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SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Starcza za 2010 rok 

Uchwałą Rady Gminy Nr 169/XX/09 z dnia 30.12.2009r uchwalono dochody budżetu gminy 
w wysokości 6.430.000.-zł , wydatki w kwocie 6.930.000.-zł . Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru 
w kwocie 500.000.-zł zaplanowano przychody – nadwyżkę z lat ubiegłych - 150.000.-zł. kredyt komercyjny – 
długoterminowy – 350.000.-zł, (bez rozchodów). Uchwałą Nr 170/XXI/2010 Rady Gminy Starcza z dnia 
26.02.2010r.dostosowano budżet do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych pozostawiając 
planowane dochody i wydatki w tej samej wysokości. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy 
i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty 6.939.023,65 zł (w tym dochodów majątkowych 
w kwocie 958.018,00zł) a plan wydatków do kwoty 7.759.023,65 zł ( w tym wydatków majątkowych do kwoty 
2.289.487,00 zł)zwiększając jednocześnie niedobór budżetowy do kwoty 820.000.-zł ustalając, iż źródłem 
pokrycia będzie: 
1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 120.000.-zł, 
2) kredyt komercyjny – długoterminowy w kwocie 700.000.-zł. 
Na 2010 rok nie zaplanowano rozchodów ( w tym: spłat kredytu) Dochody uchwalono wg źródeł dochodów 
z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki z podziałem na działy i rozdziały 
klasyfikacji budżetowej oraz kategorie wydatków ( bez paragrafów ). Natomiast Decyzją Nr 1 Wójta Gminy 
z dn. 05.03.2010r. ustalono plany finansowe dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości (do paragrafów). 
Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą 6.822.502,71 zł , co stanowi 98,32% wykonania planu. 
Ich realizacja przedstawia się następująco: 

1)Dochody własne - plan 3.053.728,00 zł, wykonanie 3.037.387,66zł, tj. 99,46%, w tym: 

a) podatki i opłaty lokalne – plan 1.939.940,00 zł, wykon.1.946.245,91zł tj. 100,33% 

- podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe: w Częstochowie, 
Sosnowcu i Warszawie) - plan 494.099,00zł , wykon. 514.652,21 zł, tj. 104,16% 

- udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały podatku 
od osób fizycznych ) - plan 888.740,00 zł wykon. 869.023,92 zł, tj. 97,78% 

- dochody z majątku gminy - plan 387.897,00 zł, wykon. 392.302,95 zł, tj. 101,14% 

- opłaty i prowizje - plan 129.679,00 zł, wykon. 129.103,88 zł, tj. 99,56% 

- pozostałe dochody - plan 39.525,00 zł, wykon. 41.162,95 zł, tj. 104,14% 

b) środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych - plan 1.113.788,00zł, 
wykon. 1.091.141,75 tj. 97,97% 

- środki Unijne na zadania inwestycyjne, plan 988.018,00 zł, wykon. 962.548,15 zł tj. 97,42%, 

- środki unijne na realizację Projektu ” Przebudowa i rozbudowa budynku Gm. Ośrodka Zdrowia 
w Starczy” - plan 286,116,00 zł., wykon. 286.116,48 zł. 

- środki unijne z PROW - na dofinansowanie projektu „ Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej" - plan 166.857,00 zł. wykon.166.857,00 zł. 

- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację projektu „Budowa 
budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy" – plan 481.445,00 zł, wykon. 
481.445,00 zł 

- środki unijne z PROW (Oś LEADER) na realizację projektu „ Budowa miejsca rekreacyjno-
wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza" – plan 23.600,00 zł. bez wykonania. 

- środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza Czas wolny inaczej” - plan 30.000,00 zł, 
wykon. 28.129,67 zł. 
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- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na robotach 
publicznych, plan - 125.770,00 zł, wykon. - 128.593,60 zł, tj. 102,25%. 

2)Subwencje – plan 2.714.184,00 zł, wykon. 2.714.184,00 zł, tj. 100%, w tym: 

a) subwencja na zadania oświatowe - plan 1.847.658,00 zł, wykon. 1.847.658,00 zł, tj. 100% 

b) subwencja podstawowa dla gmin - plan 866.526,00 zł, wykon. 866.526,00 zł, tj. 100% 

3)Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie – plan 1.171.111,65 zł, wykonanie - 1.070.931,05 zł, tj. 
91,45%, w tym: 

a) dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami plan 690.839,65 zł, wykon. 685.297,65 zł, tj. 
99,20%, 

b) dotacje celowe na zadania własne gminy plan 480.272,00 zł, wykon. 385.633,40 zł, tj. 80,29%, 

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze żródła przedstawiono w poniższej tabeli . 

 
Lp. Poszczególne dochody Plan Wykonanie % 
1. Dochody własne 3.053.728,00 3.037.387,66 99,46 
Podatki i opłaty lokalne 1.939.940,00 1.946.245,91 100,33 

Podatki 494.099,00 514.652,21 
- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych 83.650,00 81.552,63 
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych 235.400,00 239.810,67 
- podatek od środków transportowych 109.585,00 122.799,00 
- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych 4.380,00 4.508,91 
- podatek od spadków i darowizn 1.800,00 884,00 
- podatek od czynności cywilnoprawnych. 58.784,00 64.899,00 
- karta podatkowa 500,00 198,00 

Udziały w podatkach 888.740,00 869.023,92 
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 888.265,00 867.798,00 
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 475,00 1.225,92 

Dochody z majątku gminy 387.897,00 392.302,95 
- czynsze 120.000,00 118.755,81 
- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków 255.947,00 261.699,38 
- wpływy z pozostałych usług ( tenuta za obw. łowieckie, przyłącza wodociąg.) 7.950,00 7.967,76 
- opłata targowa 4.000,00 3.880,00 

Opłaty i prowizje 129.679,00 129.103,88 
- opłata skarbowa 9.500,00 8.617,00 
- opłata za sprzedaż alkoholu 36.000,00 36.013,27 
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 68.300,00 67.641,70 
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.490,00 1.426,50 
- pozostałe opłaty; opłata eksploatacyjna, opłata za korzystanie ze środowiska, , środki z rachunku 
dochodów wł. – likwidacja, wpływy z różnych dochodów 

14.389,00 15.405,41 

Pozostałe dochody 39.525,00 41.162,95 
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 2.834,00 2.511,04 
- prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT) 10.976,00 10.973,91 
- odsetki –naliczone od spóźnionych wpłat i koszty upomnienia 3.815,00 6.361,05 
- darowizny pieniężne 20.800,00 20.310,00 
- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ( informacja adresowa) oraz wpływy 
z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu. Alimentacyjnego 

1.100,00 1.006,95 

Środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne gminy 1.113.788,00 1.091.141,75 97,97 
-środki U.E na "Przebudowę i rozbud. budynku Gm. Ośrodka Zdrowia w Starczy” (RPO) 286.116,00 286.116,48 
- środki z PUP- ref.kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publ. 125.770,00 128.593,60 
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- środki U.E na„ Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i 
kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej ” (PROW) 

166.857,00 166.857,00 

- środki U.E. na „ Budowę budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. 
Sportowej w Starczy” (PROW) 

481.445,00 481.445,00 

- środki U.E na „ Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu 
zabaw w m. Starcza ”(LEADER) 

23.600,00 0,00 

- środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej” 30 000,00 28.129,67 
2. Subwencje 2.714.184,00 2.714.184,00 100,00 

- subwencja na zadania oświatowe 1.839.442,00 1.839.442,00 
- subwencja podstawowa dla gmin. 866.526,00 866.526,00 

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 1.171.111,65 1.070.931,05 91,45 
Dotacje celowe na zadania zlecone 690.839,65 685.297,65 

- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 9.032,65 9.032,65 
- dotacje celowe - Ewidencja Ludn., Działalność gosp, Akcja kurierska 35.554,00 35.554,00 
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, składki ZUS, 614.965,00 614.814,40 
- dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. – Delegatura w Cz-wie 15.823,00 10.433,24 
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego -GUS 15.465,00 15.463,36 

Dotacje celowe na zadania własne 480.272,00 385.633,40 
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź / oblodzenia 107.547,00 107.547,00 
- środki Unijne - na realizację Projektu „Lepszy start ” –Kapitał Ludzki 67.099,00 55.938,44 
- środki Unijne - na realizację Projektu „Lepsze jutro” – Kapitał Ludzki 128.515,00 112.176,06 
- środki Unijne - na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” – Kapitał Ludzki 66.038,00 0 
- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.254,00 20.252,90 
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS 71.740,00 71.740,00 
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole 7.984,00 7.984,00 
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zakup podręczników 11.095,00 9.995,00 
R A Z E M 6.939.023,65 6.822.502,71 98,32 

Jak wynika z powyższych danych, najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią subwencje 
(100%) oraz dochody własne (99,46%). W grupie dochodów własnych najlepiej zostały zrealizowane 
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (100,33%). Na wyróżnienie zasługują podatki (514.652,21zł - 
104,16%) oraz pozostałe dochody ( 41.162,95zł - 104,14%) zrealizowane przez Urząd Gminy, jak również 
dochody z majątku gminy ( 392.302,95zł – 101,13% ). Nieco słabiej w tej grupie zrealizowane zostały środki 
zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne gminy (1.091.141,75 zł - 97,97%), gdzie zdecydowanie, 
wpływ na zaniżenie tego wskaźnika miała zaplanowana dotacja na „Budowę miejsca rekreacyjno -
wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza” (23.600,00-zł), która pozostała bez wykonania. Najsłabiej 
w tej grupie zostały zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach ( 869.023,92zł - 97,78%). Słabsze 
wykonanie dochodów odnotowano podczas realizacji dotacji celowych na zadania własne i zlecone 
(1.070.931,05zł - 91,45%). Największy wpływ na zaniżenie wskaźnika wykonania tych dochodów miały 
zaplanowane środki Unijne na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” – Kapitał Ludzki, lub 
zaplanowane środki na przeprowadzenie II - iej tury wyborów samorządowych (wybór Wójta Gminy). 
Nieznaczny wpływ miały również zwroty niewykorzystanych dotacji celowych (np.; na zakup 
podręczników). 
Dochody budżetu gminy ( pogrupowane w wyniku kolejnego podziału na dochody majątkowe i bieżące) 
stanowią: 
- dochody majątkowe, plan - 958.018,00zł, wykon. - 934.418,48 zł tj.97,54% (głównie dotacje celowe 
pozyskane na realizację inwestycji gminnych), 
- dochody bieżące, plan - 5.981.005,65, wykon. - 5.888.084,23 zł. tj.98,45%. 
Budżet gminy został uzupełniony poprzez zrealizowanie przychodów, tj. w postaci nadwyżki z lat ubiegłych 
(120.000,00zł) oraz w postaci długoterminowego kredytu komercyjnego (zaciągniętego 
w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie) w wysokości 700.000,00zł. 
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Realizacja dochodów z podziałem na działy ( wg podziałek klasyfikacji budżetowej ) przestawia się 
następująco: 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo ( plan - 681.284,65 zł , wykon. 657.529,52 zł , tj. 96,51% ) 

Zrealizowane dochody dotyczą: 
Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 166.857,00zł,wykon.-.166.857,00zł) - 
środki na dofinansowanie projektu „Budowy wodociągu w ul. Jesionowej i budowy wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Spacerowej". 
Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 481.445.- zł, wykon. 481.445.- zł 

 
§ Treść Wykonanie 

6297 Środki na dofinansowanie inwestycji pn.„Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy " 481.445,00 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność ( plan 32.982,65 zł, wykon. 9.227,52 zł ,tj. 27,98% ) 

 
§ Treść Wykonanie 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó w o podobnym charakterze-tenuta dzierżawna 

194,87 

2010 Dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 9.032,65 
6297 Środki na dofinansowanie zadania- inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw" - 

bez wykonania.Złożono wniosek o dofinansowanie zadania i zaplanowano środki unijne z PROW - program LEADER.-
bez realizacji 

- 

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ( plan – 142.002,00 zł, wykon. 
145.158,14 zł, tj. 102,22% ) 

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody (plan 134.402,00 zł, wykon. 137.557,38 zł ,tj.102,35% ) 

 
§ Treść Wykonanie 

0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 17,60 
0830 Wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom 131.359,09 
0920 Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat 42,62 
0970 Zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody) - 671,46zł, -refundacja kosztów poniesionych na 

usuwanie skutków awarii sieci energetycznych przez ENION -5.466,61zł 
6.138,07 

Rozdz. 40095 Pozostała działalność (plan - 7.600,00 zł, wykon. 7.600,76 zł, tj. 100,01%) 

 
§ Treść Wykonanie 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
- wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej 

7.600,76 zł 

Dz. 600 – Transport i łączność ( plan 1.490,00zł, wykon. 1.429,08zł, tj.95,91%) 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. (plan 1.490,00 zł, wykon. 1.429,08 zł, tj.95,91%). 
Zrealizowane dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego 

 
§ Treść Wykonanie 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
- za zajęcie pasa drogowego 

1.426,50 

0920 Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat 2,58 

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 125.210,00.-zł, wykon. - 123.458,54.-zł, tj. 98,60% ) 
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Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan -125.210,00 zł, wykon.- 123.458,54 zł, tj. 
98,60% ). 

