6.894,90 32,52 
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne BP 1.247,24 405,58 32,52 
4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki od j.d.u 959,91 

zł i wyn. rocznego  2.157,06 zł 
42.809,00 18.921,92 44,20 

4127 Składki na Fundusz Pracy EFS 2.949,92 812,55 27,54 
4129 Składki na Fundusz Pracy BP 173,53 47,80 27,54 
4177 Wynagrodzenia bezosobowe EFS 15.649,44 0,00 0,00 

Wynagrodzeni
a i składki od 
nich naliczane 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe BP 920,56 0,00 0,00 
Razem 2.526.658,40 1.374.851,60 54,41 

80101 

Wydatki 
związane z 
realizacją ich  
statutowych 
zadań 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 
mat. biurowe, druki, świadectwa, dzienniki 839,28 zł, 
mat. do remontu 316,62 zł, środki czystości 496,81 zł, 
 wyposażenie – zakupiono rolety do trzech pomieszczeń 
w szkole za 2.500,00 zł. i regały do składnicy akt 302,00 
zł. 

10.000,00 4.454,71 44,55 
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4217 Zakup materiałów i wyposażenia EFS. Zakupiono sprzęt 
komputerowy i multimedialny zgodnie z projektem. 

1.888,89 0,00 0,00 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia BP 111,11 0,00 0,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 1.000,00 0,00 0,00 
4260 Zakup energii - w tym: energia elektryczna 3,892,67 zł, 

gaz (ogrzewanie szkoły i kuchnia szkolna) 36.733,72 zł, 
woda 296,00zł.  

50.000,00 40.922,39 81,84 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500,00 0,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych w tym: 

wywóz odpadów komunalnych 761,50 zł, kanalizacja 
344,80 zł, usługi w zakresie BHP i IOD 2.051,50 zł, 
aktualizacje programów komputerowych (w tym dziennik 
elektroniczny, e-świadectwa, Płace i Finanse Vulcan, 
wdrożenie nowego programu Finanse Vulcan, szkolna 
strona, bezpieczna szkoła…) i usługi informatyczne  
6.749,55 zł, przegląd gaśnic 399,14 zł, przeglądy i 
naprawy kotła CO 1.250,90 zł, badanie ciśnienia wody w 
hydrantach 492,19 zł, Kominiarz 703,13 zł, znaczki 
pocztowe 59,90 zł, koszt przesyłki 23,44 zł 

30.000,00 12.836,05 42,79 

4307 Zakup usług pozostałych EFS. Opłaty za zarządzanie 
projektem. 

11.183,58 11.183,58 100 

4309 Zakup usług pozostałych BP 657,84 657,84 100 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych.  W tym 

telefon w sekretariacie szkoły, przyłącze telefoniczne do 
pracowni internetowej 
 i biblioteki oraz przyłącze internetowe w pracowni, 
bibliotece 
 i sekretariacie. 

3.000,00 1.551,36 51,71 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 63,50 12,70 
4430 Różne opłaty i składki  1.000,00 0,00 0,00 
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.349,00 61.012,00 75,00 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1.000,00 0,00 0,00 

Razem 194.190,42 132.681,43 68,33 
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Dowożenie uczniów do szkoły 1.810,00 1.093,92 60,44 
Wydatki bieżące 1.810,00 1.093,92 60,44 
Wydatki 
związane 
z realizacją ich  
statutowych 
zadań 

4300 Zakup usług pozostałych – dowożone jest dziecko 
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do szkoły 
specjalnej. Dowozy uczniów do szkół zorganizowane i 
opłacane są przez gminę. 
 
 
 

1.810,00 1.093,92 60,44 

80113 

Razem 1.810,00 1.093,92 60,44 
Dokształcanie i doskonalenie  zawodowe nauczycieli 4.680,00 2.680,00 57,26 
Wydatki bieżące  4.680,00 2.680,00 57,26 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej  

3.000,00 1.000,00 33,33 

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej EFS 

1.586,67 1.586,67 100 

Wydatki 
związane 
z realizacją ich  
statutowych 
zadań 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej BP 
 93,33 93,33 100 

80146 

 Razem 4.680,00 2.680,00 57,26 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży 

334.198,00 177.092,82 52,99 

Wydatki bieżące 334.198,00 177.092,82 52,99 
Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
 
 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:  
tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp. 

16.000,00 8.156,75 50,98 

Razem 16.000,00 8.156,75 50,98 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów 

posiadających orzeczenia zatrudniono nauczycieli 
wspomagających, zorganizowano zajęcia rewalidacyjne 
w ilości 11 godzin tygodniowo i zajęcia rewalidacyjno–
wychowawcze w ilości 10 godzin tygodniowo dla ucznia z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Wypłacono 
jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 4.282,19zł 

210.000,00 107.233,23 51,06 

80150 

Wynagrodzeni
a i składki od 
nich naliczane 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.000,00 12.991,67 100 
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4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od 
j.d.u 736,10 zł i wyn. rocznego 2.233,29 zł 

42.188,00 21.924,49 51,97 

4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki od j.d.u 104,91 
zł i wyn. rocznego 318,30 zł 

 6.013,00 3.103,33 51,61 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa 
zlecenie: 
z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin 
tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym. 

9.720,00 3.600,00 37,04 

Razem 280.921,00 148.852,72 52,99 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- jest to proporcjonalny  

udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach 
szkoły. 

1.000,00 220,89 22,09 

4260 Zakup energii w tym  gaz,  energia elektryczna i woda w 
ujęciu proporcjonalnym. 

2.500,00 2.029,21 81,17 

4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00  
0,00 

4300 Zakup usług pozostałych. Z uczniami posiadającymi 
orzeczenia  prowadzone są przez psychologa 
indywidualne  zajęcia rewalidacyjne  w ilości 5 godz. 
tygodniowo 8.190,00 zł, oraz proporcjonalny  udział 
uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły 
w zakresie usług i remontów 598,32 zł. 

21.300,00 8.788,32 41,26 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych jest to 
proporcjonalny udział w kosztach szkoły 

200,00 76,93 38,47 

Wydatki 
związane z 
realizacją ich  
statutowych 
zadań 

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.957,00 8.968,00 75,00 
Razem 37.277,00 20.083,35 53,88 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

37.799,21 0,00 0,00 

Wydatki bieżące 37.799,21 0,00 0,00 
4240 
 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 
dotacja podręcznikowa 

37.424,97 0,00 0,00 Wydatki 
związane z 
realizacją ich  
statutowych 
zadań 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych – 1% 
zrealizowanej dotacji 

374,24 0,00 0,00 

80153 

Razem 37.799,21 0,00 0,00 
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Pozostała działalność. 
Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę 
sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów. 

79.250,00 54.759,83 69,10 

Wydatki bieżące 79.250,00 54.759,83 69,10 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  1.000,00 0,00 0,00 
4260 Zakup energii  w tym: 

energia elektryczna 10.090,30 zł, gaz (ogrzewanie sali) 
23.834,86 zł, woda 15,03 zł. 

50.000,00 33.940,19 67,88 

4300 Zakup usług pozostałych  w tym: 
Kanalizacja 17,24 zł. i remont kotła CO 1000,00 zł. 

1.500,00 1.017,24 67,82 

4430 Różne opłaty  i składki  w  tym:  
ubezpieczenie Sali sportowej.   

3.000,00 1.989,40 66,31 

 
Wydatki 
związane z 
realizacją ich  
statutowych 
zadań 

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
emerytów. 

23.750,00 17.813,00 75,00 

80195 

Razem 79.250,00 54.759,83 69,10 
 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 264.991,00 141.891,28 53,55 

świetlice szkolne 264.991,00 141.891,28 53,55 
Wydatki bieżące 264.991,00 141.891,28 53,55 
Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
 
 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 
dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp dla 
wszystkich pracowników. 
 

11.000,00 5.800,51 52,73 

Razem 11.000,00 5.800,51 52,73 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: j.d.u. 

3.082,78zł 
186.392,00 92.237,08 49,49 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.340,00 15,339,04 100 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od 

j.d.u  529,92 zł i wyn. rocznego 2.636,77zł 
36.455,00 18.975,70 52,05 

Wynagrodzeni
a i składki od 
nich naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy  w tym składki od j.d.u 66,39zł i 
wyn. rocznego 363,77 zł 

5.196,00 2.572,94 49,52 

Razem 243.383,00 129.124,77 53,05 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 1.000,00 0,00 0,00 
4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00 0,00 

85401 

Wydatki 
związane 
z realizacją ich  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.288,00 6.966,00 75,00 
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statutowych 
zadań 

 

Razem 10.608,00 6.966,00 65,67 
 Ogółem 3.561.577,03 1.947.556,63 54,68 
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Informacja o przebiegu wykonania  planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego 

Przedszkola w Starczy za pierwsze półrocze 2021 roku. 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł 

1.180.122,00 zł, które zrealizowano w kwocie 652.795,85 co stanowi 55,32% planu. Plan 

i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia 

się następująco: 

Rozdz Treść Plan Wykonanie % 
80104 Przedszkole 1.151.827,00 640.718,61 55,63 
80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
800,00 0,00 0,00 

80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

16.136,00 7.425,00 46,02 

80195 Pozostała działalność 1.250,00 938,00 75,04 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 

10.109,00 3.714,24 46,93 

 
 

Ogółem 1.180.122,00 652.795,85 36,74 

Gminne Przedszkole w Starczy korzysta z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji na 

2021 rok stanowi kwotę 107.383,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Przedszkole otrzymało 

dotacje w wysokości 53.693,00zł, którą wykorzystano w kwocie 53.629,19 zł. Dotacja 

przeznaczona jest na wydatki bieżące jednostki. 