 
§ Treść Wykonanie 

0690 Wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia) 8,80 
0750 Czynsze dzierżawne, najem lokali 118.755,81 
0830 Wpływy z usług –wynajem sali na przeprowadzenie szkolenia 172,15 
0920 Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat 199,55 
0970 Wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N. 4.322,25 

Dz. 750 - Administracja Publiczna - ( plan - 184.234,00zł, wykon. – 187.075,80 zł, tj. 101,54% ) 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan - 35.554,00 zł, wykon. - 35.554,00 zł, tj.100%,) - dotacje 
celowe na zadania zlecone gminie - środki pieniężne od Wojewody Śląskiego - 35.554,00 zł 

 
§ Treść Wykonanie 

2010 Dotacja celowa z przeznaczeniem na administrację rządową 35.554,00 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (plan - 7.445,00 zł, wykon. – 7.464,84 zł, tj. 100,27%) 

 
§ Treść Wykonanie 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy 6.000,00 
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -, 

należny 5% dochód dla gminy od opłat za udzielenie informacji 
1,55 

0970 -zwrot nadpłaty -97,29zł 
-zwrot kosztów poniesionych na usuwanie skutków awarii sieci energetycznych przez ENION -1.200,00zł 
-prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń -166,00 zł 

1.463,29 

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne ( plan - 15.465,00 zł, wykon. – 15.463,36 zł, tj. 99,99%) - środki 
z Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 
§ Treść Wykonanie 

2010 Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego 15.463,36 

Rozdz.75095 – Pozostała działalność (plan - 125.770,00 zł, wykon. – 128.593,60 zł, tj. 102,25%) - środki 
z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane tytułem zatrudnienia osób bezrobotnych na roboty publiczne 
wykon. – 128.593,60 zł 

 
§ Treść Wykonanie 

0970 Wpływy z różnych dochodów 128.593,60 

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
(plan - 15.823,00 zł, wykonanie - 10.433,24 zł tj. 65,94%) 

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( plan - 462,00 
zł, wykonanie - 462,00 zł, tj. 100%) - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców 
plan i wykon.- 462,00 zł 

 
§ Treść Wykonanie 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

462,00 

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( plan - 3.748,00 zł, wykonanie - 3.700,00 zł, 
tj. 98,72%). 
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§ Treść Wykonanie 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie 
wyborów Prezydenta RP. 

3.700,00 

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.(plan 11.613,00 zł, wykon. 6.271,24, 
tj. 54,00%) 

 
§ Treść Wykonanie 

2010 Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych 6.271,24 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( plan -107.547,00 zł, wykonanie - 107.547 zł 
tj. 100%) 

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan -107.547,00 zł, wykon. - 107.547,00 zł ,tj. 
100%). Otrzymano środki od Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków powodzi w pełnej wysokości 

 
§ Treść Wykonanie 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
- z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi -100.000,00zł 
- z przeznaczeniem na usunięcie skutków szadzi i oblodzeń -7.547,00zł 

107.547,00 

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej (plan - 1.436.754,00zł, wykonanie – 1.439.141,42zł. tj.100.17% 

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( plan 500,00zł, wykon.198,00zł). 
Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej – wykonanie 198,00zł 

 
§ Treść Wykonanie 

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 198,00 

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 91.855,00zł 
wykon.93.142,79 zł, tj.101,40%) 

 
§ Treść Wykonanie 

0320 Podatek rolny 3.860,00 
0330 Podatek leśny 61,00 
0310 Podatek od nieruchomości 88.532,20 
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 123,20 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 566,39 

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 409.259,00zł 
wykon.431.224,84 zł, tj.105,37% ) 

 
§ Treść Wykonanie 

0320 Podatek rolny 77.692,63 
0330 Podatek leśny 4.447,91 
0310 Podatek od nieruchomości 151.278,47 
0340 Podatek od środków transportowych 122.799,00 
0360 Podatek od spadków i darowizn 884,00 
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0430 Wpływy z opłaty targowej 3.880,00 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 64.899,00 
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.402,00 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.941,83 

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 
46.000,00zł, wykon. 45.551,87 zł, tj. 98,17% ) 

 
§ Treść Wykonanie 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8.617,00 
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 921,60 
0480 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 36.013,27 

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 888.740,00zł 
wykon. 869.023,92 zł, tj.97,78%) 

 
§ Treść Wykonanie 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 867.798,00 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.225,92 

Ogółem wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez 
Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy jest dobre pomimo utrzymujących się zaległości podatkowych. W w/w 
podatkach powstały zaległości w wysokości - 42.079,30 zł, z czego największą kwotę stanowi podatek od 
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 21.610,14zł, podatek od środków transportowych – 
13.130,00 zł i podatek rolny - 5.518,36zł. Pozostałe zaległości tego działu występują w: podatku od 
działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 1.582,00 zł i w 
podatku leśnym - 238,80 zł. 

Dz.758- Różne rozliczenia ( plan - 2.717.018,00 zł, wykonanie - 2.716.695,04-zł, tj. 99,99%). 
Z tego przypada na: 

 
§ Treść Wykonanie 

2920 Część oświatową subwencji ogólnej 1.847.658,00 
2920 Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 866.526,00 
0920 Wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy 2.511,04 

Dz. 801 -Oświata i wychowanie ( plan - 330.322,00 zł, wykonanie - 237.464,57 zł, tj. 54,95% ) 

Rozdz. 80104- Przedszkole - plan 135.669,00zł, wykon. 123.580,14 zł tj. 91,28% ) W dochodach tego 
rozdziału zostały zaplanowane środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych („Lepszy start.” ) 
w kwocie 67.099,00 zł, oraz wpłaty rodziców ( opłaty stałe i na wyżywienie dzieci w przedszkolu) w kwocie 
68.300,00zł, które zrealizowano w wysokości: 

 
§ Treść Wykonanie 

0830 Wpływy z usług 67.641,70 
2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki unijne – „Lepszy start” 48.271,75 
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-budżet państwa –„Lepszy start” 7.666,69 

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność- plan 194.533,00zł, wykon. 112.176,06,00zł. W tym rozdziale 
zaplanowano środki na realizację projektu „Lepsze jutro” w kwocie 128.515,00zł, oraz na realizację projektu 
„Równaj do najlepszych” w kwocie 66.038,00 – tj. na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową 
i Gimnazjum w Starczy. 
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Wykonanie przedstawia się następująco: 

 
§ Treść Wykonanie 

2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki unijne –„ Lepsze jutro” 95.349,65 
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-budżet państwa – „Lepsze jutro” 16.826,41 
2007 
2009 

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej środki unijne „ Równaj do 
najlepszych” 

bez wykon. 

Ponadto w ramach tego działu zostały wykonane dochody, które zostały bezpośrednio zrealizowane przez 
poszczególne jednostki oświatowe - z tytułu prowizji od terminowego przekazania podatku dochodowego 
(szkoła podstawowa- 216,00zł, przedszkole - 75,00zł, gimnazjum – 101,00zł) 

 
§ Treść Wykonanie 

Rozdz. 80101, 80104, 80110 1.708,37 
0970 Wpływy z różnych dochodów 392,00 
2400 Wpływy do budżetu środków z rachunku dochodów własnych w związku z jego likwidacją 1.316,37 

Dz. 851-Ochrona zdrowia (plan - 316.116,00) – wykon. 314.246,15 zł tj.99,41% 

Na dochody tego działu składają się: 
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - przebudowę 
i rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy. 
Dochody te zostały zrealizowane na zasadzie refundacji kosztów już poniesionych i przedłożonych do 
rozliczenia końcowego za 2009rok. 
Środki, które dotyczyły płatności pośrednich zostały ponownie zaplanowane w dochodach budżetu gminy na 
2010rok - w kwocie 286.116,48zł. 
b) środki z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – 
Czas wolny inaczej” zaplanowano w kwocie 30.000,00zł. 
Wykonanie stanowi: 

 
§ Treść Wykonanie 

6298 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowane lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

286.116,48 

2330 Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 
samorządu terytorialnego 

28.129,67 

Dz. 852 - Opieka społeczna ( plan - 716.073,00 zł, wykonanie - 715.838,50 zł, tj. 99,97% ) 

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których 
dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 714.791,30 zł. 
Zrealizowane dochody stanowią: 

 
§ Treść Wykonanie 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia 8,80 
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane przez komornika od 

dłużników alimentacyjnych 
1.005,40 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne 

613.720,80 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składkę zdrowotną 

93,60 

2030 Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na skł.zdrowotną 1.179,36 
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85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na 

zasiłki okresowe 
5.969,54 

85216 Zasiłki stałe 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na 

zasiłki stałe 
13.104,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
0970 Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 33,00 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na 

bieżące utrzymanie GOPS 
71.740,00 

85295 Pozostała działalność 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami – zasiłek celowy dla rodziny rolniczej, która ucierpiała podczas powodzi. 
1.000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – na realizację programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

7.984,00 

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan - 11.095,00 zł, wykon. – 9.995,00 zł, tj. 90,09% ) 

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 
(stypendia ). 

 
§ Treść Wykonanie 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – na wypłatę zasiłków 
szkolnych i stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 

9.995,00 

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –140.055,00 zł, wykon. 142.490,71 zł, tj. 
101,74%) 

Na te dochody składają się: 
Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 133.401,00zł, wykon. 135.533,81zł.tj .101,60% 

 
§ Treść Wykonanie 

0690 Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia 8,80 
0830 Wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym 130.340,29 
0920 Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 38,88 
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT - 2.918,17zł usuwanie skutków awarii sieci energetycznej -

1.917,67zł 
4.835,84 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zaległe wpłaty mieszkańców - jako udział środków 
własnych w budowie inwestycji - kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Starcza ) 

310,00 

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska - plan 6.654,00zł, wykon. 6.956,90zł tj.104,55% 

 
§ Treść Wykonanie 

0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚiGW 4.302,45 
0970 Wpływy z różnych dochodów likwidacja konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.654,45 

Dz.926-Kultura fizyczna (plan 14.000,00zł, wykon. 14.000,00. tj.100% ) 

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 

 
§ Treść Wykonanie 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” Starcza 14.000,00 

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre, chociaż stanowi tylko 98,32% wykonania planu. 
Zrealizowane dochody pozwoliły na realizację wydatków majątkowych i wydatków bieżących na podobnym 
poziomie jak dochody. 
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Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości – 7.759.023,65 zł , które zrealizowano 
w kwocie 7.566.562,28, tj. 97,52%. 
Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na: 

 
Lp. Instytucje Plan Wykonanie % 

Urząd Gminy w Starczy 4.474.402,65 4.284.127,77 95,75 
Wydatki bieżące 2.184.915,65 2.004.993,20 91,77 
Wydatki majątkowe 2.289.487,00 2.279.134,57 99,55 
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.036.316,00 1.026.083,05 
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.768,00 18.767,26 

1 

- Dotacje na zadania inwestycyjne 1.234.403,00 1.234.284,26 
2 Gimnazjum w Starczy 650.350,00 649.589,54 99,88 

Wydatki bieżące 650.350,00 649.589,54 
Gminne Przedszkole w Starczy 510.329,00 509.659,22 99,87 3 
Wydatki bieżące 510.329,00 509.659,22 
Szkoła Podstawowa w Starczy 1.257.187,00 1.256.823,85 99,97 4 
Wydatki bieżące 1.257.187,00 1.256.823,85 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy 832.955,00 832.561,90 99,95 5 
Wydatki bieżące 832.955,00 832.561,90 
Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy- instytucja kultury 33.800,00 33.800,00 100,00 6 
Wydatki bieżące 33.800,00 33.800,00 100,00 
RAZEM 7.759.023,65 7.566.562,28 97,52 

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowych sprawozdaniach, które stanowią 
załączniki do niniejszego sprawozdania. 

Wydatki bieżące i inwestycyjne budżetu gminy realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy 
przedstawiają się następująco: 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo ( plan 936.883,65 zł, wykon. 925.945,58 zł. tj. 98,83%) 

 
Rozdz § Treść Plan Wykonanie 

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4.199,00 4.000,00 
Wydatki bieżące 4.199,00 4.000,00 

01005 

4300 Usługi na potrzeby rolnictwa- operat szacunkowy (dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej) 4.199,00 4.000,00 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 235.190,00 225.135,42 
Wydatki majątkowe 235.190,00 225.135,42 

1)’”Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Spacerowej w Starczy” .
Zadanie to rozpoczęto w 2008r., gdzie poniesiono pierwsze wydatki na opracowanie dokumentacji 
technicznej ;- 8.400.-zł, 
w tym na: 
-aktualizację mapy zasadniczej – 1.400,00 zł, 
-opracowanie projektu budowy wodociągu ul. Jesionowej - 7.000,00 zł. 
W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, a w 2010 roku 
przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlano - 
montażowych (firmę- Instalatorstwo sanitarne i co. Jerzy Orzełek”, Przystajń), który przystąpił do 
realizacji I-szego etapu zadania. 
Koszt wykonanych prac ziemnych i robót budowlano –montażowych to 210.912,73zł 
Nadzór nad realizacją inwestycji stanowił kwotę – 3.163,69zł 

222.530,00 214.076,42 

01010 

6050 
6058 
6059 

2) W Łyścu rozpoczęto drugie zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągu pn’” Budowa 
wodociągu na osiedlu w Łyścu”. 
Na ten cel wydano: kwotę 2.000,00zł na opracowanie mapy do celów projektowych , kwotę 
9.000,00zł na projekt budowlany oraz 59,00zł na mapy i wypis z ewidencji gruntów . 