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2021r. 

przedstawione są w załączonych tabelach. 
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Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiają się następująco: 

T r e ś ć Plan Wykonanie Wsk.% 
Dz. 801 – Oświata i wychowanie 1.170.013,00 649.081,61 55,48 
80104 Przedszkola 1.151.827,00 640.718,61 55,63 

Wydatki bieżące 1.151.827,00 640.718,61 55,63 
Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki  wiejskie 
nauczycieli – 12.991,94 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 
pracowników obsługi - 150,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 997,56 
zł, zakup dla pracowników  w ramach środków bhp : ręczników, mydła,  
herbaty - 1.591,21 zł, maseczki - 89,10 zł 

33.532,00 15.819,81 47,18 

Razem 33.532,00 15.819,81 47,18 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , w tym  j.d.u dla nauczycieli  

15.657,64 zł 
684.200,00 390.752,83 57,11 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  52.143,00 52.142,89 ~100 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od  dodatkowego 

wyn. rocznego w kwocie - 8.916,39 zł, składki od  j.d.u. dla nauczycieli - 
2.677,41zł 

131.359,00 69.741,06 53,09 

Wynagrodzeni
a i składki od 
nich  
naliczane 

4120 Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego           
w kwocie - 577,21zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli - 191,80zł 

21.881,00 5.764,88 26,35 

 

Razem 889.583,00 518.401,66 58,27 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  

Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: 
- środki czystości, druki – 650,02 zł (w rozdz. 80149 wykorz. 80,00 zł, w  
rozdz. 80104  wykorz. 490,02 zł, a w rozdz. 85404 wykorz. 80,00 zł) 
- druki – 88,32 zł 
- tuszownica do pieczątek – 13,00 zł 
- toner, markery  – 90,91 zł (w rozdz. 80149  wykorz. 23,00 zł, w rozdz.  
  80104wykorz. 21,91 zł,  a w rozdz. 85404 wykorz. 46,00 zł) 
- szafa metalowa – 528,90 zł 
- lampy -264,68 zł 
- mater biurowe – 164,18 zł 
- mater. do remontu sprzętu p.poż -1.365,30 zł 
- fotel - 369,00 zł 
- prenumerata Bliżej Przedszkola – 365,00 zł 
- opakowania i akcesoria archiwizacyjne – 298,45 zł 

15.000,00 3.968,76 26,46 

4220  Zakup środków  żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych  przez 
rodziców na wyżywienie przedszkolaków 

95.380,00 38.021,96 39,86 

 Wydatki 
związane z  
realizacją ich  
statutowych  
zadań 

4260 Zakup energii - w tym: 40.000,00 25.628,98 64,07 
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- energia elektryczna – 10.777,31 zł minus zwroty 908,97 zł 
  = 9.868,34 zł (w rozdz. 80149  wykorz.200,00 zł, a w rozdz. 80104 
wykorz.  
9.668,34 zł) 
- gaz – 18.802,93 zł minus  zwroty 3.132,81 zł =15.670,12 zł (w rozdz. 
80149  
  wykorz.300,00 zł, a w rozdz. 80104 wykorz. 15.370,12 zł)  
- woda – 787,36 zł minus zwroty 159,84 zł = 627,52  zł (w rozdz. 80149  
  wykorz. 37,00 zł, a w rozdz. 80104  wykorz. 590,52 zł) 

4280 Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika 
przewidziana realizacja w drugim półroczu 

800,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych – w tym: 
- wywóz odpadów komunalnych – 842,40 zł (wykorz. 631,40 zł, a w rozdz.  
  80149 wykorz. 211,00 zł)    
- montaż zaworu hydraulicznego – 738,00 zł (wykorz. 212,00 zł, a w 
rozdz.      
  80149 wykorz.526,00 zł) 
 -przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł 
- abonament Finanse Vulcan  – 855,00 zł 
- konsultacja  dot.programu księgowego - 720,00 
- najem, dzierżawa, sanityzacja pojemników na wodę – 236,16 zł 
- kanalizacja - 917,17 zł minus zwroty 186,20  = 730,97 zł    
- pełnienie obowiązków IOD – 1.230,00 zł 
- zryczałtowane usługi bhp – 615,00 zł 
- zakup znaczków pocztowych – 49,50 zł 
- spektakl teatralny teatr lalek Pinokio pt.”Kruszynka” - 350,00 zł 
- koszt wysyłki – 25,83 zł 
- usługi kominiarskie -307,50 zł 
- naprawa zmywarki – 120,00 zł 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej – 1.230,00 zł 
- naprawa generatora ozonu – 380,00 zł 
- wyrobienie pieczątek – 90,00 zł 

10.000,00 7.906,36 79,06 

4330 Zakup usług przez jst od innych jst 
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  dzieci z terenu Gminy 
Starcza do Przedszkoli w Częstochowie – 3.997,71 zł 
- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem  dzieci z terenu Gminy 
Starcza do Przedszkola w Kamienicy Polskiej - 3.041,84 zł 

33.796,00 7.039,55 20,83 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 606,63 zł (wykorz. 
536,63zł, a w rozdz. 80149 wykorz. 70,00 zł) 

1.300,00 536,63 41,28 
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4410 Podróże służbowe, krajowe w tym: 
- ryczałt samochodowy – 417,90 zł 

1.300,00 417,90 32,15 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % 
odpisu 

30.636,00 22.977,00 75,00 

 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 - - 
Razem 228.712,00 106.497,14 46,56 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 800,00 -- -- 
 Wydatki bieżące 800,00 -- -- 

 Wydatki 
związane z  
realizacją ich  
statutowych  
zadań 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  800,00 
 
 
 
 

-- -- 

 Razem 800,00 -- -- 
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego 

16.136,00 7.425,00 46,02 

 Wydatki bieżące 16.136,00 7.425,00 46,02 
Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki  wiejskie 
nauczycieli  

972,00 486,00 50,00 

Razem 972,00 486,00 50,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.680,00 2.340,00 50,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  960,00 480,00 50,00 
4120 Składki na fundusz pracy  144,00 72,00 50,00 

Wynagrodzeni
a i składki od 
nich  
naliczane 
Wynagrodzeni
a i składki od 
nich  
naliczane 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla 
dziecka  objętego kształceniem specjalnym.  

7.280,00 2.600,00 35,71 

Razem 13.064,00 5.492,00 42,04 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 

 - środki czystości, druki – 320,50 zł (wykorz. 80,00 zł, w  rozdz.. 80104  
    wykorz. 160,50 zł, a w rozdz. 85404 wykorz. 80,00 zł) 
- toner, markery – 90,91 zł (wykorz. 23,00 zł, a w rozdz. 80104 wykorz. 
21,91zł, a w rozdz. 85404 wykorz. 46,00 zł) 

300,00 103,00 34,33 

 

Wydatki 
związane z  
realizacją ich  
statutowych  
zadań 
statutowych  4260 Zakup energii - w tym: 700,00 537,00 81,86 
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- energia elektryczna – 10.777,31 zł minus zwroty 908,97 zł = 9.868,34 zł 
(wykorz. 200,00 zł, a w rozdz. 80104 wykorz. 9.668,34zł) 
- gaz – 18.802,93 zł minus zwroty 3.132,81 zł =15.670,12 zł 
(wykorz.300,00zł, a w rozdz. 80104 wykorz.15.370,12 zł) woda – 787,36 
zł minus  zwroty 159,84 zł = 627,52  zł (wykorz.37,00 zł, a w rozdz. 80104 
wykorz. 590,52 zł) 

4300 Zakup usług pozostałych: 
- wywóz odpadów komunalnych – 842,40 zł (wykorz.211,00 zł, a w rozdz.    
  80104 wykorz. 631,40 zł) 
- montaż zaworu hydraulicznego – 738,00 zł ( wykorz.526,00 zł, a w rozdz.  
  80104 wykorz. 212,00zł) 

1.000,00 737,00 73,70 

zadań 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 70,00 70 
Razem 2.100,00 1.447,00 68,90 

80195 Pozostała działalność 1.250,00 938,00 75,04 
Wydatki bieżące 1.250,00 938,00 75,04 
Wydatki 
związane z  
realizacją ich  
statutowych  
zadań 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % 
odpisu  
 
 
 
 

1.250,00 938,00 75,04 
 

Razem 1.250,00 938,00 75,04 
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.109,00 3.714,24 36,74 
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.109,00 3.714,24 36,74 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5.070,00 1.840,10 36,29 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  926,00 314,69 33,98 

Wynagrodzeni
a i składki od 
nich  
naliczane 
Wynagrodzeni
a i składki od 
nich  
naliczane 

4120 Składki na fundusz pracy  133,00 33,45 25,15 

 

Razem 6.129,00 2.188,24 35,70 
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 
- środki czystości, druki – 320,50 zł (wykorz. 80,00 zł, w rozdz. 80149 
wykorz. 80,00 zł a w rozdz. 80104 4 wykorz. 160,50 zł) 
- toner, markery – 90,91 zł (wykorz. 46,00 zł, w rozdz. 80149 wykorz. 
23,00zł, a w rozdz. 80104 wykorz. 21,91 zł)  

340,00 126,00 37,06 Wydatki 
związane z  
realizacją ich  
statutowych  
zadań 

4300 Zakup usług pozostałych – opłata za prowadzenie indywidualnych zajęć              
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

3.640,00 1400,00 38,46 

Razem 3.980,00 1.526,00 38,34 
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Informacja z  wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnej Placówki 

Wsparcia Dziennego w Starczy za pierwsze półrocze 2021 roku 

Na dzień 30 czerwca  2021 roku plan wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego 

w Starczy wyniósł 47.201,00 zł, które zrealizowano w kwocie  22.413,40 zł, co stanowi 48,97% 

planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 851 Ochrona zdrowia. Udział zaplanowanych 

wydatków klasyfikuje się w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działalność 

placówki finansowana jest ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie  Starcza. 

Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.201,00 22.413,40 47,49 

 Ogółem 47.201,00 22.413,40 47,49 

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień                        

30 czerwca 2021 r. przedstawione są w załączonych tabelach. 
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Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawiają się następująco: 

T r e ś ć Plan Wykonanie Wsk.
% 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 47.201,00 22.413,40 47,49 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.201,00 22.413,40 47,49 

Wydatki bieżące 47.201,00 22.413,40 47,49 
Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zakupiono  
mydło, herbatę,  

100,00 98,96 ~100 

Razem 100,00 98,96 100 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   21.240,00 11.050,00 52,02 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.789,00 1.788,40 ~100 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w tym składki od  

dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 320,66 zł  
4.637,00 2.418,12 52,15 

4120 Składki na fundusz pracy w tym w tym składki od dodatkowego 
wyn. rocznego w kwocie 29,57 zł  

398,00 212,10 53,29 

Wynagrodzenia i 
składki od nich  
naliczane 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: zawarto umowy zlecenia z: 
- nauczycielem pełniącym funkcję  opiekuna - wychowawcy – 
1.440,00 zł 
- nauczycielem prowadzącym zajęcia wokalno – 
instrumentalne – 648,00 zł 

7.520,00 2.088,00 27,77 

Razem 35.584,00 17.556,62 49,34 
4210  Zakup materiałów i wyposażeni. Wydatki w tym paragrafie 

przedstawiają się następująco: 
- paletki do ping-ponga - 153,72zł 
- gąbka i markery do tablicy sucho ścieralnej – 37,27 zł 
- piłki: do koszykówki, do siatkówki, do piłki nożnej – 259,97 zł  
- kreda – 15,76 zł 
- długopisy – 13,28 zł 

480,00 480,00 100 

 

Wydatki związane 
z  realizacją ich  
statutowych  
zadań 

4220 Zakup środków żywności. Środki w tym paragrafie 
przeznaczone są na zakup produktów żywnościowych dla 
dzieci uczęszczających na zajęcia w placówce, (małe 
wykorzystanie środków żywnościowych spowodowane było 
sytuacją epidemiczną  w kraju,  w związku z  czym zajęcia z 

5.400,00 380,00 7,04 
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dziećmi były zawieszone. Placówka wznowiła zajęcia z 
dziećmi od m-ca czerwca 2021 r. 

4260 Zakup energii - w tym: 
energia elektryczna – 673,50 zł 
gaz – 2.084,50  zł 
woda – 88,80 zł 

3.700,00 2.846,80 76,94 

4300 Zakup usług pozostałych  
Do końca czerwca wydatki przedstawiają się następująco: 
abonament Finanse Vulcan – 142,50 zł 
kanalizacja – 103,44 zł 

617,00 245,94 39,86 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - placówka 
korzysta z dostępu do sieci interent 

738,00 368,58 49,94 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  582,00 436,50 75,00 

Razem 11.517,00 4.757,82 41,31 
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Załącznik Nr GOPS do Załącznika Nr 1 

INFORMACJA 

z  wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy  za  I półrocze 2021 

W  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy  na 2021 rok  zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 4.084.691,12 

w tym z dotacji  od Wojewody Śląskiego  3.609.921,00  z tego  par. 2010 – 741.690,00 zł. 

par. 2060 - 2.759.455,00 zł. 

par. 2030 - 108.776,00 zł. 

Na dzień 30.06.2021 r. wydatki zamknęły się kwotą 2.018.223,21 (tj. 49,41% planu) w tym z dotacji  1.801.011,45  (tj. 49,89 % planu 

dotacji) 

Za okres od stycznia do 30 czerwca 2021 roku organy egzekucyjne  przekazały na konto  GOPS  w Starczy wyegzekwowaną  od 

dłużników alimentacyjnych kwotę 7.113,80 z tego do wojewody  przypadło 6.279,68, a dla gminy Starcza  834,12. Ponadto jednostka 

przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%)  w wysokości 32,00 oraz uzyskaliśmy dochody 

z tytułu opłat za schronisko dla osób bezdomnych pobieranych zgodnie z ustawą w wysokości 30% osiąganego dochodu. W pierwszym 

półroczu  2021 roku kwota wyniosła 1.017,41 zł. 

WYDATKI 
W tym:  W tym 

Wydatki jednostek budżetowych w tym 
W tym: 

 
Ogółem 

 
 
 

Plan 

Wydatki 
bieżące 

razem 
Wynagrodzenia 

 i składki  od 
nich  naliczane 

Wydatki związane z 
realizacją ich 

statutowych zadań 

Dotacje na 
zadania bieżące 

Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

Wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w … 
Wy
płat
y z 
tytuł
u 
por
ęcz
eń .. 

Obsługa 
długu 

jednostki 
samorząd

u 
terytorialn

ego 

Wydatki 
majątkow

e Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjn
e 

na programy 
finansowane z 

udziałem 
środków o 

których mowa w 
art. art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 
 
           
4.084.691,120 

 
2.018.223,21 

 
281.705,59 

 
227.685,97   

 
54.019,62 -  

1.736.517,62       

Wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi  

Działalność statutowa Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

Ogółem plan Ogółem 
wykonanie 

Plan  Wykonanie Plan  Wykonanie Plan Wykonanie Plan  Wykonanie 
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466.772,12 227.685,97 123.744,00 54.019,62 3.494.175,0
0 

1.736.517,62 4.084.691,12 2.018.223,21 

Wydatki bieżące  realizowane przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy 

 Plan Wykonanie  % 
Dz. 851 Ochrona zdrowia 2.889,12 1.805,70 62,50% 

Pozostała działalność 2.889,12 1.805,70 62,50% 

4010 Wynagrodzenia osobowe 2 400,00 1.500,00 62,50% 
4110 Składki  na ubezpieczenie społeczne 430,32 268,95 62,50% 

85195 

 
Wynagrodzeni
a i składki od 
nich naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 58,80 36,75 62,50% 
 Razem 2.889,12 1 805,70 62,50% 
Dz.852  Pomoc Społeczna 496.671,00 246.389,55 49,61% 

Domy pomocy Społecznej 58.600,00 21.137,13 36,07% 
Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 1 podopieczną) 58.600,00 21.137,13 36,07% 

Wydatki 
związane z 

realizacją ich  
statutowych 

zadań 
4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 
58.600,00 21.137,13 36,07% 

85202 

Razem 58.600,00 21.137,13 36,07% 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 850,00 358,50 42,18% 
Wydatki bieżące 850,00 358,50 42,18% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  50,00 0,00 0,00%  
Wydatki związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 4300 Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu 800,00 358,50 44,81% 

85205 

Razem 850,00 358,50 42,18% 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej (w tym plan  z dotacji  par. 2030 – 3.123,00) 3.457,00 1.931,51 55,87% 
Wydatki bieżące 3.457,00 1.931,51 55,87% 
Wydatki związane 

z realizacją ich  
statutowych 

zadań 4130 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
( finansowane z par. 2030 – kwota  1.931,51  opłacono składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za  osóby pobierające zasiłki stałe,w całości finansowane z dotacji) 

3.457,00 1.931,51 55,87% 

85213 

Razem 3.457,00 1.931,51 55,87% 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe 
( w tym plan  z dotacji  par.2030 – 5.026,00) 9.026,00  5.570,50 61,72%  

85214 
Wydatki bieżące (w tym z dotacji  par. 2030 – 3.390,50) 9.026,00  5.570,50 61,72% 
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Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 3110 

Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 
3.390,50 z budżetu gminy wypłacono 4 zasiłki celowe na kwotę 1.300,00  oraz 2 
specjalne celowe w kwocie 880,00)  

9.026,00  5.570,50 61,72% 

Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 3.390,50) 9.026,00  5.570,50 61,72% 
Zasiłki stałe   (w tym plan  z dotacji  par.2030 – 34.694,00) 37.114,00 21.461,76 57,83% 
Wydatki bieżące     w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 21.461,76 37.114,000 21.461,76 57,83% 

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 3110 Świadczenia społeczne  - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 6 

podopiecznych w kwocie  21.461,76) 37.114,000 21.461,76 57,83% 
85216 

Razem 37.114,00 21.461,76 57,83% 
Pomoc Społeczna   371.875,00 189.837,15 51,05% 
Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par. 2030 - 62.590,00) 371.875,00 189.837,15 51,05% 

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia pracownicze 1.580,00 446,40 28,25% 

Razem 1.580,00 446,40 28,25% 
4010 Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 25.644,02 261.171,00 124.262,68 47,58% 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji  5.500,00 19.781,00 19.780,73 100,00% 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 51.306,00 25.976,62 50,63% 

Wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 6.795,00 2.835,96 41,74% 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3. 844,00 834,40 21,71% 
Razem (w tym z dotacji  ŚUW  31.144,02) 342.897,00 173.690,39 50,65% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW  0,00 1.800,00 61,98 3,44% 
4260 Zakup energii - w tym z dotacji   375,65 2.200,00 903,22 41,05% 
4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,00% 
4300 Zakup usług pozostałych 11.934,00 6.671,74 55,91% 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji  384,33 1.200,00 639,61 53,30% 
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 20,00 40,00% 
4430 Różne opłaty i składki 160,00 68,76 42,98% 
4440 Odpis na fundusz świadczeń  socjalnych,    w tym z dotacji  1.800,00 8.269,00 6.201,05 75,00% 
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 685,00 685,00 100,00% 

85219 

Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
980,00 449,00 45,82% 
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Razem (w tym z dotacji ŚUW    2.559,98)   27.398,00 15.700,36 57,30% 
Pomoc w zakresie dożywiania 4.845,00 859,00 17,73% 
Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 444,00 4.845,00 859,00 17,73% 

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 3110 

Świadczenia społeczne    - 
 w tym z dotacji par.2030 – 444,00   wypłacono 2 zasiłki celowe na żywność z 
programu. 

3.145,00 859,00 27,31% 

Razem (w tym z dotacji  444,00) 3.145,00 859,00 27,31% 
Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 1.700,00 0,00 0,00% 

85230 

Razem 1.700,00 0,00 0,00% 
Pozostała działalność 10.904,00 5.234,00 48,00% 
Wydatki bieżące     10.904,00 5.234,00 48,00% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 0,00 0,00% Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych   
zadań 4300 Zakup usług pozostałych 9.904,00 5.234,00 52,85% 

85295 

Razem 10.904,00 5.234,00 48,00% 
Edukacja opiekuńczo wychowawcza (w tym plan z dotacji par.2030 1.456,00) 2.456,00 1.200,00 48,86% 
Wydatki bieżące (w tym z dotacji  par. 2030 - 960,00) 2.456,00 1.200,00 48,86% 
I Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 3240 

Stypendia szkolne   -  
 z dotacji par 2030 -kwota  960,00, ze środków urzędu 240,00 wypłacono 
stypendia szkolne dla  2 uczni) 

2.456,00 1.200,00 48,86% 

85415 

Razem           ( w tym z dotacji    960,00   2.456,00 1.200,00 48,86 

Dz.851 , 852  i 854  Pomoc Społeczna  (w tym plan  z dotacji  par. 2030 - 108.776,00  wykorzystano 
61.891,77 tj 56,90% planu z dotacji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

502.016,12 249.395,25 49,68% 

Dz. 855  Rodzina 3.582.691,12 1.768.827,96 49,37 
Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060) 2.759.455,00 1.407.392,71 51,00% 
Wydatki bieżące       2.759.455,00 1.407.392,71 51,00% 
Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 3110 Świadczenia społeczne  

(w ramach tego zadania wypłacono 2.759 świadczeń wychowawczych)   2.736.197,00 1.395.530,70 51,00% 