12.660,00 11.059,00 

Izby Rolnicze 2.500,00 1.833,91 
Wydatki bieżące 2.500,00 1.833,91 
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2850 Składki na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku rolnego 2.500,00 1.833,91 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 613.461,00 613.442,88 

Wydatki majątkowe 613.461,00 613.442,88 
01041 

6050 
6057 
6059 

1. Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy.
Zadanie to rozpoczęto w 2005 roku od przygotowania dokumentacji, gdzie wydano - 8.906,00.-zł. 
natomiast w 2006r. - 8.540,00.-zł.W kolejnych latach: 2007 - 2009 poniesiono dodatkowe koszty na 
przygotowanie dokumentacji w wysokości 13.786,00zł .Natomiast w 2010 roku poniesiono 
dodatkowe koszty -głównie związane z oddaniem obiektu do użytkowania w wysokości 8.047,62zł. 
(Np.: opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, opłata z tytułu wykonania nadzoru 
zapobiegawczego za odbiór budynku, zakup gaśnic i instrukcji ppoż.) 
W 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EF RROW i wyłoniono 
wykonawcę robót budowlano-montażowych - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„SZYMBUD”. Jeszcze w 2009 roku wykonawca zrealizował następujący zakres robót: roboty 
ziemne, fundamenty, ściany i ścianki działowe - za łączną kwotę 165.869,64zł oraz wykonał dach, 
który jednak zafakturowano w 2010r. (131.532,56zł.). W 2010r. (zgodnie z harmonogramem) 
zrealizowano pełny zakres robót budowlanych, w tym: okna i drzwi, instalację wod-kan,, przyłącza 
wod-kan, przyłącze elektryczne, instalację elektryczną i odgromową, tynki wewnętrzne i malowanie 
oraz posadzki, instalację wentylacyjną i c.o., elewację i elementy zewnętrzne. Dokonano 
zagospodarowania terenu oraz wykonano drogi i place z alternatywnym boiskiem do koszykówki 
i siatkówki ( za łączną kwotę 481.910,32zł). 
Nadzór nad robotami budowlano- montażowymi prowadziło Biuro Usługowo - Handlowe „WOD-
BUD”. 

613.461 613.442,88 

Pozostała działalność 81.533,65 81.533,37 
Wydatki bieżące 24.803,65 24.803,37 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -69,47zł 

zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego 
69,47 69,47 

4300 Zakup usług na potrzeby rolnictwa 
w tym: 
-remont rowu krytego w m. Starcza,-7.625.-zł 
-usuwanie niedrożności drenażu odwadniającego pola -2.440.-zł 
-opłata sądowa i notarialna oraz opłata za wypis z księgi wieczystej -826.-zł 

15.771,00 15.770,72 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej telefonii publicznej 107,64 107,64 
4430 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 8.855,54 8.855,54 
Wydatki majątkowe 56.730,00 56.730,00 

01095 

6050 1. Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza W 2010 roku gmina 
zrealizowała małe zadanie inwestycyjne ( w centrum gminy-koło przedszkola gminnego) 
z udziałem środków zewnętrznych (dofinansowanie w ramach Programu LEADER ). 
W ramach tego zadania wykonano: 
- deszczochron (wyłożony wewnątrz kostką ) 
- krąg ogniskowy z ławkami 
- plac zabaw z wyposażeniem w zestaw rekreacyjny, huśtawkę wahadłową, karuzelę, przeplotkę 
i kiwkę) 

53.680,00 53.680,00 

6050 2.”Budowa Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej" (PSAG). 
Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w 2007 roku i miało być realizowane wspólnie 
z sąsiednimi gminami: Poczesną, Konopiskami i Kamienicą Polską. 
Liderem tejże inwestycji została gmina Poczesna, która składała wniosek o dofinansowanie zadania 
ze środków unijnych. 
Ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i nie będzie dofinansowany, to 
jego realizacja (z uwagi na zbyt duże koszty ) została wstrzymana. 
Poniesione przez gminę koszty w 2010 roku dotyczą wykonania Strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 

3.050,00 3.050,00 

Ponadto w kosztach inwestycyjnych tego działu znajduje się również zadanie inwestycyjne pn„ 
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Własnej”, którego realizacja rzeczowa nastąpi w latach 
późniejszych. Z uwagi na ograniczone środki budżetu gminy nie zostały one zaplanowane na 2010 rok. 
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Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 118.400,00zł, wykon. - 
96.032,19.- zł tj. 81,11% ) 

 
Rozdz § Treść Plan Wykonanie 

Dostarczanie wody 118.400,00 96.032,19 
Wydatki bieżące 118.400,00 96.032,19 
4010 
4040 
4110 
4120 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( pracownika zatrudnionego do obsługi sieci 
wodociągowej oraz część wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania 
opłaty za wodę ). 

51.960,00 51.807,50 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 
w tym: części na ujęcie wody i oleju napędowego do agregatów – 3.646,39zł 

5.300,00 3.646,39 

4260 Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody) 29.000,00 21.837,60 
4300 Zakup usług pozostałych 

w tym: 
-dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających na stacji uzdatniania wody 
-usługi koparko-ładowarką podczas awarii sieci wodociągowej 
-wypożyczenie agregatu (podczas zimowej awarii sieci energetycznej) 

8.500,00 6.492,00 

4430 
4390 

Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, 
w tym: 
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny -7.071,19zł 
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody- 1.390,00zł 

9.100,00 8.461,19 

4530 Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur ( w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu 
Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia) 

11.000,00 920,58 

40002 

3020 
4280 
4410 
4440 
4700 

Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców 
w tym: 
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 350,00zł 
- zakup usług zdrowotnych – 60,00zł. 
-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe -885,17zł 
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.571,76zł 
-szkolenia dla pracowników – bez wykonania 

3.540,00 2.866,93 

Dział 600 - Transport i łączność ( plan - 1.355.228,00 zł; wykon. – 1.354,340,72 zł, tj. 99,93% ) 

 
Rozdz § Treść Plan Wykonanie 

Drogi publiczne powiatowe 1.250.484,00 1.250.069,35 
Wydatki bieżące 16.081,00 15.785,09 
8070 Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólną realizację zadania 

inwestycyjnego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie 
16.081,00 15.785,09 

Wydatki majątkowe 1.234.403,00 1234.284,26 

60014 

6662 Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy - w formie dotacji celowych dla 
Powiatu z przeznaczeniem na:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. 
Rudnik Mały” w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy 
dróg lokalnych 2008-2011 –wykon. 889.119,00zł 
2) Kontynuację inwestycji realizowanej w m. Starcza pn. Przebudowa połączenia pomiędzy DK-
1 a planowaną A-1 poprzez przebudowę DP 1053 S Starcza (konkurs RPO) –wykon. 
345.165,26zł 

1.234.403,00 1.234.284,26 

Drogi publiczne gminne 104.744,00 104.271,37 
Wydatki bieżące 51.401,00 50.931,11 
4210 Zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych; 

( w tym: mieszanka asfaltowa do bieżącego naprawiania dziur w nawierzchni asfaltowej ) 
1.375,00 1330,30 

4170 Umowa o dzieło – opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania we Własnej 2.500,00 2.500,00 
4270 Zakup usług remontowych 

(bieżący remont / naprawa drogi gminnej Łysiec – Własna) 
7.400,00 7.320,00 

60016 

4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: 
- zimowe utrzymanie dróg – 37.011,99zł 
-wycinkę gałęzi i drzew przydrożnych – 5.124,00zł 
- koszenie traw przy drogach -610,00zł 

38.601,00 38.292,99 
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- transport mieszanki TAR_CAN – 671,00zł 
4430 Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych -1.063,20 zł oraz 

umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 424,82zł 
1.525,00 1.487,82 

Wydatki majątkowe 53.343,00 53.340,26 
W bieżącym roku ze środków własnych budżetu gminy zrealizowano nowe zadanie inwestycyjne 
pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudnik Mały” 

48.605,00 48.603,00 6050 

W kosztach inwestycyjnych w dalszym ciągu pozostają zadania inwestycyjne do realizacji 
w latach następnych tj.: 
1) „Budowa ciągu pieszo -rowerowego w Rudniku Małym ( w 2009r. przeznaczono na 
aktualizację mapy zasadniczej, projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego 
Kwotę - 44.072,50 zł 
2)”Przebudowa dróg gminnych od miejscowości Łysiec (ul. Zielona ) do miejscowości Własna 
(ul. Nadrzeczna) w gminie Starcza .Poniesione wydatki dotyczą: wykonania mapy do celów 
projektowych, opracowania projektu przebudowy ul. Nadrzecznej, opracowania studium 
wykonalności dla przebudowy drogi gm. Łysiec-Własna w łącznej kwocie 63.440,00 zł. 

0 0 

6060 Zaplanowano środki na zakup wiaty przystankowej w m. Klepaczka 4.738,00 4.737,26 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ( plan - 9.750,00- zł, wykonanie -9.014,50 zł, tj.92,46% 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.750,00 9.014,50 
Wydatki bieżące 9.750,00 9.014,50 
4210 Zakupiono materiały i wyposażenie w celu wymiany sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym 

(przedszkole) oraz paliwo do kosiarki w celu wykaszania obejścia przy budynku domu nauczyciela 
1.000,00 925,66 

4260 Zakup energii (gazu ) dla potrzeb D.N 5.500,00 5.290,81 
4270 Zakup usług remontowych - przegląd i naprawa kotła co w DN 1.050,00 1.036,35 
4300 Zakup usług pozostałych – odśnieżanie dachu Domu Nauczyciela 1.850,00 1.761,68 

70005 

4430 Różne opłaty i składki – zaplanowano środki na pokrycie kosztów rozliczenia ogrzewania w D.N. 350,00 0 

Dział 710- Działalność usługowa ( plan - 2.500,00 zł, wykon.- 2.000,00z ł tj.80%) 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Pozostała działalność 2.500,00 2.000,00 
Wydatki bieżące 2.500,00 2.000,00 

71095 

4170 Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe ( za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) 

2.500,00 2.000,00 

Dział 750- Administracja publiczna ( plan - 1.008.465,00 zł, wykon. – 982.803,96 tj. 97,48% ) 

Wydatki tego działu dotyczą działalności samorządowej gminy, w tym: pracy Urzędu Gminy, Rady 
Gminy i zatrudnienia pracowników na robotach publicznych. 
Wydatki z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco : 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Urzędy Wojewódzkie 67.030,00 66.110,50 
Wydatki bieżące 67.030,00 66.110,50 
4010 
4040 
4110 
4120 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia 
spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu 

54.680,00 54.672,70 

4210 
4740 
4750 

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 
-wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego oraz 
zakup druków. Prenumerata „Biuletynu USC itp.-1.410,58 
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier) -100,00zł 
- zakup akcesoriów komputerowych (( wentylator, tusze)-200,00zł 

1.842,00 1.710,58 

4260 Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej ,wody) 1.050,00 1.050,00 

75011 

4300 
4350 

Zakup usług, w tym: 
- usług pozostałych ( serwis informatyczny, znaczki pocztowe)-3.899,70zł 

6.854,00 6.205,40 
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4360 
4370 

- dostępu do sieci Internet -181,70zł 
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 600,00zł 
- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.524,00zł 

3020 
4280 
4410 
4440 
4700 

Pozostałe koszty,
w tym: 
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 56,00zł 
- zakup usług zdrowotnych – 40,00zł 
- delegacje służbowe – 767,98zł 
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.047,84zł 
- szkolenia dla pracowników – 560,00 

2.604,00 2.471,82 

Uwaga: Część tych wydatków ( w wysokości – 35.554,00 zł ) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach 
dotacji celowej na zadania zlecone. 
Rada gminy 63.450,00 59.474,01 
Wydatki bieżące 63.450,00 59.474,01 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach 
61.950,00 58.730,00 

75022 

4210 
4410 
4740 
4750 

Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy 
w tym: 
-wydatki rzeczowe-161,23zł 
-podróże służbowe krajowe –bez wykon. 
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)-219,60zł 
- zakup akcesoriów komputerowych ( wentylator, tusze)- 363,18zł 

1.500,00 744,01 

Urzędy gmin 701.025,00 683.129,90 
Wydatki bieżące 701.025,00 683.129,90 
4010 
4040 
4110 
4120 
4170 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych 574.090,00 566.420,66 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 
- materiały biurowe, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki 
czystości, opał, folia do faxu, itp. 

30.102,00 26.429,69 

4740 
4750 

Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: 
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier) -1.008,26zł 
- zakup akcesoriów komputerowych (( wentylator, tusze) – 12.765,05zł 

15.838,00 13.773,31 

4260 Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody 6.630,00 5.432,11 
4430 Różne opłaty i składki 

-(opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia) 
2.950,00 2.943,40 

4270 
4300 

Zakup usług, w tym:
zakup usług remontowych (konserwacja i remont kserokopiarki- 1.309,75zł 
- usług pozostałych ( serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe)-33.857,44zł 

35.980,00 35.167,19 

4350 
4360 
4370 

Usługi telekomunikacyjne, w tym: 
-dostępu do sieci Internet -592,09zł 
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej -2.967,37zł 
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 1.659,48zł 

6.665,00 5.218,94 

75023 

3020 
4280 
4410 
4440 
4700 

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz 
pracowników, w tym: 
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.451,34zł 
- zakup usług zdrowotnych – 400,00zł. 
- delegacje służbowe – 13.184,26zł 
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 10.478,40zł 
-szkolenia dla pracowników – 2.230,60zł 

28.770,00 27.744,60 

Spis powszechny i inne 15.465,00 15.463,36 
Wydatki bieżące 15.465,00 15.463,36 
3020 Dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego 11.500,00 11.500,00 
4110 
4120 
4170 

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych 3.154,25 3.152,61 

4210 Materiały biurowe 478,58 478,58 

75056 

4260 
4740 

Pozostałe koszty: 
-energia elektryczna -90,56zł 

215,10 215,10 
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4750 -papier -53,68zł 
-tusz do drukarki -70,86zł 

4370 Usługi telekomunikacyjne 50,21 50,21 
4410 Podróże służbowe krajowe 66,86 66,86 
Pozostała działalność 161.495,00 158.626,19 
Wydatki bieżące 161.495,00 158.626,19 
4010 
4040 
4110 
4120 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach 
publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych 
umowach) 

143.450,00 141.059,91 

3020 
4280 
4440 

Pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem bezrobotnych, w tym: 
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 889,58zł 
- zakup usług zdrowotnych – 490,00zł 
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 8.513,70zł 

10.360,00 9.893,28 

4300 zakup usług pozostałych (schwytanie i przewóz bezpańskich psów oraz umieszczenie 
ich w schronisku) 

7.135,00 7.130,40 

75095 

4430 Różne opłaty i składki 
-( składka członkowska za 2010r. na rzecz Bractwa Kuźnic) 

550,00 542,60 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
(plan - 15.823,00 zł wykonanie - 10.433,24 zł tj. 65,94 %) 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 462,00 462,00 
Wydatki bieżące 462,00 462,00 