85501 

  Razem  2.736.197,00 1.395.530,70 51,00% 
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4010 Wynagrodzenia osobowe 17.750,00 9.124,62 51,41% 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.183,00 1.636,04 51,40% 

Wynagrodzen
ia i składki od 
nich 
naliczane 4120 Składki na Fundusz Pracy 435,00 223,56 51,39% 
Razem    (koszty obsługi świadczeń wychowawczych) 21.368,00 10.984,22 51,40% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500,00 0,00 0,00% 
4300 Zakup usług pozostałych 900,00 712,79 54,02% 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      170,00 0,00 41,21% 

Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320,00 165,00 0,00% 
Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych) 1.890,00 877,79 46,44% 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 687.943,00 355.344,64 51,65% 
Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 631.302,00  wykonanie  328.756,36 tj. 
52,08%) 687.943,00 355.344,64 51,65% 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00 89,28 40,58% 
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 3110 

Świadczenia społeczne  
(w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne  
w kwocie 293.324,28 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 
wysokości  18.035,70 

601.437 ,00 311.359,98 51,77% 

Razem (z dotacji  par. 2010- 311.359,98) 601.657,00 311.449,26 51,77% 
4010 Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 7.333,39) 51.161,00 21.727,29 42,47% 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  4.410,00 4.408,85 99,97% 

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne ( opłacone z dotacji składki na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne w kwocie  8.678,72, skł. na ubezp. społeczne za 
pracownika opłacone z dotacji w kwocie 1.217,85 oraz ze środków 
urzędu gminy w wysokości 3.468,36 

22.713,00 13.364,93 58,84% 
Wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy (z dotacji  w kwocie 166,42 oraz ze środków 
urzędu gminy w wysokości 473,93 1.361,00 640,35 47,05% 

Razem  (z dotacji par 2010  –  13.896,07)  79.645,00 40.141,42 50,40% 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000,00 0,00 0,00% 

4260 Zakup energii    -   800,00 451,60 56,45% 

85502 

Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 

4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00% 
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4300 Zakup usług pozostałych 2.200,00 1.847,03 83,96% 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      280,00 127,64 45,59% 
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00% 
4440 Odpis na fundusz świadczeń  socjalnych,     1.551,00 1.162,69 74,96% 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 165,00 23,57% 

Razem 6.641,00 3.753.96 56,53% 
Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana  z dotacji par. 2010) 110,00 52,24 47,49% 
Wydatki bieżące   110,00 52,24 47,49% 

4010 Wynagrodzenia osobowe 90,00 43,39 48,21% 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,00 7,78 45,76% 

Wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 1,07 35,67 

85503 

Razem 110,00 52,24 47,49% 
Wspieranie Rodziny  ( Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o 
pracę, oraz wydatki związane z wypłatą rządowego programu „Dobry Start” par.201 – plan z 
dotacji 106.020,00) 

125.179,00 1.012,00 0,81% 

Wydatki bieżące    125.179,00 1.012,00 0,81% 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0,00% 
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

3110 Świadczenia społeczne – Rządowy program Dobry Start.  102.600,00 0,00 0,00% 

Razem 103.000,00 0,00 0,00% 
4010 Wynagrodzenia osobowe  14.752,00 0,00 0,00% 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.722,00 0,00 0,00% 

Wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

4120 Składki na Fundusz Pracy 389,00 0,00 0,00% 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.012,00 50,60% 
Razem 19.863,00 1.012,00 5,09% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  200,00 0,00 0,00% 
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00% 
4300 Zakup usług pozostałych 850,00 0,00 0,00% 

85504 

Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      50,00 0,00 0,00% 
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4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 0,00 0,00% 
4440 Odpis na fundusz świadczeń  socjalnych,     776,00 0,00 0,00% 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 0,00 0,00% 

Razem 2.316,00 0,00 0,00% 
Rodziny zastępcze   
(W rozdziale tym zostały  wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej) 

5.680,00 2.108,00 37,11% 

Wydatki bieżące 5.680,00 2.108,00 37,11% 
Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 5.680,00 2.108,00 37,11% 

85508 

Razem 5.680,00 2.108,00 37,11% 
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50,00 0,00 0,00% 
Wydatki bieżące 50,00 0,00 0,00% 
Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 50,00 0,00 0,00% 

85510 

Razem 50,00 0,00 0,00% 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

4.258,00 2.918,37 68,54% 

Wydatki bieżące 4.258,00 2.918,37 68,54% 

Wydatki związane 
z realizacją ich  
statutowych zadań 4130 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
 finansowane z dotacji par.2010  - 1.976,40 opłacono składki na 
ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne 

4.258,00 2.918,37 68,54% 

85513 

Razem 4.258,00 2.918,37 68,54% 
 Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 331.726,97 par. 2060 – 

1.407.392,71  3.582.675,00 1.768.827,96 49,37% 

Dz.851 Wydatki bieżące 2.889,12 1.805,70 62,50% 

85195  Pozostała działalność 2.889,12 1.805,70 62,50% 

Dz. 852 Wydatki bieżące 496.671,00 246.389,55 49,61% 
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85202  Domy pomocy społecznej 58.600,00 21.137,13 36,07% 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 850,00 358,50 42,18% 

85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy 
społecznej (z dotacji par. 2030 – 1.931,51) 3.457,00 1.931,51 55,87% 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030  - 
3.390,50) 9.026,00 5.570,50 61,72% 

85216 Zasiłki stałe (z dotacji  21.461,76) 37.114,00 21.461,76 61,86% 
85219 Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 33.704,00)  371.875 ,00 189.837,15 51,05% 
85230 Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 -  200,00) 4.845,00 859,00 17,73% 
85295 Pozostała działalność 10.904,00 5.234,00 48,00% 

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: 2.456,00 1.200,00 48,86% 

85415 
Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (z dotacji par. 
2030 -   960,00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.456,00 1.200,00 48,86% 

Dz. 855    Rodzina 3.582.675,00 1.768.827,96 49,37% 

85501 Świadczenia wychowawcze (z dotacji 1.407.392,71) 2.759.455,00 1.407.392,71 51,00% 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w tym z dotacji par. 2010 – 328.756,36 (z 
dotacji  829,278,26)   

687.943,00 355.344,64 51,65% 

85503 Karta Dużej Rodziny - z dotacji par. 201 – 52,24 110,00 52,24 47,49% 

85504 Wspieranie rodziny   125.179,00 1.012,00 0,81% 

85508 Rodziny zastępcze 5.680,00 2.108,00 37,11% 

85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50,00 0,00 0,00% 
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85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów (z dotacji par. 201 – 2.918,37) 

4.258,00 2.918,37 68,54% 

                Razem działy 4.084.691,12 2.018.223,21 49,41% 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61.2021 

Wójta Gminy Starcza 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

INFORMACJA 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze  2021r 

Na posiedzeniu Rady Gminy Starcza z dnia 29 grudnia 2020r.  radni  podjęli uchwałę 

Nr 156.XXI.2020. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021 – 

2025. 

Planowane wielkości budżetowe na rok 2020 zawierały: dochody ogółem -  

16 260.000,00zł, (w tym dochody majątkowe 2.493.446,00zł) i wydatki ogółem w wysokości - 

16.200.000,00zł, (w tym wydatki majątkowe 3.021.540,60zł), a także inne dane, niezbędne do 

ustalenia wyniku finansowego gminy, w tym: 

- rozchody (560.000,00zł), z przeznaczeniem na: 

-- spłatę rat kapitałowych kredytów komercyjnych - długoterminowych - 560.000,00, 

w tym: 

--- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r.  w kwocie  -  550.000,00zł 

--- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r.  w kwocie  - 10.000,00zł 

- przychody w kwocie  - 500.000,00 zł, które stanowi: 

-- planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny długoterminowy w kwocie - 

500.000,00zł 

W planie dochodów wyodrębniono: 

- subwencję  ogólną  w łącznej  kwocie  -  4. 312.568,00zł, 

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie - 

3.820.255,66zł, które stanowią: 

-- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących   i zadań zleconych gminie 

ustawami - 3.719.485,00zł, 

-- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich - z przeznaczeniem na realizację 

Projektu pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat..” – 100.770,66zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 715F2FB5-07C3-4058-B4A0-2E396000C29B. Podpisany Strona 1



- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -

2.977.884,00zł 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -

2.692,00zł 

- pozostałe dochody bieżące - 2.653.154,34zzł, w tym: 

-- z podatku od nieruchomości -550.000,00zł, 

- dochody majątkowe - 2.493.446,00zł, w tym: 

-- dochody ze sprzedaży majątku - 62.000,00zł 

-- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.431.446,00zł 

W planie wydatków uchwalonych na kwotę ogółom 16.200.000,00zł wyodrębniono: 

- wydatki bieżące  w kwocie - 13.178.459,40zł, w tym: 

-- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem   środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy – 100.770,60zł 

- wydatki majątkowe w kwocie łącznej - 3.021.540,60zł, w tym: 

-- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem   

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy) - 

1.577.427,00zł 

W WPF określono  także prognozowane kwoty długu na każdy rok budżetowy oraz inne 

bardziej uszczegółowione dane. Natomiast w formie załącznika przedstawiono „Wykaz 

przedsięwzięć wieloletnich”. 

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy Starcza dane te 

uległy zmianie oraz zwiększono okres  realizacji WPF o 2025 rok. 

Jak kształtowały się podstawowe zmiany w dochodach w okresie pierwszego półrocza b.r. 

wprowadzone w oparciu o uchwały Rady Gminy Starcza i Zarządzenia Wójta Gminy 

przedstawia tabela Nr 1 natomiast wydatki w tabeli Nr 2. 
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Tabela  
Nr 1 DOCHODY zwiększenia zmniejszenia Korekta 

DOCHODY BIEŻĄCE 685.916,62 49.371,00 639.545,62 
I Dotacje i środki na realizację zadań bieżących 457.499,92 1.868,00 +455.631,92 
1.  dotacje celowe z zakresu zadań własnych i zleconych gminie ustawami, w tym na realizację zadań: 64.544,95 1.868,00 62.676,95 
1.1 -z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.  5.835,00 - - 
1.2 -z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (60,00zł +25,00zł+25,00zł) 110,00 - - 
1.3 -z zakresu administracji rządowej- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny 
- - - 

1.4. -z zakresu administracji rządowej- wprowadzenie wniosków do CEIDG   w związku z ustawą  z 6 marca 2018r. o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy   

1.844,00 - - 
1.5 -z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów  
1.456,00 - - 

 -z zakresu administracji rządowej -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

1.762,00 1.762,00 - 

 -z zakresu wsparcia gospodarstw rolnych,… - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – (6.045,52z + 166,22zł) 

6.211,74 - - 

 -z zakresu administracji rządowej- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w 
Starczy 

37.799,21 - - 

 -z zakresu zadań prowadzonych przez  GOPS w Starczy (zasiłki stałe -7.809,00zł, zasiłki  rodzinne - 1.347,00zł, 
składka na ubezpieczenie  zdrowotne - 371,00zł)  

9.527,00 - - 
2 -środki od Wojewody Śląskiego z tytułu utraconych dochodów opłaty targowej    (100,00zł + 300,00zł) 400,00 - - 
3 -środki od Wojewody Śląskiego otrzymane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 

na dofinansowanie  transportu zbiorowego na terenie gminy oraz dla dwóch linii autobusowych 
(232.754,00zł + 80 277,30zł) 

313.031,30 - - 

4 -środki z Funduszu COVID-19 na utworzenie i organizację punktu szczepień, usługi transportowe 
(27.000,00zł + 500,00zł) 

27.500,00 - - 

5 -dotacja celowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego w  ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”  10.368,25 - - 
 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa -jako refundacja wydatków bieżących poniesionych w 

2020  roku w ramach Funduszy  sołeckich wsi w wysokości - 21.655,42zł. 
21.655,42 -  

 -dotacja celowa z WFOŚ i GW w Katowicach w ramach realizowanego programu „Czyste powietrze”  - 
20.000,00zł. 

- - - 

II Subwencje - 47.303,00 -47.303,00 
 korekta części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 47.303,00  

III Podatki 65.060,05 - +65.060,05 
 -wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.241,00zł 5.241,00 - - 
 -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – (9.800,00zł +3.200,00zł) 13.000,00  - 
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 - -wpływy od osób fizycznych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat -1.000,00zł. 1.000,00 - - 
 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie  karty 

podatkowej - 7.100,00zł 
7.100,00 - - 

 -wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych -14.419,05zł +od osób prawnych - 
24.300,00zł) 

38.719,05 - - 

IV Pozostałe dochody 166.356,65 200,00 +166.156,65 
1. - korekta klasyfikacji budżetowej (100,00zł +100,00zł )  200.00 - 
2. - wpływy z tytułu opłaty śmieciowej  (zmiana opłat ) -120.400,00zł 120.400,00 - - 
3. - wpływy z usług - za dostarczanie wody pitnej  (13.000,00zł +11.000,00zł) 24.000,00 - - 
4. - wpływy z usług - za przyjmowanie ścieków  na gminną oczyszczalnię ścieków - (12.000,00zł+ 

3.643,00zł) 
15.643,00 - - 

 - wpływy z pozostałych odsetek (naliczane od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej   -  91,74zł         91,74 - - 
 - wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT za 2020r.)   - 2.000,00zł  2.000,00 - - 
 - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.. – 40 EURO - (3. 518,26zł +703,65zł ). 4.221,91 - - 

 
DOCHODY MAJĄTKOWE 

 
64.303,33 

 
442.661,00 

 
-378.357,67 

1. wprowadzenia do planu dochodów środków ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze 
złomowania samochodu strażackiego STAR 244 - OSP Starcza ) 3.250,00zł. 

3.250,00 - - 
2. wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w  ramach konkursu  

„Inicjatywa sołecka” na realizację zadań majątkowych 
49.351,75 - - 

3 Korekta dotacji celowej w związku z rozliczeniem zadania pn. „ Montaż odnawialnych źródeł energii na 
terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”  i naliczeniem podatku VAT od otrzymanej dotacji w 

kwocie 44.587,11zł.  

- - - 

4 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa -jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 
2020  roku w ramach Funduszy  sołeckich wsi  

11.701,58  - 

 Korekta dotacji w ramach środków  unijnych- z RPO na realizację zadania „Rozbudowa i 
termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” – z uwagi na zmiany w montażu finansowym 

wynikające ze zmian w kolejności realizacji poszczególnych etapów zadania      

- - - 

Razem 750.219,95 492.032,00 +261.187,95 

 
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli Nr 1 można stwierdzić, iż  w ciągu I półrocza br. wprowadzono zmiany zwiększające 

plan dochodów o kwotę ogółem 261.187,95zł, w tym zwiększenia stanowiły kwotę 750.219,95zł, natomiast zmniejszenia kwotę 492.032,00zł. 

Tym samym plan dochodów z kwoty ogółem 16.260.000,00zł zwiększono do kwoty 16.521.187,95zł, natomiast plan dochodów majątkowych 

z kwoty 2.493.446,00zł skorygowano do kwoty 2.115.088,33zł. Niemniej jednak dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące z kwoty 3.820.255,66zł wzrosły do kwoty 4.275.887,58zł, pozostałe dochody bieżące z kwoty 2.653.154,34zł wzrosły do kwoty 

2.884.371,04zł (w tym  z podatku od nieruchomości z kwoty 550.000,00zł do kwoty 588.719,05zł). 
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Tabela   Nr 2. WYDATKI zwiększenia zmniejszenia Korekta 
I.WYDATKI BIEŻĄCE +937.255,30 -181.060,06 +756.195,24 

1. Wydatki w ramach dotacji celowych z zakresu zadań własnych i zleconych gminie ustawami, w tym z zakresu: 64.544,95 1.868,00 62.676,95 
1.1 -przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.  5.835,00 - - 
1.2. -z zakresu zadań prowadzonych przez  GOPS w Starczy (zasiłki stałe -7.809,00zł, zasiłki  rodzinne - 1.347,00zł, 

składka na ubezpieczenie  zdrowotne - 371,00zł, Karta Dużej Rodziny -110,00zł , składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych.. -1.762,00zł, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów  -1.456,00zł 

12.855,00 1.762,00  

1.3 -administracji rządowej- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny  106.00  
1.4 -wprowadzania wniosków do CEIDG   w związku z ustawą  z 6 marca   2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla  przedsiębiorcy   -1.844,00zł 
1.844,00 - - 

1.5 -wsparcia gospodarstw rolnych,… - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej – (6.045,52zł +166,22zł) 

6.211,74 - - 
1.6 -z zakresu administracji rządowej- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w 

Starczy 
37.799,21 - - 

2. Pozostałe wydatki realizowane w ramach dotacji celowych i środków zewnętrznych 47.500,00 9.361,14 38.138,86 
2.1 -realizacja zadania pn. „Organizacja szczepień SARS-COV-2 ”, w tym: usługi transportowe – ( 27.000,00zł + 

500,00zł) 
- korekta planu wydatków z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej; (9.000,00zł +361,14zł) 

27.500,00  
9.361,14 

- 

2.2 - wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn.”Utworzenie i prowadzenie punktu  konsultacyjno-informacyjnego 
”Czyste powietrze” - 20.000,00zł. 

20.000,00 - - 
3 Uaktualnienie planu pozostałych wydatków bieżących  realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe 825.210,35 169.830,92 655.379,43 

3.1 Uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Starczy, w tym na: 70.925,16 30.000,00 40.925,16 
1) -realizację Projektu pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat” - 70.925,16zł 70.925,16 - - 
 2) -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.  - 30.000,00 - 
3.2 Uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Gminne Przedszkole w Starczy, w tym na: - 17.303,00 -17.303,00 
1) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. - 17.303,00 - 
3.3 Uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, w tym: 5.120,00 5.120,00 0,00 
1) -korekta wydatków  z zakresu „Wspierania rodziny”  na rzecz wydatków bieżących dot. „Ośrodka Pomocy 

Społecznej”), 
5.120,00 5.120,00 - 

3.4 Wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w 
Starczy, w tym na: 

749.165,19 117.407,92 631.757,23 
1). -utworzenie „Publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Starcza” – 323.550,00zł ,  wprowadzenie nowej 

linii komunikacyjnej - 80.277,30zł , opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy - 7.000,00zł, 
- korekta planu wydatków polegających na dopłatach do biletów i przewozów autobusowych   - 82.000,00zł 

410.827,30 82.000,00 - 

2). - pokrycie kosztów energii elektr. w tym w; Urzędzie Gminy, „Domu Nauczyciela” i „Agronomówce”  (1.400,00zł + 
3.000,00zł 

4.400,00 - 
3). - realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (śmieci) - 64.304,00zł 64.304,00 - 

- 
- 

4) - realizację zadań z  wyszczególnieniem  podatku od towarów i usług- VAT ( 28.300,00zł + 9.105,34zł + 9.322,70zł) 46.728,04 - - 
5) -realizację zadań z zakresu oświetlenie ulic (energia elektr. - 14.000,00zł, kompleksowa obsługa oświetlenia  - 

1.000,00zł 
-realizacja zadań z zakresu  eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody (koszty energii elektrycznej ) - 

15.000,00zł,    

30.000,00 - - 
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6) - realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymanie dróg gminnych ( zimowe utrzymanie dróg gminnych - 
15.000,00zł oraz pozostałe usługi (naprawa bieżąca, koszenie traw  w poboczach. Itp..) – 70.000,00zł. 

85.000,00 - - 
7) - realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (uregulowanie spraw własnościowych) - 

2.000,00zł, 
2.000,00 - - 

8) -realizację wydatków bieżących związanych z utrzymaniem porządku i oczyszczaniem terenu gminy –1.000,00zł 1.000,00 - - 
9) -realizację wydatków  w związku) z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych  ( w tym na PPK dla 

prac.) 
29.500,00 - - 

10) -realizację wydatków bieżących  w związku z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym: 
przeprowadzenie remontu  schodów wejściowych do budynku ,  odnowienie sali posiedzeń Rady Gminy Starcza  

12.860,00 - - 
11) -wprowadzenie do planu wydatków przedsięwzięcia  pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Własnej” -

12.960,31zł,   ( w ramach „Inicjatywy sołeckiej”   oraz korekta planu wydatków w ramach F. sołeckiego wsi Własna - 
2.592,06zł 

12.960,31  
    2.592,06 

- 

12) -realizację wydatków przez Gm. Komisję  Rozw. Problemów Alkoholowych ze środków niewykorzystanych w 2020r. 2.053,29 - - 
13) -dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych(12.532,25zł), w tym 

dla: OSP w Rudniku Małym - 5.750,00zł, OSP w Starczy -3.257,50zł, OSP w Łyścu - 3.524,75zł 
-korekta wydatków z uwagi na zmiany w dotacjach dla OSP w Łyścu i OSP w m. Rudnik Mały –   2.724,75zł. 