75101 

4170 
4110 
4120 

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców 

462,00 462,00 

Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.748,00 3.700,00 
Wydatki bieżące 3.748,00 3.700,00 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej 1.440,00 1.440,00 
4170 
4110 
4120 

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (od umów zlecenia pracowników 
zatrudnionych do obsługi informatycznej wyborów) 

829,72 829,72 

75107 

4210 
4260 
4300 
4370 
4410 
4740 
4750 

Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów 
w tym: 
-wydatki rzeczowe- 456,03zł 
-zakup energii – 200,00zł 
-zakup usług pozostałych -247,28zł 
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej- 35,47zł 
-podróże służbowe krajowe-276,24zł 
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)-22,00zł 
- zakup akcesoriów komputerowych ( wentylator, tusze) – 193,26zł 

1.478,28 1.430,28 

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw 11.613,00 6.271,24 
Wydatki bieżące 11.613,00 6.271,24 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej 6.260,00 2.595,00 
4170 
4110 
4120 

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (od umów zlecenia pracowników 
zatrudnionych do obsługi informatycznej wyborów) 

2.186,80 1.426,80 

75109 

4210 
4260 
4300 
4370 
4410 
4740 
4750 

Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów 
w tym: 
-wydatki rzeczowe- 482,69zł 
-zakup energii – 200,00zł 
-zakup usług pozostałych -698,30zł 
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej- 50,00zł 
-podróże służbowe krajowe-376,18zł 
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)- 56,12zł 
- zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD, tusze) – 386,15zł 

3.166,20 2.249,44 
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( plan – 178.424,00 zł, wykonanie – 
177.755,72 zł. tj. 99,63%) 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Komendy wojewódzkie Policji 4.000,00 4.000,00 
Wydatki bieżące 4.000,00 4.000,00 

75404 

3000 Przekazano dotację celową - jako wpłatę jednostki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej 
Policji – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Policji w Poczesnej 

4.000,00 4.000,00 

Ochotnicze straże pożarne 30.011,00 29.350,53 
Wydatki bieżące 30.011,00 29.350,00 
4110 
4170 

Umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców jednostek OSP 4.716,00 4.645,94 

4210 Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, węże p.poż, itp. ) 16.600,00 16.097,59 
4270 
4300 

Zakup usług, 
w tym: 
-zakup usług remontowych (remont strażnicy OSP Łysiec -2.696,20 
-zakup usług pozostałych (naprawa urządzenia radiowego, naprawa układu hamulcowego, badania 
techniczne samochodu straż..) – 3.718,80 zł 

6.445,00 6.415,00 

75412 

4410 
4430 

Pozostałe koszty utrzymania trzech jednostek OSP, 
w tym: 
-podróże służbowe krajowe- bez wykon. 
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych..) 

2.250,00 2.192,00 

Obrona cywilna 8.579,00 8.579,00 
Wydatki bieżące 8.579,00 8.579,00 

75414 

4010 
4110 
4120 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie OC 8.579,00 8.579,00 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 135.834,00 135.826,19 
Wydatki bieżące 135.834,00 135.826,19 
4210 Wydatki rzeczowe – związane z akcją przeciwpowodziową 

-paliwo -1.597,62zł 
-motopompa pływająca – 3.498,90zł 
-węże ssawne i tłoczne , injehtor – 3.519,03zł 

8.615,55 8.615,55 

4300 Pozostałe usługi - usługi związane z usuwaniem skutków powodzi: 
-usługi koparko – ładowarką w m. Łysiec, Własna i Starcza – 10.492,00zł 
-wywóz nieczystości płynnych z przepompowni na oczyszczalnię - 2.889,00zł 
- odmulanie i udrażnianie rowów w m. Klepaczka – 12.810,00zł 
-odtworzenie rowu odwadniającego i przepustów – m. Starcza -19.764,00zł 
-przekopanie dodatkowego rowu , ułożenie rur w m. Starcza -20.740,00zł 
- wykonanie odwodnienia zalanych budynków i posesji – 27.901,64zł 
-wykonanie rowu odwadniającego budynki w m. Starcza – 8.540,00zł 
-wywóz nieczystości płynnych -3.700,00zł 
-wycinka gałęzi -5.734,-zł 
-odwodnienie Sali sportowej -14.640,00zł 

127.218,45 127.210,64 

75478 

Uwaga; Środki w kwocie 100.000,00 zł oraz w kwocie 7.547,00zł otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ( plan - 20.000.- zł, wykon. -18.868,52 zł, 

tj.94,34%) 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20.000,00 18.868,52 
Wydatki bieżące 20.000,00 18.868,52 
4100 Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne dla inkasentów podatkowych 

(podatek od nieruchomości, rolny i leśny) 
12.500,00 11.794,00 

75647 

4210 4300 
4740 

Pozostałe koszty obsługi i rozliczenia podatków (znaczki pocztowe i druki, opieka serwisowa, 
opłaty za zwroty listów poleconych, koszty komornicze 

7.500.00 7.074,52 
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Wydatki z Działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, które 
były realizowane przez jednostki oświatowe zostaną omówione w załącznikach dotyczących działalności 

oświatowej 

Natomiast w zakresie realizowanym przez Urząd Gminy w Starczy zostały omówione poniżej. Wydatki 
działu 801 dotyczą głównie realizacji trzech projektów: 
1)„Lepsze jutro„ plan 118.954,00zł wykon. 102.614,94zł tj. 86,26% 
2)„Lepszy Start „ plan 57.255,00zł. wykon. 45.924,23 tj. 80,25% 
3)„Równaj do najlepszych” plan 66.038,00 zł, (dokonano naliczenia kosztów - bez wydatków ) 
W zakresie wydatków bieżących działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane środki 
na stypendia szkolne dla uczniów. Środki na ten cel gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego, (6.345,00zł) 
dokonując jednocześnie dofinansowania ze środków własnych w wysokości 1.588,00zł. 
Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią ; plan 273.177,00zł , wykon. 179.469,17zł tj.65,71% 

 
Rozdz § Treść Plan Wykonanie 

Szkoły podstawowe 22.997,00 22.997,00 
Wydatki majątkowe 22.997,00 22.997,00 

80101 

6050 Kontynuowane jest zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Starczy” 
Zaplanowane środki wydano na opracowanie Studium wykonalności. 
Pierwsze wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej zostały poniesione w 2007 
roku w kwocie 10.854,00 zł (tj.; aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie 
projektu gospodarki cieplnej budynku 10,000,00 
W 2009 roku wydatkowano 8.540,00zł za wykonanie projektu na remont instalacji 
elektrycznej – wewnętrznej. 

8.967,00 8.967,00 

6060 Zakupiono kocioł co do budynku Szkoły Podstawowej w Starczy 14.030,00 14.030,00 
Pozostała działalność 184.992,00 102.614,94 
Wydatki bieżące 184.992,00 102.614,94 
4117-9
4127-9
4177-9 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem „Lepsze 
jutro” oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia: „Przyroda wokół Ciebie”, 
„Zaprzyjaźnij się z matematyką”, „Wiem i rozumiem”, „Blok młodego inżyniera” 

54.362,00 48.522,00 

4217-9
4247-9
4747-9
4757-9 

Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów 
(podręczników, słowników, plansz..) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, 
długopisów… 

19.217,00 9.727,94 

80195 

4307-9 Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną 
„LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy 

45.375,00 44.365,00 

4117,4119 
4127,4129 
4217,4219 
4247,4249 
4307,4309 
4747,4749 
4757,4759 

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób 
zaangażowanych do realizacji projektu ‘”Równaj do najlepszych” wraz z zakupami 
pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i materiałów biurowych –pozostały bez 
realizacji finansowej w 2010r. 

66.038,00 - 

Przedszkola 57.255,00 45.924,23 
Wydatki bieżące 57.255,00 45.924,33 
4117-9
4127-9
4177-9 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem 
oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z przedszkolakami (zajęcia 
ogólnorozwojowe, zajęcia rytmiczne, zajęcia z logopedą) 

19.970,00 18.945,17 

4218-9
4248-9
4748-9
4758-9 

Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów 
(podręczników, plansz. gier ) oraz materiałów biurowych, , papieru, kredek, 
długopisów… 

7.904,00 6.039,27 

80104 

4308-9 Pozostałe usługi: prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną 
„LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy 

29.381,00 20.939,79 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.933,00 7.933,00 
3240- Stypendia dla uczniów – (rok szkolny 2010/2011) 7.933,00 7.933,00 
Razem 273.177,00 179.469,17 

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan - 87.220,00.- zł, wykonanie - 83.164,98.- zł tj. 95,35% 
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Rozdz § Treść Plan Wykonanie 

Lecznictwo ambulatoryjne 1.220,00 1.220,00 
Wydatki bieżące 1.220,00 1.220,00 

85121 

4300 Zamontowano rozdzielnię instalacji logicznej w Ośrodku Zdrowia w Starczy 1.220,00 1.220,00 
Zwalczanie narkomanii 500,00 410,00 
Wydatki bieżące 500,00 410,00 

85153 

4210 Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. (działania profilaktyczne) 

500,00 410,00 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.500,00 81.534,98 
Wydatki bieżące 85.500,00 81.534,98 
4170 
4210 
4280 

Wydatki bieżące, w tym: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia związane z realizacją nowego 
zadania „Czas wolny inaczej” -polegającego na utworzeniu świetlicy gminnej dla dzieci 
i młodzieży „ 

50.000,00 47.150,09 

3030 Diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.100,00 1.800,00 
4210 Wydatki rzeczowe ( np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w zawodach wędkarskich, 

turnieju piłki nożnej, publikacje, paczki świąteczne 
26.242,00 25.947,60 

85154 

4110 
4120 
4260 
4300 
4410 
4170 
4750 

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - umowy zlecenia wraz pochodnymi (wydanie opinii psychologicznych) 
-zakup usług pozostałych (opinia o uzależnieniu, szkolenia sprzedawców, promocja gminy na 
rzecz działań przeciwalkoholowych 
- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”) 

7.158,00 6.637,29 

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ( plan – 321.920,00 zł, wykon. 301.873,35) tj. 
93,77% 

Na wydatki tego działu składają się : 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 191.716,00 181.427,34 
Wydatki bieżące 191.716,00 181.427,34 
4010 4040 
4110 4120 

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika 
zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków 
oraz zbierania i rozliczania opłat. 

47.550,00 47.417,86 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in. sterownik, olej 
napędowy, łożyska, 

18.000,00 16.975,55 

4260 Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej ,wody) 102.500,00 98.775,20 
4270
4300 

Zakup usług 
w tym; 
-zakup usług remontowych (naprawa i modernizacja sterownika 
- usług pozostałych (transport, wywóz odpadów – skratek, przegląd gaśnic) 

8.516,00 7.414,13 

4430 Różne opłaty i składki 
-(opłaty skarbowe, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 

3.600,00 2.781,46 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.500,00 1.390,00 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki 6.700,00 4.003,28 

90001 

3020
4280
4440
4700 

Pozostałe wydatki bieżące; 
-ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróże 
służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 

3.350,00 2.669,86 

Gospodarka odpadami 23.774,00 22.443,90 
Wydatki majątkowe 5.884,00 5.883,75 
6050 Udział gminy w realizacji inwestycji,( której liderem jest Gmina Konopiska), polegającej 

na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
5.884,00 5.883,75 

90002 

Wydatki bieżące 17.890,00 16.560,15 
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4300 Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REN, REMONDIS) 17.890,00 16.560,15 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 105.430,00 97.188,86 
Wydatki bieżące 105.430,00 97.188,86 
4260 zakup energii elektrycznej 88.000,00 81.377,66 

90015 

4210
4300 

zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- świadczenie usługi oświetlenia 
miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy 

17.430,00 15.811,20 

Pozostała działalność 1.000,00 813,25 
Wydatki bieżące 1.000,00 813,25 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek) 800,00 613,25 

90095 

4300 Zakup usług pozostałych 200.00 200.00 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
(plan - 76.884,00 zł, wykon – 74.807,54 zł. tj. 97,30 %) 

Wydatki tego działu stanowią: 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.800,00 10.495,00 
Wydatki bieżące 10.800,00 10.495,00 

92105 

4170 wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego 
„Starczanie” 

10.800,00 10.495,00 

Domy i ośrodki kultury 14.824,00 14.772,24 
Wydatki bieżące 14.824,00 14.772,24 

92109 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano środki na 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym (zakupiono stół do bilarda i piłkarzyki) 

14.824,00 14.772,24 

Biblioteki 33.800,00 33.800,00 
Wydatki bieżące 33.800,00 33.800,00 

92116 

2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy 33.800,00 33.800,00 
Pozostała działalność 17.460,00 15.740,30 
Wydatki bieżące 7.431,00 5.736,30 
4210 Wydano środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach poszczególnych funduszy sołeckich: 

-Fundusz sołecki Klepaczka - plan 2.831- na zakup kostki brukowej) 
Fundusz sołecki Własna-plan 2.800,00zł ,na zakup kosiarki 

5.631,00 4.932,70 

4170 
4210 
4300 

Wydano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i przygotowanie artystyczne 
Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich 
Zakup usług pozostałych (przewóz na dożynki powiatowe) 

1.800,00 803,60 

Wydatki majątkowe 10.029,00 10.004,00 

92195 

6050 Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach poszczególnych funduszy sołeckich; 
W ramach Funduszu Sołeckiego Własna przeznaczono środki na rozbudowę miejsca rekreacyjnego 
we Własnej. (Został rozbudowany istniejący już deszczochron, powstał krąg ogniskowy, ławy i stół 
z ławeczkami). 