12.532,25  
 

2.724,75 

 
- 

14) -uaktualnienie planu wydatków w związku z eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków  35.000,00 - - 
15) -uaktualnienie planu wydatków z tytułu odsetek związanych z obsługą długu publicznego (z tytułu zaciągniętych 

kredytów komercyjnych długoterminowych)  -30.091,11zł 
- 30.091,11 - 

 
II.WYDATKI   MAJĄTKOWE 

 
+685.853,76 

 
-737.379,72 

 
-51.525,96 

1 Ponowne wprowadzenie do realizacji wydatków majątkowych (rozpoczętych i niezakończonych w 2020 roku) z 
udziałem  Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych  w kwocie - 218.814,07zł, w tym; 
-Budowa wodociągu w ul.  Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec”- 76.100,00zł 

-Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” - 47.000,00zł 
-Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w  miejscowości Starcza” - 95.714,07zł.        

218.814,07 - - 

2 Uaktualnienie planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” 
–wykonanie audytu energetycznego - 5.000,00zł.  

5.000,00 - - 
3 Wprowadzenie do realizacji zadań (w ramach  konkursu „Inicjatywa sołecka”), w tym na: 

-„Rozbudowę placu zabaw przy ul. Sportowej  w Starczy”-  48.439,69zł. 
-„Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” (zakup i montaż tyrolki)  – 13.600,00zł  

62.039,69 - - 

4 Korekta planu wydatków  w ramach Funduszy Sołeckich wsi z  uwagi  na wkład  własny   w realizacji zadań  z 
„Inicjatywy sołeckiej’,  (w ramach Funduszu soł. wsi Rudnik Mały – 3.000,00zł, w ramach Funduszu soł. wsi Starcza 

–  9.687,94zł.) 

- 12.687,94 - 

5 Korekta dotacji celowej dla jednostki OSP w m. Rudnik Mały - 300.000,00zł - 300.000,00 - 
6 Uaktualnienie planu wydatków na realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Łysiec i Rudnik Mały”( zmniejszenie kosztów w wyniku przeprowadzonego przetargu ) – 24.691,78zł.  
- 24.691,78 - 

7 Korekta klasyfikacji budżetowej i rozpoczęcie  w roku bieżącym wydatków związanych z „Rozbudową budynku UG 
i OSP Starcza” ze środków własnych budżetu gminy – 400 000,00zł. 

400.000,00 400.000,00 +691.046,58 

 
RAZEM 

 
+1.623.109,06 

 
-918.439,78 

 
+704.669,28 

Na podstawie tabeli Nr 2 można stwierdzić, iż znaczne zmiany wprowadzono w wydatkach budżetu gminy, które wzrosły o kwotę ogółem 

704.669,28zł, w tym: 
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Id: 715F2FB5-07C3-4058-B4A0-2E396000C29B. Podpisany Strona 6



- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 756.195,24zł, poprzez wprowadzone zwiększenia o kwotę 937.255,30zł i zmniejszenia o kwotę 

181.060,06zł. 

- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 51.525,96, poprzez wprowadzone zwiększenia o kwotę 685.853,76zł i zmniejszenia o kwotę  

737.379,72zł 

Ty samym plan wydatków  z kwoty 16.200.000,00zł zwiększono do kwoty - 16.904.669,28zł, a plan wydatków majątkowych z kwoty 

3.021.540,60zł skorygowano do kwoty 2.970.014,64zł. Ponadto dokonano istotnych  zmian w planie wydatków, które dotyczyły bardziej    

uszczegółowionych wierszy,w tym  wydatki  bieżące na „Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania z udziałem środków UE” z kwoty 

100.770,66zł wzrosły do kwoty 171.695,82zł, wydatki na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych kredytów) - z kwoty 77.640.00zł 

zmniejszono do kwoty 47.548,89zł, oraz uaktualniono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z kwoty 6.213.601,00zł  

na kwotę 6.252.454,12zł 

W wyniku tych zmian ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie – 383.481,33zł, na pokrycie którego wprowadzono przychody, tj. wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zwiększono plan przychodów do kwoty 

1.030.389,33zł, a plan rozchodów  do kwoty 646.908,00zł. 
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Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy ukształtowały WPF 

w sposób przedstawiony w tabeli poniżej 

L p Wyszczególnienie Plan na 
01.01.20201r 

Plan po zmianach 
na  30.06.2021r 

Wykonanie na 
30.06.2021r. 

% 
wykonania 

I Dochody ogółem, z tego: 16.260.000,00 16.521.187,95 8.399.014,88 50,84 
a Dochody bieżące, w tym: 13.766.554,00 14.406.099,62 7.733.425,94 53,68 
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
2.977.884,00 2.977.844,00 1.453.746,00 48,82 

 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

2.692,00,00 2.692,00 3.526,90 131,01 

 - z subwencji ogólnej 4.312.568,00 4.265.265,00 2.457.762,00 57,63 
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele  

bieżące 
3.820.255,66 4.275.887,58 2.198.050,15 51,41 

 -pozostałe dochody bieżące , 
w tym – z podatku od nieruchomości 

2.653.154,34 
            550.000,00 

2.884.371,04 
588.719,05 

1.620.340,89 
374.117,48 

56,18 
63,55 

b Dochody majątkowe 2.493.446,00 2.115.088,33 665.588,94 31,47 
 w  tym: ze sprzedaży majątku 

             z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na  
inwestycje    

62.000,00 
2.431.446,00 65.250,00 

2.049.838,33 3.250,00 
662.338,94 4,98 

32,31 
II Wydatki ogółem  16.200.000,00 16.904.669,28 7.174.183,58 42,43 

Wydatki bieżące 13.178.459,40 13.934.654,64 6.911.733,58 49,60 
1 na obsługę długu 77.640,00 47.548,89 23.068,14 48,51 
2 na wynagrodzenia i składki od nich  naliczane 6.213.601,00 6.252.479,12 3.208.696,33 51,32 
3 z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania z udziałem środków 

UE) 100.770,66 171.695,82 64.150,91 37,36 

a 

5 Pozostałe wydatki bieżące jednostek 
organizacyjnych 

6.501.235,13 7.462.930,81 3.615.818,20 48,45 

Wydatki majątkowe 3.021.540,60 2.970.014,64 262.450,00 8,84 
Przedsięwzięcia (zadania wieloletnie projekty z udziałem 
środków UE) 3.021.540,60 2.970.014,64 121.700,00 4,10 
realizowane z  udziałem   środków  pochodzących ze  źródeł 
zagranicznych (art. 5. .  1.577.427,00 1.557.735,22 140.750,00 9,04 

b 
w

   
t
y
m 

 w tym: realizowane w formie dotacji 976.487,00 0,00 0,00 0,00 
III Wynik budżetu (I-II ) 60.000,00 -383.481,33 1.224.831,30 0,00 
IV Przychody 500.000,00 1.030.389,33 1.143.482,10 110,98 

Przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 943.481,33 1.143.482,10 121,20 
1a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  0,00 291.792,52 291.792,52 100,00 
1b Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie 

deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 651.688,81 851.689,58 130,69 
1c. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu –

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 
pkt 8 ustawy ofin.publ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

1.d Spłata udzielonych pożyczek  86.908,00 0,00 0,00 
Przychody związane z zaciąganiem długu 500.000,00 0,00 0,00 0,00 
2a pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 
2b kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 
 W tym - kredyty długoterminowe 

- kredyty krótkoterminowe 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

2c emisja obligacji w tym 0.00 0,00 0,00 0,00 

2 

podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające 
finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Rozchody 560.000,00 646.908,00 279.999,98 43,28 
Spłata  długu, w tym; 560.000,00 560.000,00 279.000,98 49,82 
1
a pożyczki   0,00 0,00 0,00 0,00 
1
b kredyty 560.000,00 560.000,00 279.000,98 49,82 
1
c Inne rozchody ( w tym: wykup obligacji)                                                                                                                                                                                                                                0,00 0,00 0,00 0,00 
 2    Udzielone pożyczki 0,00 86.908,00 0,00 0,00 
V
I Umorzenie kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 
V
II Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów  

( III+IV-V) 
0,00 0,00 2.088.313,42 0,00 

Finansowanie deficytu/ (IV –V) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  0.00 0,00 0,00 0,00 
Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie 
deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 00 0,0 0,00 
Kredyt, pożyczka 0,00             0,00 0,00 0,00 
Prognoza kwoty długu (wg stanu na 31.12.2021r.);  
 W tym; na dzień 30.06.2021r. 2.190.000,00 

1.910.000,02 
1.690.000,00 

1.410.000,02 
1.690.000,00 

1.410.000,02 
100,00 
100,00 

Kwota wyłączenia z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadające na dany rok 
budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 
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I.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.  2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
1.  

WYDATKI BIEŻĄCE 
                          Plan                         Wykonanie 

Zmiany za I poł 2021r. narastająco 
Stopień  
zaawansowania prac 

Lp Łączne 
nakłady 
finansowe 

Wg uchwały 
budżetowej 
 na 2021r. 

 zmniejszenia ( - ) 
 zwiększenia (+ ) 

 
Plan 
 po zmianach 

Kwota % Kwota % 

 373.224,65 100.770,66 +70.926,16 171.695,82* 64.150,91 37,36 228.357,27 61,18 

  
„Z małej szkoły w  Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” 

         Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 157.XXI.2020 z dnia  29.12.2020r.  zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację projektu p.n. „Z małej szkoły w  
Wielki Świat - w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizację rzeczową zadania rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Starczy w 2019 roku na 
„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” - 100.770,66zł., a następnie zwiększono plan wydatków Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 
164.XXII.2021 z dnia 27.01.2021r. o kwotę 70.925,16zł, którą stanowią środki pozostałe do wykorzystania z 2020 roku.  Na realizację tego projektu pozyskano 
środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego w pełnej kwocie dotacji celowej w wysokości 373.224,65zł.., a w I pół 2021 br. 64.150,91zł. W 2019 roku 
przystąpiono do realizacji zajęć z  j. angielskiego i  matematyki  oraz  do tworzenia warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wyposażenia 
pracowni szkolnej i przeznaczono kwotę - 41.229,55zł W 2020 roku prowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zrealizowano 
zakup pomocy dydaktycznych na „Tworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu jak również na wyposażenie pracowni szkolnej dla uczniów 
SP w Starczy”,na które wydano 122.976,81zł. W I pół. 2021r. wydano 64.150,91zł. Łączne nakłady na realizację tego projektu stanowią kwotę 228.357,27zł w tym 
wkład własny gminy stanowi kwotę 10.847,40z.ł. Niemniej jednak z uwagi na utrudnienia w realizacji projektu spowodowane epidemią koronawirusa realizacja 
zadania jest ograniczona. Największy wpływ  na ograniczenie wydatków mają okresowo wstrzymane zajęcia dydaktyczne z uczniami.   W związku z powyższym 
wydłużono okres realizacji zadania wraz z rozliczeniem finansowym na dzień 31.01.2022r.  