10.029,00 10.004,00 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – ( plan - 103.450,00 zł, wykonanie - 101.340,84 zł, tj. 97,96% ) 

Na wydatki tego działu składają się: 

 
Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 

Obiekty sportowe 57.450,00 57.317,00 
Wydatki majątkowe 57,450,00 57.317,00 

92601 

6050 Wydano środki na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego –Budowa szkolnego boiska sportowego 
w Starczy 

8.600,00 8.600,00 

6050 Wydano środki na ogrodzenie terenu pod plac zabaw w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości 
Łysiec 

12.058,00 12.017,00 

6050 Wydano środki na ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy w ramach Funduszu 
sołeckiego Starcza 

20.792,00 20.700,00 

6050 Wydano środki na dobudowę opraw oświetleniowych zewnętrznych do budynku zaplecza boiska 
sportowego w Starczy 

16.000,00 16.000,00 
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Pozostała działalność 46.000,00 44.023,84 
Wydatki bieżące 46.000,00 44.023,84 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - (wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz 

delegacje sędziowskie) 
18.200,00 16.978,21 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- napoje dla zawodników, trawa i nawóz na boisko sportowe, lakier, 
piłki, środki czystości ) 

18.200,00 17.547,11 

4300 Zakup usług pozostałych ( przewóz zawodników na mecze, opłaty pocztowe) 7.600,00 7.519,52 

92695 

4430 Różne opłaty i składki (opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników) 2.000,00 1.979,00 

Dodatkowo na działalność sportową klubu zostały wydane środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w kwocie 11.334,82.- zł, głównie na zakup odzieży, obuwia i sprzętu 
sportowego. 

Na koniec roku gmina wykazała zobowiązania z tytułu dokonanych zakupów i naliczonych dodatkowych 
wynagrodzeń rocznych w łącznej kwocie 104.443,12zł. (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 
5.167,72zł). 
Z wykazanych zobowiązań największą kwotę stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz 
z pochodnymi – 64.903,48 zł oraz zobowiązania wynikające z naliczonych kosztów zadania „Równaj do 
najlepszych” (w ramach programu „Kapitał ludzki”) w kwocie 35.052,08 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 
4.482,16zł wynikają z faktur otrzymanych w styczniu 2011 roku za usługi i zakupy dokonane jeszcze w 2010r. 
Zobowiązania wymagalne w kwocie 5.167,72zł powstały na skutek długiego oczekiwania na środki z Urzędu 
Marszałkowskiego, tj. zaliczki na realizację zadania „ Równaj do najlepszych”. Ponieważ wniosek 
o dofinansowanie zadania został pomyślnie zweryfikowany, a umowa była w trakcie podpisania, gmina podjęła 
działania i dokonała koniecznych zakupów: pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych i materiałów 
biurowych. W związku z tym, że Urząd Gminy rozpoczął realizację zadania bez obiecanej zaliczki pieniężnej, 
a także bez dofinansowania środków własnych budżetu gminy, to dokonane zakupy ( tylko na poziomie 
minimum) przyczyniły się do powstania zobowiązań wymagalnych. 
Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku stanowił kwotę 700.000,00zł z uwagi na zaciągnięty 
w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie kredyt (kredyt długoterminowy ) z przeznaczeniem 
na inwestycję „Przebudowę drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik 
Mały” Do spłaty tego kredytu gmina przystąpiła w 2011 roku, gdzie planuje dokonać jego zmniejszenia do 
końca roku do kwoty 250,000,00zł. 
Natomiast na koniec 2010 roku stan zobowiązań wobec gminy zamknął się kwotą 48.549,10zł, (w tym; 
zobowiązań wymagalnych w kwocie 48.549,10zł.). Zaległości wykazane na koniec roku są na podobnym 
poziomie jak te wykazane za I-sze półrocze 2010r, chociaż w wyniku zastosowanej egzekucji nieznacznie 
spadły ( z kwoty 51.684,93 do kwoty 48.549,10zł.) W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 180 
upomnień i wystawiono 34 tytuły wykonawcze. 
Stwierdzone zaległości wobec gminy (należności ) przedstawiają się następująco: 

 
Kwota w zł 

Stan na: 
Dz. Rozdz. § Treść 

30.06.2010r. 31.12.2010r. 
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 635,76 877,84 

40002 Dostarczanie wody 635,76 877,84 
0830 Wpływy z usług –opłata za wodę 635,76 877,84 

700 Gospodarka mieszkaniowa 6.535,82 4.676,69 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.535,82 4.676,69 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-czynsze dzierżawne, najem lokali 6.535,82 4.676,69 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej 
43.499,75 42.079,30 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.648,20 1.582,00 
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.648,20 1.582,00 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

4.186,00 5.641,80 

0310 Podatek od nieruchomości 3.973,00 5.567,80 
0320 Podatek rolny 213,00 74,00 
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75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

35.665,55 34.855,50 

0310 Podatek od nieruchomości 15.753,19 16.042,34 
0320 Podatek rolny 5.753,96 5.444,36 
0330 Podatek leśny 251,40 238,80 
0340 Podatek od środków transportowych 13.907,00 13.130,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.013,60 915,27 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.013,60 915,27 

0830 Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków 1.013,60 915,27 
Razem 51.684,93 48.549,10 

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości dotyczą podatków, w tym podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych (16.042,34zł) oraz podatku od środków transportowych (13.130,00zł ) i dochodów 
z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów dzierżawnych (4.676,69zł ). W tej grupie 
zaległości największe są tzw. „stare zaległości”, gdzie ściągalność jest utrudniona z powodu likwidacji 
działalności gospodarczej lub nieuregulowanych praw własności. 

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy. Realizacja wszystkich 
wydatków wynosi 97,52% ich planu i ukształtowała się na nieco niższym poziomie, niż realizacja dochodów, 
których wskaźnik wynosi 98,32% wykonania planu. 
Wydatki majątkowe posiadają jednak wyższy wskaźnik wykonania (99,55%) od wydatków bieżących (96,67%). 
Oszczędności w wykonaniu wydatków bieżących spowodowane zostały niższym wykonaniem zaplanowanych 
dochodów. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę fakt, iż wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy ( w tym: 
oświatowych ) zostały zrealizowane na wysokim poziomie ( w granicach od 99,95% do 100%), to 
z konieczności większe oszczędności musiały nastąpić podczas realizacji zadań przez Urząd Gminy (93,21%). 

Na podstawie tych wskaźników ( w tym wykonania zadań inwestycyjnych) można stwierdzić, iż realizacja 
budżetu przebiegała prawidłowo, a poniesione wydatki majątkowe miały wpływ na wzrost wartości środków 
trwałych w budżecie gminy, co wykazano w zał. do sprawozdania tj. „Informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Starcza”. 
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

Dział -852- Pomoc Społeczna 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach 
w kwocie 832.955,00zł , w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 714.943,00zł. 
Na dzień 31 grudnia 2010r. wydatki zamknęły się kwotą 832.561,90zł (~99,95% planu), w tym z dotacji 
714.791,30zł (~ 99,98% planu). 

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

- Plan wydatków ogółem: 636.338,00 zł, 
- Wykonanie wydatków ogółem: 636.270,76 zł. (99,99% planu), 
w tym: 
- Plan z dotacji 613.731,00 zł 
Wykonanie 613.720,80 zł. (99,99% planu) 
Środki otrzymane od Wojewody Sl. 613.731,00 zł. 
Środki zwrócone do Wojewody Śl. 10,20 zł 
- Plan ze środków gminy 22.607,00 zł. 
-Wykonanie 22.549,96 zł. (99,75% planu). 

Wydatki tego działu realizowane są ze środków własnych budżetu gminy oraz z dotacji celowej otrzymanej od 
Wojewody, który przekazuje gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 
opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% od wypłaconych świadczeń na ich obsługę. 
Struktura poniesionych wydatków bieżących za rok 2010 przedstawia poniższa tabela. 

 
Nazwa wydatku Wydatki 

z dotacji 
Wojewody 

Wydatki 
z budżetu 

gminy 

Razem 

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 590.475,81 590.475,81 
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych 6.033,46 6.033,46 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoba 16.461,53 17.851,46 34.312,99 
zakup energii 800,00 800,00 
zakup pozostałych usług: znaczków pocztowych, serwisu aplikacyjnego do obsługi programu 
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, badań okresowych dla pracowników 

200,00 1.523,84 1.723,84 

zakup druków, materiałów biurowych 350,00 350,00 
zakup materiałów papierniczych i tuszy do drukarek i programu aplikacyjnego służącego do 
generowania danych na potrzeby urzędu statystycznego 

624,00 624.00 

opłaty za rozmowy telefoniczne 302,50 302,50 
Krajowe delegacje służbowe 295,92 295,92 
szkolenia pracowników 190,00 190,00 
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki ) 114,40 114,40 
odpisy na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba 550,00 497,84 1.047,84 

Razem: 613.720,80 22.549,96 636.270,76 

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 596.509,27zł, natomiast na ich obsługę kwotę 
39.761,49zł. 
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I tak na: 
- zasiłki rodzinne: 208.596,00z (2.517 świadczeń), 
- dodatki do zasiłków rodzinnych:150.497,11zł(977 świadczeń), 
- świadczenia opiekuńcze:134.719,80zł(761 świadczeń), 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:41.000,00 zł (41 świadczeń); 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego:55.662,90 zł (157 świadczeń) 
- składka emerytalno-rentowa za 3 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne:6.033,46 (47 
świadczeń), 
- obsługa świadczeń rodzinnych 38.106,49zł( z dotacji 15.556,53zł) 
- obsługa funduszu alimentacyjnego 1.655,00 (z dotacji 1.655,00zł). 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

-Plan wydatków ogółem 1.414,00 zł 
- Wykonanie wydatków ogółem 1.272,96 zł (90,03% planu) 
w tym: 
Plan z dotacji z Paragrafu 2030 1.180,00 zł 
- Wykonanie 1.179,36zł (~100% planu) 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 1.180,00zł 
- Środki zwrócone do Wojewody Śl. 0,64zł. 
Plan z dotacji z Paragrafu 2010 234,00zł 
- Wykonanie 93,60zł (40% planu) 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 141,00zł 
- Środki zwrócone do Wojewody Śl. 47,40zł. 

W ramach tego zadania zapłacono składkę w wysokości 1.179,36zł. na ubezpieczenie zdrowotne 3 osób 
pobierających zasiłki stałe (36 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację. 
W tym rozdziale zapłacono również z dotacji 93,60zł składkę zdrowotną za 1 osobę pobierającą świadczenie 
pielęgnacyjne. 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

-Plan ogółem 11.470,00zł. 
-Wykonanie wydatków ogółem 11.384,54zł. (99,25% planu), 
w tym: 
-Plan z dotacji z P.2030 5.970,00zł. 
- Wykonanie 5.969,54zł. (~100% planu) 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl.5.970,00zł 
- Środki zwrócone do Wojewody Śl.0,46zł 
- Plan ze środków gminy5.500,00zł. 
Wykonanie 5.415,00zł.(98,45% planu). 

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:- zasiłków okresowych w kwocie5.969,54zł, wypłaconych 
z dotacji celowejod Wojewody(16 świadczeń),- zasiłków celowych w kwocie 3.645,00zł, wypłaconych ze 
środków własnych(10 świadczeń),- zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.770,00zł, wypłaconych ze 
środków własnych (5 świadczeń). 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

- Plan wydatków ogółem 13.104,00zł. 
- Wykonanie wydatków ogółem 13.104,00zł (100% planu), 
w tym: 
-Plan z dotacji z P.203013.104,00zł. 
-Wykonanie13.104,00zł. (100% planu) 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl.13.104,00zł. 

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 3 podopiecznych, to jest 36 świadczeń. 



Id: EJYOR-WQFYA-BUOGB-EYBMT-AWDKB. Podpisany Strona 3

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

- Plan wydatków ogółem 151.015,00zł. 
- Wykonanie150.918,09zł. (99,94% planu) 
w tym: 
- Plan z dotacji z P.203071.740,00zł, 
w tym 2.740,00zł dla pracownika socjalnego z rezerwy celowej pozycja 25, 
- Wykonanie71.740,00zł (100% planu), 
w tym 2.740,00zł dla pracownika socjalnego, 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl.71.740,00zł, w tym 2.740,00zł dla pracownika socjalnego. 
-Plan ze środków gminy79.275,00zł. 
-Wykonanie79.178,09zł.(99,88% planu). 

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania GOPS, a ich realizację przedstawia poniższa tabela. 

 
Nazwa wydatku Wydatki 

z dotacji 
Wojewody 

Wydatki z dotacji 
Wojewody- 

pracownik socjalny 

Wydatki 
z budżetu 

gminy 

Razem 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby 64.340,00 2.740,00 54.151,32 121.231,32 
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenia) 16.600,00 16.600,00 
zakup energii 500,00 1.344,57 1.844,57 
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-
księgowego, badań lekarskich, znaczków pocztowych i opłata za 
eksploatację pomieszczeń 

3.148,48 3.148,48 

Zakup materiałów biurowych, druków i środków czystości 400,00 766,69 1.166,69 
zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń 
kserograficznych, tonerów do drukarek, pamięć RAM 

1.201,40 1.201,40 

opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET 1.360,00 372,79 1.732,79 
krajowe delegacje służbowe 154,62 154,62 
szkolenia pracowników i pozostałe opłaty i składki 240,00 240,00 
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, 
ręczniki, ekwiwalent za odzież dla pracownika socjalnego) 

454,70 454,70 

odpisy na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba 2.400,00 743,52 3.143,52 
Razem: 69.000,00 2.740,00 79.178,09 150.918,09 

Rozdział 85295 Pozostała działalność 

Plan wydatków ogółem 19.614,00zł 
- Wykonanie 19.611,55zł (~99,99% planu), 
w tym: 
- Plan z dotacji z P.2010 1.000,00zł rezerwa celowa pozycja 36 
- Wykonanie 1.000,00zł (100% planu) 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 1.000,00zł 
- Plan z dotacji z P.2030 7.984,00zł rezerwa celowa pozycja 27 
- Wykonanie7.984,00zł. (100% planu) 
- Środki otrzymane od Wojewody Śl.7.984,00zł. 
- Plan ze środków gminy10.630,00zł. 
- Wykonanie10.627,55zł.(~99,98% planu). 

Na wykonanie wydatków składają się: 
- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego 
Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z dotacji 5.578,00zł 
- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu ze środków własnych 
2.091,00zł 
- zasiłki celowe z dotacji na zakup żywności 2.406,00zł (10 świadczeń), 
- zasiłki celowe na zakup żywności ze środków własnych 3.409,00zł ( 16 świadczeń) 
- zasiłek celowy z programu dla jednej rodziny rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi 1.000,00zł 
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- specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2010, 
1.000,00zł 
- obsługa programu PEAD 929,47zł 
- Wigilia dla osób starszych 748,45zł 
- paczki świąteczne dla osób, które ukończyły 80 lat 1.890,76zł 
- paczki „mikołajkowe” dla dzieci z rodzin specjalnej troski 550,07zł 
- krajowa delegacja służbowa 8,80zł. 
Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 35 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia 
w przedszkolu 8 dzieci- 575 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 27 dzieci 
– 3.692 posiłków. W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD skorzystało 106 rodzin, to 
jest 1045 osoby, wydano 10.337,40 kg żywności. 

Na koniec 2010r na koncie należności na rzecz GOPS z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego, u dłużników zaksięgowano kwotę 148.620,80zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego 
przypada kwota 94.116,59zł, dla gmin dłużników 14.267.49zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 40.236,72zł. 
Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego 
komornicy sądowi w miarę możliwości ściągają zadłużenia i przekazują na nasze konto. 

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2010 roku realizowane były zgodnie 
z planem. 
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 
rok 

Plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 rok stanowiła 
kwota 510.329,00 zł, którą w poszczególnych paragrafach wykorzystano w 100%. Wyjątek stanowi paragraf 
żywieniowy tj. - zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wynosi 98,16% Środki w tym paragrafie 
wydatkowano na kwotę – 35.241,19 zł . Pochodzą one z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie 
przedszkolaków, natomiast brak wykonania planu spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która 
głównie wynikała z ich zachorowań. 

Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczone zostały do realizacji w następujących działach. 801 Oświata 
i wychowanie – 510.329,00 zł 
- 80104 - Przedszkole w Starczy 508.859,00 zł 
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 188,00 zł 
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 582,00 zł 
- 80195 - Pozostała działalność ( ZFŚS emerytów) 700,00 zł. 

Wydatki na płace i pochodne od płac zaplanowano na kwotę389.692,86 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 
76,46%. Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie 
odzieży i środki bhp.(mydło, ręczniki, herbata) oraz ekwiwalent za odzież ochronną wykonano na kwotę 
17.293,87 zł co stanowi 3,39 % całości wydatków . 

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi kwota – 306.507,40 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych 
wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu : nagród jubileuszowych, nagród wójta i dyrektora oraz 
jednorazowych dodatków uzupełniających. 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka wydatkowano na kwotę – 23.168,34 zł. 

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - stanowią kwotę 60.017,12 zł. 

Na pozostałe wydatki zaplanowano środki w wysokości 102.672,49 zł, co stanowi 20,15 % wszystkich 
wydatków. Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na : 

Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 11.209,24 zł, w tym: 
- materiałów biurowych 268,73 zł 
- środków czystości – 1.387,55 zł 
- uzupełnień prawa oświatowego – („Menegament w Przedszkolu” jest to zbiór przepisów oświatowych 
adresowanych do placówek przedszkolnych), prenumerata czasopism „Wychowanie w Przedszkolu” i „ Bliżej 
Przedszkola” -P 982,85 zł 
- materiały do remontu - 246,92 zł 
- wyposażenie ( odkurzacz, szafa, aparat telefoniczny, kopiarka, dywan) – 8.323,19 zł. 

Zakup energii – plan i wykonanie 35.222,78 zł, w tym: 
gaz – 25.816,61 zł 
energia elektryczna – 8.768,71 zł 
woda – 637,46 zł . 
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 360,00 zł 
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Zakup usług pozostałych – 5.517,82 zł, w tym: 
- wywóz śmieci – 590,00 zł 
- kanalizacja – 690,82 zł 
- odśnieżanie dachu – 2.806,00 zł - 
przegląd inst. gazowej, naprawa kuchni gazowej, przegląd przewodów kominowych, sprzętu gaśniczego – 
533,30 zł 
- naprawa pieca gazowego c.o. – 732,00 zł 
- usługi pocztowe ( znaczki, koszt wysyłki) – 165,70 zł. 

Zakup usług dostępu do sieci Internet – 648,00 zł 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 805,10 zł Różne opłaty i składki ( za 
dozór techniczny urządzeń w przedszkolu) – 376,00 zł 

Wartość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę - 11.833,00 zł ( w tym odpis na 
emerytów – 700,00 zł). 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –wyk. na kwotę 689,68 zł, w tym: zakup tuszu 
do drukarek – 597,37 zł odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 92,31 zł. 

Budżet Gminnego Przedszkola na 2010 rok stanowiły również wydatki na : dowożenie uczniów do szkół, które 
wyniosły 187,68 zł. Kwota stanowi wartość zakupionego biletu miesięcznego dla dziecka spełniającego 
kryterium dowozu. Początek dowozu od września 2010 roku. Wydatki przeznaczone na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli stanowią kwotę – 700,00 zł, którą wykorzystano na szkolenie rady pedagogicznej. 

Na koniec 2010 roku Gminne Przedszkole zwróciło Urzędowi Gminy w Starczy - 11, 48 zł ( środki nie zostały 
wykonane w paragrafie żywieniowym w kwocie 0,51 zł oraz 10,97 zł, wynikającą z zaokrągleń do pełnego 
złotego w poszczególnych paragrafach). 
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej 
w Starczy za 2010 rok 

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na dzień 31 grudnia 2010 roku 
wyniósł 1.257.187,00 zł, a wykonano na kwotę 1.256.823,85 zł, co stanowi 99,97 % planu . 
Pan nie został wykonany na kwotę 363,15 zł w tym kwota 350,00 zł, to niewykorzystana dotacja na podręczniki 
dla uczniów, a kwota 13,15 zł, to suma końcówek w groszach z poszczególnych paragrafów. 
Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczono na następujące działy: 801 Oświata i wychowanie - 
1.159.287,00 zł, 
w tym: 
- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy 1.086.016,00 zł 
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół 19.671,00 zł 
- 80195 – Pozostała działalność 53.600,00 zł, w tym: (zfśs emerytów – 5.600 zł, środki na utrzymanie sali 
sportowej - 48.000 zł ). 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 97.900,00 zł 
- 85401 – Świetlice szkolne 94.830,00 zł 
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 3.070,00 zł. 

Wydatki na płace i pochodne od płac w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 977.337,00 zł, 
a wykonano na kwotę 977.335,99 zł. Kwota niewykorzystanych środków wyniosła 1,01 zł, która została 
zwrócona do Urzędu Gminy w Starczy dnia 29 grudnia 2010 r. 
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: 
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 771.126,00 zł, wykonanie 771.125,98 zł, 
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 53.635,00 zł, wykonanie 53.634,80 zł, 
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan 149.656,00 zł, wykonanie 149.655,21 zł, 
- Wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2.920,00 zł. Kwota ta przeznaczona została na zapłacenie 
umowy o dzieło wykonania instrukcji p. poż oraz umowy zlecenie na przeprowadzenie od września 2 godzin 
tygodniowo zajęć rehabilitacyjnych z uczniem niepełnosprawnym. 

Pozostałe paragrafy zaplanowano na kwotę 181.941,00 zł, a wykonano na kwotę 181.938,69 zł Kwota 
niewykorzystanych środków wyniosła 2,31 zł, która została zwrócona do Urzędu Gminy w Starczy dnia 29 
grudnia 2010 r. 
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco : 
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp – plan i wykonanie 51.192,28 zł 
- Materiały i wyposażenie – plan 11.260,00 zł , wykonanie 11.259,59 zł, 
w tym: 
- opał – 6.762,51 zł 
- materiały biurowe, dzienniki i świadectwa - 968,04 zł 
- prenumeraty – 480,01 zł 
- środki czystości – 1.865,28 zł 
- materiały do remontu - 1.141,05 zł - godło państwowe – 42,70 zł 

- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – plan 49.130,00 zł, wykonanie 49.129,97 zł, 
w tym 
zużycie energii, wody i gazu w budynku szkoły – 8.591,97 zł, w sali sportowej – 40.538,00 zł 
- Zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 1.500 zł 
- Zakup usług pozostałych – plan 29.000,00 zł , wykonanie 28.999,12 zł ,w tym: 
a) dowozy uczniów do szkoły – plan 19.671,00 zł, wykonanie 19.670,19 zł 



Id: EJYOR-WQFYA-BUOGB-EYBMT-AWDKB. Podpisany Strona 2

b) zakup usług pozostałych w sali sportowej przy szkole podstawowej – plan 6.513,00 zł, a wykonanie 6.512,98 
zł, w tym: 
- kanalizacja – 349,59 zł 
- odśnieżanie dachu – 4.080,90 zł 
- przegląd instalacji co 2.082,49 zł 
c) zakup usług pozostałych w budynku szkoły - plan 2.816,00 zł, wykonanie 2.815,95 zł , 
w tym: 
- RTV -139,66 zł 
- znaczki pocztowe i koszty przesyłki 124,48 zł, 
- kanalizacja – 498,08 zł 
- wywóz odpadów komunalnych 456,99 zł, 
- przegląd instalacji gazowej i kominów 279,67 zł, 
- remont sprzętu p. poż. –352,58 zł 
- wyrobienie legitymacji nauczycielskich – 100,30 zł 
- usługa w zakresie p. poż. i próbnej ewakuacji – 189,00 zł 
- odśnieżanie dachu w sali gimnastycznej – 672,22 zł 
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan i wykonanie 1.830,00 zł 
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1055,00 zł, wykonanie 
1.054,40 zł 
- Różne opłaty i składki – plan 2,00 zł , wykonanie 1,80 zł 
- Odpis na zfśs dla pracowników – plan i wykonanie 29.862,00 zł, 
- Odpis na zfśs dla emerytów – plan 5.600,00 zł 
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 223,00 zł, 
wykonanie 222,04 zł . 
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 757,00 zł , wykonanie 756,44 zł 
w tym: 
- przedłużenie ważności podpisu elektronicznego – 276,94 zł 
- licencja programu Płace OPTIVUM –479,50 zł . 

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 
97.900,00 zł. Wykonano na kwotę 97.549,17 zł. Brak wykonania na kwotę 350,83 zł, w tym kwota 350,00 zł, to 
niewykorzystana dotacja na podręczniki dla uczniów, a kwota 0,83 zł, to suma końcówek w groszach 
z poszczególnych paragrafów. 

- Płace i pochodne od płac – plan 89.141,00 zł, wykonanie 89.140,17 zł. Brak wykonania na kwotę 0,83 zł , 
w tym: 
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 70.379,00 zł, wykonanie 70.378,88 zł, 
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.477,00 zł, wykonanie 5.476,92 zł, 
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan 13.285,00 wykonanie 13.284,37 zł 
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP – plan i wykonanie 3.600,00 zł 
- Zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 1.489,00 zł, 
- Odpis na ZFŚS dla pracowników – plan i wykonanie 600,00 zł, 
- Inne formy pomocy dla uczniów – plan 3.070,00 zł, wykonanie 2.720,00 zł. Środki pochodziły z dotacji 
celowej na zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych. Zwrócono kwotę 350,00 zł. 

W planie budżetowym ujęto dochody własne jednostki na 2010 rok w wysokości 68.000 zł, które wykonano na 
kwotę 57.398,00 zł oraz kwota 8.738,21 zł, pozostałe środki do wydatkowania z roku 2009. Dochody pochodzą 
z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - 40.938,00 zł i dochody z wpłat za korzystanie ze 
sali sportowej po zajęciach szkolnych - 16.460,00 zł. Środki te przeznacza się w całości na zakup artykułów 
spożywczych (dochody z żywienia), częściowe pokrycie kosztów utrzymania sali (dochody z sali 
gimnastycznej). 

Wykonanie wydatków na koniec 2010 r. - 66.136,21 zł, w tym: 
żywienie na kwotę 41.999,65 zł, a koszty utrzymania sali gimnastycznej – 22.820,19 zł. 
Na rachunku bankowym dochodów pozostała kwota 1.316,37 zł, która została zwrócona do Urzędu Gminy 
w dniu 29 grudnia 2010 roku. 
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Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Gimnazjum w Starczy za 2010 rok 

Plan wydatków jednostki budżetowej – Gimnazjum w Starczy za 2010 rok stanowiła kwota 650.350,00 zł , 
którą w poszczególnych paragrafach wykorzystano w 100%. Wyjątek stanowi paragraf 3260 w rozdziale 85415 
– pomoc materialna dla uczniów. Brak wykonania na kwotę 750 zł, spowodowany był tym, że uczniowie nie 
spełnili kryterium dochodowego. 

Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczono na wykonanie w następujących działach: 801 Oświata 
i wychowanie - 633.314zł, w tym: 
- 80110 – Gimnazjum w Starczy 618.758,00 zł 
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 9.156,00 zł 
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 500,00 zł 
- 80195 – Pozostała działalność ( ZFŚS emerytów) 4.900,00 zł 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.036,00 zł 
- 85401 – Świetlice szkolne 15.356,00 zł 
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 1.680,00 zł . 

Wydatki na płace i pochodne od płac wykonano na kwotę 562.631,07 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 
86,61% . 
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: 
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie 
odzieży i środki bhp (mydło, ręczniki, herbata) wykonano na kwotę– 30.458,72 zł co stanowi 4,69% całości 
wydatków. 