Razem wydatki bieżące na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt.  2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
373.224,65 100.770,66 +70.926,16 171.695,82* 64.150,91 37,36 228.357,27 61,18 
*W wieloletniej Prognozie Finansowej pomyłkowo nie uwzględniono  w planie limitu na 2021 rok wydatków wprowadzonych w budżecie gminy w wyniku przychodów w 
kwocie 70.926,16zł , co zostanie skorygowane  najbliższym zarządzeniem Wójta Gminy Starcza. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 715F2FB5-07C3-4058-B4A0-2E396000C29B. Podpisany Strona 9



 
 
2 

 
WYDATKI    MAJĄTKOWE 

                          Plan                         Wykonanie 
Zmiany za I pół. 2021r. narastająco 

Stopień zaawanso- 
wasowania prac 

Lp  Łączne 
nakłady 
finansowe 

Wg uchwały 
budżetowej 
na 2021r. 

 zmniejszenia  -  
zwiększenia +  

 
Plan 
 po zmianach 

Kwota % Kwota % 

 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka” 
       Realizację inwestycji pn. ”Budowa świetlicy w m. Klepaczka” -  zaplanowano na lata  2024-2025. z limitem na poszczególne lata w wysokości: 300.000,00zł 

-2024 rok, 600.000,00zł – 2025 rok. Założono, iż realizacja tego zadania  nastąpi z udziałem środków unijnych PROW. W ramach zadania planuje się budowę 
budynku świetlicy wiejskiej służącej integracji, rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców wsi. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii 
tradycyjnej. Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wod. – kan., instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, 
instalację elektryczną. Wokół budynku zostaną wykonane: podejścia, opaski i oświetlenie zewn. Nie poniesiono żadnych wydatków.  

789.474,00 676.487,00 0,00 676.487,00 105.000,00  15,52 201.323,80 25,50 
„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” 

2.  2. 

Uchwałą Rady Gminy Starcza  Nr 157.XXI.2020  z dnia  29.12.2020r.  zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację projektu p.n.  „Wymiana źródeł 
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”  w kwocie 676.487,00zł (z udziałem środków unijnych ramach RPO na  lata 2014-2020)  Realizację 
zadania rozpoczęto w 2018 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 7.000,00zł na opracowanie Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na 
terenie gminy Starcza. W 2020 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 89.323,80zł. W I pół br. poniesiono wydatki w kwocie 105.000,00zł, co 
daje kwotę poniesionych wydatków 201.323,80zł. Należy również zaznaczyć, iż realizacja prac bardziej zależy od mieszkańców niż od władz gminy, ponieważ 
to oni są bezpośrednimi realizatorami projektu. Zadanie polega na wymianie pieców; na gazowy lub na biomasę. 

 1.240.498,22 134.690,00  - 24.691,78 109.998,22 0,00 0,00 30.500,00 2,46 
3 „Budowa wodociągu  i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” 

 

 

Uchwałą Rady Gminy Starcza  Nr 157.XXI.2020  z dnia  29.12.2020r.  zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację  rzeczową I etapu projektu pn.  
„Budowa wodociągu  i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” z udziałem PROW  2014-2020. Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 
29.04.2020r. wprowadzono  środki na: wykonanie projektu budowlanego (21.000,00zł) oraz na opracowanie mapy do celów projektowych (4.500,00zł). W 
wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlano-montażowe koszty zadania uległy zmianie w związku z czym Uchwałą Rady Gminy Nr 
181.XXVI.2021 z dn. 26.05.2021 dokonano korekty limitów na:  2021r.-109.998,22zł  i  2022r. -1.100.000,00zł. W I pół br. przystąpiono do realizacji prac 
budowlano –montażowych (bez zafakturowania). Zakres rzeczowy zadania to: budowa sieci wodociągowej w ul. Malowniczej  (350,40mb,) i ul. Różanej (135m) 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej ( 380,50mb.) i ul. Okrężnej (337,00mb) oraz ul. Różanej (435m).w m. Łysiec  oraz budowa sieci  
wodociągowej  w ul Śląskiej – odnoga (130,00mb), w m. Rudnik Mały i sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Miłej (498,30mb) oraz w ul. Śląskiej - (123,00mb) . 

3.820.850,00 766.250,00 + 5.000,00 771.250,00 35.750,00 4,64 72.650,00 1,90 4 

„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” 
      Uchwałą Rady Gminy Starcza  Nr 157.XXI.2020  z dnia  29.12.2020r. zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację I etapu projektu p.n.  

„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” dot. części termomodernizacji budynku  w kwocie 766.250,00zł. Niemniej jednak w 
związku ze zmianą decyzji polegającej na rozbudowie budynku dokonano korekty zaplanowanych wydatków. Pierwszą zmianę wprowadzono Uchwałą Rady 
Gminy Nr 164.XXII z dn. 27.01.2021r. gdzie zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00zł.,a następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 181.XXVI.2021 z dn. 
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26.05.2021 dokonano korekty zaplanowanych wydatków ze środków dotacyjnych na rzecz wydatków ze środków własnych budżetu  gminy w kwocie 
400.000,00zł. Takie zmiany wprowadzono z uwagi na wydłużającą się procedurę konkursową ( brak umowy o dofinansowanie ze środków  RPO). W 2021r. 
postanowiono rozpocząć realizację zadania ze środków własnych budżetu oraz uaktualniono koszty zadania do kwoty 3.820.850,00zł. W oczekiwaniu na 
przyznanie środków zewnętrznych przesunięto realizację rzeczową na II pół. 2021r. Rozważa się przy tym całkowitą zmianę harmonogramu prac. Decyzję o 
rozbudowie i termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza gmina podjęła z uwagi na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi konieczne jest zapewnie-nie 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Konieczna jest rozbudowa budynku  i utworzenie nowego głównego wejścia wraz z wolną od barier 
przestrzenią komunikacyjną i windą. Rozbudowa dotyczy budynku  UG i OSP Starcza, ponieważ tworzy ona jedną bryłę architektoniczną. Natomiast w celu 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ograniczenia emisji pyłów i gazów zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna i wymienione źródło ciepła. 

Razem wydatki  
Majątkowe                                   -

6.750.822,22 
1.577.427,00 -19.691,78 1.557.735,22 140,750,00 9,04 304.473,80 4,5% 

Z przen wydatki 
 bieżące  - 373.224,65 100.770,66 +70.926,16 171.695,82* 64.150,91 37,36 228.357,27 61,18 

 
OGÓŁEM       

7.124.046,87 

 
1.678.197,66 

 
51.234,38 

 
1.729.431,04 

 
204.900,91 

 
11,85 

 
532.831,07 

 
7,48 

   W I pół. br. gmina nie realizowała zadań bieżących  oraz zadań majątkowych jednorocznych z udziałem środków unijnych. 

II. Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania wieloletnie ) 
1.                                                                    WYDATKI BIEŻĄCE 

                          Plan                         Wykonanie 
Zmiany za I pół. 2021r. narastająco 

Stopień  
zaawansowan
ia prac 

Łączne 
nakłady 
finansowe 

Wg 
uchwały 
budżetow
ej 
 na 2021r. 

 
zmniejszeni

a ( - ) 
 zwiększenia 

(+ ) 

 
Plan 
 po zmianach 

Kwota % Kwota % 

30.000,00 0,00 +20.000,00 20.000,00 8.000,00 40,00
% 

8.000,00 26.67 

 
„Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze„ ” 

W związku z pozyskaniem środków z W.F.O.S i G W w Katowicach w kwocie 30.000,00zł uchwałą Rady Gminy 
Starcza  Nr 181.XXVI.2021 z dnia 26 maja 2021r wprowadzono do planu wydatków kwotę 20.000,00zł z 
przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w 2021 roku 
oraz 10.000,00zł na  realizację w 2022 roku. Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych. Zadaniem punktu konsultacyjnego jest: udzielanie informacji o Programie, przygotowania Wniosków o 
dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego 
dofinansowania, itp.    
Razem wydatki bieżące na 
programy, projekty lub pozostałe 
zadania wieloletnie       
30.000,00 

0,00 +20.000,00 20.000,0
0 

8.000,00 40,00
% 

8.000,00 26.67 
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II. Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania  wieloletnie 
2. WYDATKI  MAJĄTKOWE 

                          Plan                         Wykonanie 
Zmiany za I pół. 2021r. narastająco 

Stopień  
zaawansowa
nia prac 

Łączne 
nakłady 
finanso
we 

Wg uchwały budżetowej 
 na 2021r.  zmniejszenia ( - ) 

 zwiększenia (+ ) 

 
Plan 
 po 
zmianach 

Kwota % Kwota % 

Lp. 

300.000,0
0 

300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” 
Dz.754. 
Rro. 
75412 

Uchwałą Rady Gminy Nr 89.XII.2019 z dnia 27.12.2019r. zaplanowano środki  w kwocie 200.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu 
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” ponieważ jednostka OSP w Rudniku Małym starała się o pozyskanie środków 
zewnętrznych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚiGW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wstępnie oszacowano koszt 
zadania na ~ 870.000,00zł. Ponieważ jednostka nie otrzymała dofinansowania  zewnętrznego, to gmina również wstrzymała dotację na 2020rok. 
Niemniej jednak Uchwałą Nr 157.XXI.2020  z dnia  29.12.2020r ponownie zaplanowano dofinansowanie  na 2021 rok  zwiększając jednocześnie kwotę 
do 300,000,00zł.  