Wynagrodzenia osobowe pracowników – stanowi kwota 442.790,18 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych 
wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu: nagród jubileuszowych, nagród dyrektora i wójta oraz 
jednorazowych dodatków uzupełniających. 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( trzynastka) – to kwota 31952,77 zł. 

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – stanowią kwotę 86.888,12 zł. 

Wynagrodzenie bezosobowe – stanowiło wydatek 1.000,00 zł. Zawarta została umowa o dzieło, polegająca na 
aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej. 

Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 56.499,75 zł, która stanowi 8,70 % wszystkich wydatków. 

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na: 
- Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 10.805,00 zł ,w tym: 
opał – miał 7.160,00 zł 
materiały biurowe (w tym - świadectwa, arkusze ocen)– 956,37 zł 
środki czystości –1.532,52 zł 
prenumerata (Magazyn Szkolny, Doradca, Zarządzanie Oświatą) – 227,99 zł 
bęben do ksera, folia do faxu – 695,40 zł 
materiały do remontu – 232,72 zł 
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.417,10 zł 
mapa do pracowni historycznej – 249,00 zł 
mikroskop – 950,00 zł 
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odczynniki chemiczne - 921,10 zł 
stopery – 297,00 zł 
- Zakup energii - 3.773,40 zł. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. 
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) –600,00 zł 
- Zakup usług pozostałych - 1.063,36 zł, w tym: 
przegląd ksero – 195,20 zł 
wyrobienie legitymacji szkolnych – 51,98 zł 
wywóz odpadów, abonament rtv, kanalizacja, usługi kominiarskie – 545,56 zł 
koszt wysyłki – 94,94 zł 
obsługa w zakresie próbnej ewakuacji – 175,68 zł. 
Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.815,36 zł . 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 477,67 zł. 

Odpis na ZFŚS – 23.038,00 zł co stanowi 3,55 % całości wydatków, w tym odpis dla nauczycieli emerytów 
i rencistów ( to kwota 4.900,00zł). 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 350,14 zł .Zakup 
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: 1.574,20 zł 
abonament programu Płace Optimum – 215,90 zł 
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 92,32 zł 
zestaw Multimedialny – 157,00 zł 
licencja ”Bezpieczna Szkoła” - 559,98 zł 
toner – 549,00 zł. 

Budżet Gimnazjum na 2010 rok stanowiły również wydatki na dowożenie uczniów do szkół, które wyniosły 
9.155,52 zł. Kwota stanowi wartość zakupionych biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium 
dowozu oraz wartość 50% dopłaty do biletów. Wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli stanowią kwotę – 500,00 zł, którą wykorzystano na szkolenie rady pedagogicznej. 
Na koniec 2010 roku Gimnazjum zwróciło Urzędowi Gminy w Starczy - 10,46 zł, kwota ta wynikła 
z zaokrągleń do pełnego złotego w poszczególnych paragrafach. 
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Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy 
za 2010 rok 

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2010 rok, stanowi kwota 36.779,97zł . Na sumę tą 
złożyła się dotacja z budżetu Gminy Starcza w wysokości 33.800 zł, dotacja ze środków Biblioteki Narodowej 
w kwocie – 2.000,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange 979,97 zł. 
Na koniec 2010 roku na koncie rachunku bieżącego biblioteki pozostało 942,37 zł. Środki te zostały 
uwzględnione w planie budżetowym nowego 2011 roku. 

Poniesione przez instytucję koszty, stanowią wartość 35.837,60 zł i zgodnie z klasyfikacją rodzajową 
przedstawiają się następująco: 
1. Zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 743,01 zł. 
Zakupione materiały to: 
- tusz, karta katalogowa, karta książki – 235,39 zł 
- środki czystości – 71,21 zł 
- szyba do drzwi, kit – 115,24 zł 
- materiały zakupione w związku z realizacją programu Fundacji ORANGE ( Mikołaj Świąteczny, Mikołaj 
zawieszka, książeczki dla dzieci, słodycze) – 321,17 zł 
2. Zakup energii – 3.417,08 zł - koszty w tej grupie związane są z zakupem : gazu, energii elektrycznej i wody 
3. Zakup usług obcych– 1.436,09 zł są to: 
- usługi kanalizacyjne – 25,92 zł 
- usługi telefoniczne - 1.273,42 zł. Kwota 658,80 zł tj. za dostęp do sieci Internet, została pokryta środkami 
pochodzącymi z Fundacji ORANGE 
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 96,75 zł 
- badanie lekarskie – 40,00 zł 
4. Wynagrodzenia – 20.946,86 zł, ( w tym nagroda wójta i dyrektora ). 
5. Narzuty na wynagrodzenia (są to: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy) – na kwotę – 
3.658,26 zł 
6. Zakup książek – 4.792,66 zł w tym zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę – 2.000,00 zł. 
7. Podróże służbowe – 111,74 zł 
8. Pozostałe koszty – 731,90 zł. Środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU w kwocie 77,00 zł i wypłatę 
świadczeń urlopowych w kwocie 654,90 zł. 
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Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010r. 

Gmina Starcza na dzień 31 grudnia 2010r. (wg danych księgowych ) posiadała mienie komunalne o wartości 
brutto - 22.058.942,91zł . 
Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2009r stanowiła kwotę brutto- 21.095.162,21zł. W ciągu 
roku dokonano zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 1.017.780,70zł, w tym poprzez: 
- oddanie na stan środków trwałych inwestycji gminnych - 975.687,48 zł 
- zakupy inwestycyjne - 18.767,26 zł 
- otrzymane darowizny - 22.525,96 zł 
- nabycie z mocy prawa - 800,00 zł. 
Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco ) w kwocie - 7.026.380,56zł wartość tego mienia 
komunalnego netto stanowi kwotę - 15.032.562,35zł W ciągu roku dokonano również korekty ( aktualizacji 
wartości stacji uzdatniania wody) o kwotę 54.000,00.zł. 

Na stan mienia komunalnego gminy składają się: 

1)Budynki o łącznej wartości brutto - 7.339.651,26zł 

a) budynki administracyjne – 3.277.190,20zł, 

b) obiekty sportowe - 4.003.131,53zł, 

c) wiaty przystankowe -59.329,53zł. 

2)Budowle o łącznej wartości brutto – 14.155.295,63zł 

a) gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja ) -11.632.039,99zł, 

b) oświetlenie ulic -162.522,60zł, 

c) drogi gminne -1.879.232,63zł, 

d) boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe 455.459,94zł, 

e) pozostałe budowle (parkingi) -26.040,47zł. 

3)Grunty o łącznej wartości brutto - 289.685,21zł 

a) położone na terenie m. Starcza - 89.086,57zł, 

b) położone na terenie m. Rudnik Mały -63.516,20zł, 

c) położone na terenie m. Własna – 57.443,00zł, 

d) położone na terenie m. Łysiec – 71.709,44zł, 

e) położone na terenie m Klepaczka – 7.930,00zł. 

4)Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości brutto - 274.310,81zł 

a) samochody strażackie – 104.686,57zł, 

b) sprzęt komputerowy – 82.267,66zł, 

c) oprogramowania komputerowe i licencje – 12.650,00zł, 

d) pozostałe – 74.706,58zł. 

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie następowały w ciągu roku, dokonano 
jego klasyfikacji wg ważniejszych grup, co przedstawiono w tabelach poniżej. 
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Stan na 31.12.2009 
r. 

Zmiany w wartości środków 
trwałych 

Stan środków trwałych na 
31.12.2010r. 

Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość 
netto 

Budynki administracyjne 3.277.190,20 3.277.190,20 2.470.841,02 
Budynek Domu Naucz. 179.588,62 179.588,62 121.588,40 
Szkoła Podst. w Starczy 246.308,90 246.308,90 12.811,63 
Szatnia przy Szkole Podst 181.110,73 181.110,73 130.928,01 
Przedszkole 674.152,36 674.152,36 471.906,64 
Ośrodek Zdrowia 1.216.029,47 1.216.029,47 1.134.633,56 
Agronomówka 197.642,16 197.642,16 123.952,87 
SKR 81.580,00 81.580,00 50.733,84 
Budynek OSP Rudnik Mały. 100.348,84 100.348,84 75.916,44 
Budynek OSP/Urząd Gm Starcza 351.945,63 351.945,63 301.502,26 
Świetlica wiejska w m. Łysiec 48.483,49 48.483,49 46.867,37 
Rozchody Brak 
Przychody Brak 

Spośród w/w budynków w 2010 roku nie przeprowadzono żadnej modernizacji. Niektóre z nich zostały 
zmodernizowane w ostatnich latach i ich stan jest zadawalający. Do nich należą takie budynki jak: budynek 
Domu Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia w Starczy, budynek OSP ( w części zaadaptowany przez Urząd Gminy 
w Starczy). Niektóre z tych budynków ( szatnia przy szkole podstawowej , przedszkole, agronomówka , 
budynek OSP Rudnik Mały, Świetlica wiejska w m. Łysiec) są na bieżąco remontowane małymi nakładami 
pieniężnymi - z chwilą adaptacji poszczególnych pomieszczeń na określoną działalność statutową. Tak było 
w przypadku budynku „Agronomówki”, w której prowadzona jest działalność bankowa, albo w przypadku 
budynków OSP , w których w ostatnim okresie zaadaptowano część pomieszczeń na świetlice dla mieszkańców. 
Niemniej jednak niektóre z nich wymagają w najbliższym czasie większych nakładów na przeprowadzenie 
modernizacji lub remontu. Takich nakładów wymaga budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy. 
Gmina podjęła już pierwsze działania związane z termomodernizacją budynku i poniosła koszty na opracowanie 
dokumentacji technicznej w kwocie 28.361.-zł. 

 
Stan na 

31.12.2009 r. 
Zmiany w wartości 
środków trwałych 

Stan środków trwałych 
na 31.12.2010r. 

Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Wartość 
brutto 

Rozchody Przychody Wartość 
brutto 

Wartość 
netto 

Budynki- obiekty sportowe 3.176.108,05 827.023,48 4.003.131,53 3.809.410,41 
Sala gimnastyczna z łącznikiem i zapleczem przy szkole 
podstawowej. i gimnazjum w. Starczy 

3.176.108,05 3.176.108,05 2.990.835,09 

Budynek zaplecza boiska sport. w Starczy 811.023,48 
+ 16.000,00 

827.023,48 818.575,32 

Rozchody Brak 
Przychody Bud. 31.07.2010r. - 811.023,48.-zł + Dobud.opraw ośw-10.12.2010r. -

16.000.-zł 

W 2010 roku oddano na stan środków trwałych budynek zaplecza boiska sportowego przy ul Sportowej 
w Starczy na wartość 811.023,48zł. Budynek parterowy (niepodpiwniczony) o pow. użytkowej183,66m2 
posiada różne pomieszczenia użytkowe, w tym: szatnie dla zawodników i dla sędziów, magazyny, sanitariaty 
oraz świetlicę z zapleczem. Wybudowano również drogę dojazdową z parkingiem, który posiada dodatkowa 
funkcję alternatywnego boiska do piłki siatkowej i koszykowej. Głównym użytkownikiem budynku został 
Gminny Klub sportowy „Czarni” Starcza. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania realizowanego z udziałem 
środków unijnych (PROW na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi” ) poniesiono dodatkowo 
nakłady na zainstalowanie zewnętrznych opraw oświetleniowych w kwocie 16.000.-zł. (7 szt.). 
Drugi budynek - sala gimnastyczna z łącznikiem i zapleczem przy szkole podstawowej i gimnazjum w Starczy 
jest nowym, nowoczesnym obiektem sportowym, który został oddany do użytku w 2008r. - nie wymaga 
nakładów na remont lub modernizację. 
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Stan na 31.12.2009 r. Zmiany w wartości środków trwałych Stan środków trwałych na 31.12.2010r. Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość 

netto 
Budynki- pozostałe 54.592,27 4.737,26 59.329,53 18.226,58 
Wiaty przystankowe (13 szt) 54.592,27 4.737,26 59.329,53 18.226,58 
Rozchody Brak 
Przychody Dokonano zakupu wiaty przystankowej ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka w kwocie 

4.737,26 zł – dn. 20.09.2010r. 

W 2010 roku zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka wiatę przystankową ( w kwocie 
4.737,26 zł ) częściowo zabudowaną z szybą typu PMMS, którą na stale przymocowano na betonikach do 
podłoża. 
Gmina Starcza posiada obecnie 13 wiat przystankowych we wszystkich miejscowościach gminy, które są 
w dobrym stanie technicznym W ostatnim okresie niektóre z nich zostały pomalowane i odnowione 
(wymieniono szyby). Niemniej jednak niektóre z nich (w Starczy i Rudniku Małym) w najbliższych latach będą 
również wymagać nakładów na odnowę. 