 2. 2.000.000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec” Dz.600,Roz. 
60014 

        Gmina Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018 z dnia  02.03.2018r zaplanowała pierwsze środki na  wspólną z Powiatem częstochowskim 
inwestycję pn. ”Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza-Łysiec, gmina Starcza” W wyniku podziału tego przedsięwzięcia powstały  dwa 
mniejsze zadania  Realizacja rzeczowa została przeprowadzona w 2019r. polegała na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. Gmina 
uczestniczyła w realizacji tego zadania w kwocie dofinansowania  w 2020 roku (7000.000,00zł). Realizację II części tego zadania zaplanowano w kwocie  
2.000.000,00zł, w tym:  550.000,00zł na 2024r., 1.450.000,00zł - na 2025r. Zadanie będzie polegało na;  przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. 
Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej.  

3 981.019,6
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,92 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna” Dz.010.Roz. 
01010 

Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r  (w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, 
Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) przyjęto, iż koszt zadania będzie stanowić ~981.019,67zł, a jego realizacja  rzeczowa   nastąpi w 2025 roku  z podziałem 
na: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Własna, ul. Wrzosowa (156.278,49zł) oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka , ul. Topolowa ( 
800.433,78zł). W wyniku podziału poniesionych wcześniej wydatków (w 2020r.) powstały koszty, które stanowią kwotę  9.000,00zł, w tym: koszty 
opracowania mapy do celów projektowych -1.500,00zł, koszty opracowania projektu budowlanego  7.500,00zł. Limit na 2025 r.- 972.019,67 

4 105.874,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 2,60 

„Budowa wodociągu w ul. Dębowej w m. Łysiec” Dz.010.Roz. 
01010 

         Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r  ( w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. 
Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa wodociągu w ul. Dębowej w m. 
Łysiec”– w kwocie  2.750,00zł, które stanowią: koszty opracowania mapy do celów projektowych oraz koszty opracowania projektu budowlanego. 
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Przyjęto, iż koszt zadania będzie stanowić ~105.874,00zł, a jego realizacja  rzeczowa  nastąpi w 2022 roku (przy ustalonym  limicie  wydatków - 
103.124,00zł). Zadanie będzie polegać na budowie sieci wodoc. w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec (z rur  PE Ø125//11/4) o dł. 404m oraz na 
wyposażeniu w hydranty nadziemne  w ilości  2 sztuk.. 

5 985.493,8
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1,32 

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” Dz.010.Roz.010
10 

    Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r. wprowadzono  środki  na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” . Zadanie powstało w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, 
ul. Dębowej, ul. Malowniczej,  ul. Różanej,  ul. Górskiej w m. Łysiec,  ul. Topolowej w m. Klepaczka,  ul. Wrzosowej w m.  Własna oraz ul. Sosnowej,  
Miłej i Śląskiej  w m. Rudnik Mały”) W 2020 roku poniesiono wydatki  na wykonanie projektu budowlanego oraz na opracowanie mapy do celów 
projektowych w kwocie 13.000,00zł. Zakres rzeczowy zadania to: budowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łysiec, w tym: sieci 
wodociągowej w ul. Malowniczej  (350,40mb,) i ul. Różanej (135m) oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Malowniczej ( 380,50mb.), ul. Okrężnej (337,00mb) 
oraz  ul. Różanej (435m). 
- budowa sieci  wodociągowej w  m. Rudnik Mały, w tym: w ul Śląskiej – odnoga (130,00mb) oraz kanalizacji sanitarnej  w m. Rudnik Mały, w tym; w ul. 
Miłej (498,30mb) oraz w ul. Śląskiej - (123,00mb). Ustalone limity wydatków to: 2022r- 195.3559,06zł, 2023r.-687.788,84zł, 2025r.- 89.345,85zł. 

6 1.520.000
,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1,32 

„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” Dz.600.Roz. 
6016 

Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV. 2019  z dnia 15.01.2019r.  wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w 
miejscowości Starcza”. W 2020 roku  poniesiono koszty w kwocie 20.000,00zł na wydzielenie działek w celu poszerzenia ulicy Wspólnej w Starczy (w 
tym: z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka - 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza - 42 działki. Gmina rozpoczęła przygotowania do 
realizacji inwestycji, która będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m ( dł. ~ 900 m), budowę poboczy 
tłuczniowych oraz  budowę systemu odwodnienia. W celu usprawnienia systemu komunikacyjnego na danym terenie oraz zapewnienia  dojazdu do 
działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie  pasa drogowego ul. Wspólnej do ~12,5 m.  Realizację zadania (z 
limitem;1.500,000,00zł) zaplanowano na 2023 rok.  

7 2.900.000
,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka” Dz.010. 
Roz.01010 

Realizację zadania pn. „Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka” zaplanowano na 2024 rok i oszacowano 
wartość zadania na kwotę – 2.900.000,00zł. Zadanie obejmuje wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni  asfaltowej ul. Równoległej w miejscowości 
Klepaczka  o długości ok. 645m  oraz ul. Polnej w miejscowości Starcza o  długości ok. 880m. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmować będzie 
wykonanie podbudowy dolnej z warstwą odsączającą, warstwy górnej i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną  również pobocza i 
odwodnienia drogi.  Zadanie pozostało bez nakładów finansowych z  limitem wydatków na; 2023r.- 180.000,00zł, 2024r.- 2.720.000,00zł 

8 1.128.632
,00 

1.108.632,0
0 

0,00 1.108.632,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”  Dz.600, 
Roz. 60016 

     Uchwałą Rady Gminy Nr 95.XIII. 2020  z dnia 29.01.2020r. zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w 
Starczy” - 20.000,00zł. Wprowadzone środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na  
2021r. z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego z kwotą dofinansowania w wysokości 1.102.066zł. Z uwagi na 
brak ustaleń w sprawie dofinansowania zadania, jego realizacja została tymczasowo wstrzymana. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą, którą stanowią: pobocza,  
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odwodnienie. Droga przewidziana do przebudowy (o szerokości jezdni min.4m z poboczami min. 0,75m)  ma mieć  ~600m długości.  

9 101.495,0
7 

95.714,07 0,00 95.714,07 0,00 0,00 5.781,00 5,70 

„Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza”  Dz.900, Roz. 
90015 

      Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r  zaplanowano środki na opracowanie projektu technicznego  w celu przygotowania do 
realizacji nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza”, a następnie zwiększono plan wydatków o środki z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niemniej jednak z uwagi na krótki okres przygotowania zadania do realizacji rzeczowej w 2020 roku  
wydano 5.781,00zł. na opracowanie dokumentacji technicznej. Na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Nr 164.XXII.2021 z dnia 27.01.2021r. ponownie 
zaplanowano środki w kwocie 95.714,07zł na realizację rzeczową zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie 
polegało na; budowie oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w  miejscowości Starcza, w tym na: budowie ziemnej linii oświetlenia o dł. 920m, montażu 
stalowych słupów oświetleniowych  z okablowaniem i wysięgnikami (22 szt.) oraz na montażu lamp oświetleniowych w technologii LED wraz z 
zabezpieczeniami prądowymi (22 szt). Zadanie w trakcie realizacji. 

10 200.400,0
0 

76.100,00 0,00 76.100,00 74.700,00 98,16 199.000,0
0 

99,30 

„Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec” Dz.010.Rozdz.0
1010 

    Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r (w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, 
Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w m. Łysiec”, a 
następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 122.XVII.2020 z dnia. 30.09.2020r. rozszerzono zakres tego zadania o budowę wodociągu w ul. Bukowej. Na 
realizację tego przedsięwzięcia wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tego zadania  zaplanowano; sieć 
wodociągową  w ul. Akacjowej  w m. Łysiec - o dł. 589,75m. wraz z  hydrantami  nadziemnymi (4 szt.) oraz sieć wodociągową w ul. Bukowej w m. Łysiec 
- o dł. 404m wraz z hydrantami nadziemnymi  (2 szt.). W 2020 roku zrealizowano pierwszą część inwestycji, która polegała na budowie wodociągu w ul. 
Akacjowej w m. Łysiec oraz rozpoczęto drugą cześć zadania, która polega na budowie wodociągu w ul. Bukowej i przeznaczono kwotę 4.800,00zł na 
opracowanie projektu budowlanego. W I pół. br. na budowę wodociągu w  ul. Bukowej wydano kwotę 72.800,00zł.  

11 2.800.000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„Budowa dróg osiedlowych”  Dz.600.Rozdz.   
60016 

 Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 182.XXVI.2021 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn.„Budowa dróg osiedlowych” z 
limitem na 2026 rok w kwocie 2.800.000,00zł. Na dzień dzisiejszy zadanie zaplanowano do realizacji ze środków własnych budżetu gminy. ,,Przebudowa 
dróg osiedlowych’’ obejmuje swym zakresem ul. Strażacką, ul. Myśliwską, ul. Kwiatową, ul. Osiedlową, ul. Nową, ul. Prostą w miejscowości Łysiec. 
Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy jezdni, nawierzchni jezdni z asfaltu, poboczy jezdni, odwodnienia drogi. Na przebudowywanych drogach 
zostanie również wprowadzone niezbędne oznakowanie. Długość dróg przewidziana do przebudowy wynosi ok. 2460 m. 

Razem 13.022.914
,59 

1.580.446
,07 

-300.000,00 1.280.446,07 74.700,00 5,83 269.531,0
0 

2,07 

 
 Jak wynika z powyższej tabeli z przedsięwzięć wieloletnich największy stopień realizacji przypada na inwestycję pn. „Budowa 

wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec”, realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie 
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zakończono realizację rzeczową zadania w I pół. br. (bez kosztów inspektora nadzoru. Zadanie jest w trakcie rozliczenia .W trakcie realizacji 

rzeczowej jest zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza” (bez nakładów finansowych). Znaczna część 

powyższych zadań może wykazywać się  niższym stopniem realizacji z uwagi na wysokie koszty i ograniczone środki w budżecie gminy. 

Niemniej jednak w przypadku pozyskania środków zewnętrznych niektóre z nich mogą zostać zrealizowane jeszcze w roku bieżącym 

Jednym z nich jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”, gdzie w przypadku dofinansowania 

w kwocie 400.000,00zł gmina dofinansuje realizacje tego przedsięwzięcia jeszcze w roku bieżącym w kwocie 400.000,00zł. 

Gmina złożyła również 3 wnioski o dofinansowanie zadań  ze środków budżetu państwa w ramach Programu Polski Ład, które dotyczą: 

1) „Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”, 

2) ”Przebudowa (drogi gminnej Nr 7060015) ul. Sportowej w m. Starcza”, 

3) ”Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”. 

W przypadku pozyskania środków na któreś z tych zadań gmina dokona ich przekwalifikowania oraz uaktualnienia zaplanowanych 

limitów.
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