 
Stan na 31.12.2009 r. Zmiany w wartości środków trwałych Stan na 31.12.2010r. Wyszczególnienie 

(nazwa obiektu) Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość netto 
Budowle - Gospodarka komunalna 11.686.039,99 54.000,00 11.632.039,99 6.586.312,40 

Wodociąg Łysiec 172.340,59 172.340,59 45.327,14 
Wodociąg Klepaczka 132.630,31 132.630,31 101.793,78 
Sieć wodociągowa 641.162,45 641.162,45 224.506,85 
Studnia głębinowa 251.573,83 251.573,83 88.050,88 
Stacja uzdatniania wody 177.409,16 54.000,00 123.409,16 82.684,12 
Oczyszczalnia ścieków 1.833.606,23 1.833.606,23 703.262,41 
Sieć kanalizacji gm. 8.289.447,53 8.289.447,53 5.249.983,44 
Kanalizacja -Klepaczka 187.869,89 187.869,89 90.803.78 
Rozchody Zmniejszenie wartości środka trwałego z uwagi na aktualizację wartości 
Przychody Brak 

W 2010 roku rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości. Łysiec (ul. Jesionowa) oraz 
w miejscowości Starcza (ul. Spacerowa), która stanowi pierwszy etap inwestycji realizowanej z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego ( w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” ). Drugi etap ( końcowy, po którym zostanie rozliczone zadanie) jest realizowany w 2011 
roku i polega na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Starczy (ul. Spacerowa ). Gmina przystąpiła również do 
rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu i wydała na ten cel (opracowanie dokumentacji) 11.059.-zł. 
Wszystkie obiekty, które służą doprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków są w miarę potrzeb 
konserwowane i remontowane. Wzrost zapotrzebowania na wodę pitną wymusza jednak podjęcie kolejnych 
działań związanych z nakładami inwestycyjnymi. W najbliższych latach należy rozważyć możliwość budowy 
drugiego ujęcia wody oraz zwiększenia nakładów na remont istniejących sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

 
Stan na 31.12.2009 

r. 
Zmiany w wartości środków 

trwałych 
Stan środków trwałych na 

31.12.2010r. 
Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość netto 
Budowle - Oświetlenie ulic 162.522,60 162.522,60 145.308,72 
Oświetlenie-ul. Gminna Starcza 18.248,80 18.248,80 13.937,50 
Oświetl.-ul. Śląska R. Mały 19.596,27 19.596,27 15.187,12 
Oświetlenie ul. Targowa Starcza 57.171,49 57.171,49 53.098,02 
Oświetlenie ul. Granicznej w RM 67.506,04 67.506,04 63.086,08 
Rozchody Brak 
Przychody Brak 
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W 2010 roku gmina nie prowadziła inwestycji polegających na rozbudowie oświetlenia ulic. Wykazane zaś 
budowle, stanowią wartość majątku gminy, ponieważ były zrealizowane ze środków własnych budżetu. Na 
chwilę obecną nie wymagają modernizacji, chociaż w niektórych przypadkach wymagają uzupełnienia lamp. 
Z uwagi na ograniczone środki w budżecie na 2011 rok nie planuje się do poniesienia nakładów na ten cel. 

 
Stan na 

31.12.2009 r. 
Zmiany w wartości środków 

trwałych 
Stan środków trwałych na 

31.12.2010r. 
Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość netto 
Drogi gminne 1.826.969,63 52.263,00 1.879.232,63 1.292.710,46 
Drogi gm. Rudnik Mały 348.753,81 52.263,00 401.016,81 299.535,59 
-ul. Graniczna - pow.0,2240 109.327,01 109.327,01 94.568,09 
-ul. Łąkowa - pow.0.7090 70.900,00 70.900,00 37.598,46 
-ul. Leśna – pow.0.6934 72.946,80 72.946,80 40.286,01 
-ul. Sosnowa – pow.0.2020 20.200,00 52.263 72.463,00 62.387,16 
-ul. Cmentarna/Spokojna –pow.1646 1.880,00 1.880,00 1.394,00 
-ul. „Hucisko” – we władaniu gminy 73.500,00 73.500,00 63.301,87 
Drogi gm. Własna 223.674,63 223.674,63 96.180,06 
- ul. Zdrowa – pow.1.5000 119.639,93 119.639,93 51.445,13 
- ul. Nadrzeczna- pow.1.3240 104.034,70 104.034,70 44.734,93 
Drogi gm. Klepaczka 672.986,65 672.986,65 544.920,76 
-ul. Topolowa- pow. 0,9463 236.829,95 236.829,95 168.090,30 
-ul. Zachodnia - pow. 0,8370 432.238,32 432.238,32 374.837,36 
-ul. Polna –pow.0,6293 3.918,38 3.918,38 1.993,10 
Droga gm. Łysiec-Własna 
ul. Zielona + część ul. Stawowej- 
pow. 1.632 

339.777,68 339.777,68 154.941,79 

Droga Starcza-Klepaczka (łącznik) ul 
Spacerowa pow,1.8449 

79.284,00 79.284,00 55.147,77 

Droga gm. Własna- R. Wielki 
(ul. Stawowa- pow.0.2960 ) 

1.776,00 1.776,00 1.030,08 

Drogi gm. Łysiec 160.716,86 160.716,86 140.954,41 
- ul. Strażacka –pow. 1.1340 135.483,50 135.483,50 120.562,11 
- dojazdowa do gruntów rol (ul. Górska) 25.233,36 25.233,36 20.392,30 
Rozchody Brak 
Przychody Zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Sosnowej o wykonaną przebudowę drogi 

o wartość robót -52.263.-zł. Oddano do użytku -30.09.2010r. 

W 2010r gmina poniosła nakłady na przebudowę drogi gminnej w Rudniku Małym – ul. Sosnowej(52.263.-
zł) z wykorzystaniem podbudowy z kruszywa łamanego. Powstała droga (szer. 3,50m) o nawierzchni 
bitumicznej z poboczem utwardzonym klińcem (szer. 0,5m). Część dróg gminnych jest w stanie dobrym (np. 
w m. Klepaczka), ale znaczna część wymaga przebudowy lub modernizacji. Z uwagi na bardzo wysokie koszty 
tych inwestycji, a zbyt małe środki w budżecie, gmina stara się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. 
Z udziałem środków budżetu państwa w 2011 roku będzie prowadzona inwestycja na drodze gminnej w m. 
Własna ul. Nadrzeczna na dł. 1212m. (w kwocie ~1.378 tys. zł). Inne drogi będą podlegać tylko nieznacznym 
remontom. Gmina planuje również w najbliższych latach wspólnie z samorządem powiatowym uczestniczyć 
w przebudowie drogi w Rudniku Małym (ul. Śląskiej), podobnie jak w lat ubiegłych, gdzie dokonano 
przebudowy drogi w m. Łysiec (ul. Częstochowska) i w m. Starcza (ul. Szkolna). 

 
Stan na 31.12.2009 r. Zmiany w wartości środków trwałych Stan środków trwałych na 31.12.2010r. Wyszczególnienie 

(nazwa obiektu) Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość netto 
Budowle – boiska i miejsca 
rekreacyjno-sportowe 

336.532,98 118.926,96 455.459,94 373.095,62 

Boiska sportowe 295.403,54 20.700,00 316.103,54 261.204,09 
Boisko sportowe z parking. 
i cz. edukac. –rek. -Starcza 

213.017,39 213.017,39 172.277,82 
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Boisko sport z zapleczem -
Łysiec 

41.842,95 41.842,95 33.997,41 

Boisko z zapleczem 
rekreacyjnym w Starczy 

40.543,20 20.700,00 61.243,20 54.928,86 

Miejsca rekreacji 41.129,44 98.226,96 139.356,40 111.891,53 
Miejsce rekreac. w m. 
Klepaczka 

41.129,44 - 41.129,44 36.810,84 

Miejsce rekreac. w m. 
Własna 

10.004,00 10.004,00 9.553,82 

Miejsce rekreac.- 
wypoczynk.- 
w m Starcza (koło 
przedszkola) 

53.680.00 53.680,00 53.600,00 

Plac zabaw z boiskiem 
rekreacyjnym w m. Łysiec 

12.017,00 12.017,00 11.926,87 

Leśna Klasa-Rudnik Mały 15.870,95 15.870,95 - 
Leśne trasy rowerowe
w m. Rudnik Mały 

6.655,01 6.655,01 - 

Rozchody Brak 
Przychody Ogrodzenie - 07.09.2010r-.-20.700.-zł

Rozbud. miejsca rekreacyj. 27.10.2010 – 10.004,00zł
Bud. 02.12.2010- 53.680.-zł
Bud. placu zabaw z boiskiem rekreac. 25.10.2010r -12.017,00
Darowizna 15.870,95zł 
Darowizna 6.655,01zł 

W 2010 roku rozbudowano infrastrukturę rekreacyjno-sportową gminy, na którą wydano z budżetu gminy 
96.401 zł. Były to głównie zadania realizowane w ramach Funduszy sołeckich poszczególnych wsi. I tak 
w ramach funduszu wsi Starcza dokonano: 
1) ogrodzenia boiska sportowego w Starczy ( 20.700.-zł). Wykonano ogrodzenie terenu, na którym znajduje się 
boisko sportowe do piłki nożnej oraz zaplecze boiska sportowego i miejsce rekreacyjno – sportowe. Ogrodzenie 
wykonano z siatki powlekanej – umocowanych na słupach metalowych pomalowanych. 
2) rozbudowy miejsca rekreacyjnego w m. Własna (10.004.-zł). Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego 
miejsca rekreacyjnego w pobliżu zbiornika wodnego. Został powiększony deszczochron i wybudowany krąg 
ogniskowy wyposażony w stół, ławy i ławeczki. 
3) budowy placu zabaw z boiskiem rekreacyjnym w m. Łysiec ( 12.017.-zł). 
Wykonano prace ziemne ( ogrodzenie terenu pod plac zabaw do siatki plażowej w sąsiedztwie OSP Łysiec, 
w którym mieści się świetlica dla młodzieży). Wyposażenie placu zabaw i budowa boiska do siatkówki 
plażowej nastąpi w najbliższym okresie. Ponadto zrealizowano inwestycję o wartości 53.680.-zł, z udziałem 
środków unijnych (Program Leader -23.600.-zł). Przedsięwzięcie polegało na budowie miejsca rekreacyjno-
wypoczynkowego ( z montażem takich elementów jak : deszczochron, krąg ogniskowy) oraz z placem zabaw. 

W 2010r. gmina wzbogaciła się o dwa miejsca rekreacyjne, które zostały przekazane przez likwidatorów 
Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Ekologiczna „Eko - Starcza” na rzecz gminy: 
1) Leśna Klasa - Rudnik Mały. 
Obiekt zawiera urządzenia „Leśnej klasy” (leśną ścieżkę dydaktyczną wraz z deszczochronem) oraz miejsce na 
ognisko, które otoczone jest ławkami z bali drewnianych, natomiast całość jest ogrodzona balami sosnowymi. 
2) Leśne trasy rowerowe - Rudnik Mały. 
Obiekt zawiera urządzenia leśnych tras rowerowych; słupki drogowskazowe tras, urządzenia do ćwiczeń 
gimnastycznych, mostek na rzece Czarnoleśnej. 

 
Stan na 31.12.2009 

r. 
Zmiany w wartości środków 

trwałych 
Stan środków trwałych na 

31.12.2010r. 
Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość brutto Wartość netto 
Pozostałe budowle 26.040,47 4.737,26 26.040,47 11.197,41 
Parking przy szkole podstawowej 26.040,47 4.737,26 26.040,47 11.197,41 
Rozchody Brak 
Przychody Brak 
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W 2010 roku nie wydano z budżetu gminy środków bezpośrednio na budowę parkingów lub ich 
modernizację. Wykazany zaś parking znajduje się przed budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Na 
dzień dzisiejszy jego stan można określić jako dobry. Przed innymi obiektami użyteczności publicznej znajdują 
się również parkingi, których stan fizyczny także jest dobry, a które na etapie budowy zostały wkalkulowane 
w koszty tych obiektów.. W związku z czym na najbliższe lata nie planuje się nakładów na ich remont. 

 
Stan na 

31.12.2009 r. 
Zmiany w wartości środków 

trwałych 
Stan środków trwałych na 

31.12.2010r. 
Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Wartość brutto Rozchody Przychody Wartość 
brutto 

Wartość 
netto 

Pozostałe środki trwałe 260.280,81 260.280,81 
Samochody strażackie (4 szt) 104.686,57 104.686,57 
Sprzęt komputerowy 82.267,66 82.267,66 2.085,88 
Pozostałe środki trwałe: 
pompy, kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka) 

60.676,58 14.030,00 74.706,58 44.708,64 

Oprogramowania komputerowe i licencje 12.650,00 12.650,00 
Rozchody Brak 
Przychody Dokonano zakupu kotła dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Starczy (14.030.-zł) 

dn. 13.11.2010r. 

Gmina posiada 4 samochody strażackie , które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. 
W ostatnich latach (2008r) pozyskano samochód Ford Transit 200K100S dla potrzeb jednostki OSP Starcza 
i dokonano częściowego remontu. Stan techniczny bojowych samochodów strażackich jest mało zadawalający. 
W związku z tym w 2011 roku planuje się wygospodarować w budżecie gminy środki pieniężne dla OSP 
Rudnik Mały w wys. 65 tys. zł. - z przeznaczeniem na dotację do karosacji samochodu Star. Jednostka OSP 
w Rudniku Małym poczyniła już pierwsze starania o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych w wys. 
45 tys. zł. 

W przypadku sprzętu komputerowego należy powiedzieć, iż ich stan jest mało zadowalający, ponieważ 
w ostatnim okresie gmina wstrzymała jego uzupełnienie. Stało się tak dlatego, że gmina przystąpiła do realizacji 
zadania wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – „ E – powiat ” i liczy, że w momencie jego 
realizacji nastąpi uzupełnienie sprzętu komputerowego na bardziej sprawny i nowoczesny. 
W przypadku pozostałych środków trwałych oraz oprogramowań komputerowych i licencji ich zakupu lub 
generalnego remontu dokonuje się na bieżąco z chwilą wystąpienia potrzeb. Taka sytuacja dotyczy np. zakupu 
lub remontu pomp ( na ujęciu wody lub przepompowniach). W 2010 roku taka sytuacja dotyczyła również 
zakupu kotła dla potrzeb ogrzewania budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy. 

 
Wyszczególnienie 
(nazwa obiektu) 

Stan na 31.12.2009 r Rozchody Przychody Stan na 31.12.2010r. 

Działki i nieruchomości rolne – Gmina Starcza 288.885,21 289.685,21 
Działki, nieruchomości rolne położone na terenie m. Starcza 89.086,57 89.086,57 
Działki zajęte na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego „Czarni 
–Starcza” 

9.038,00 9.038,00 

Działki – za Szkołą podstawową i gimnazjum 19.674,57 19.674,57 
Działki zajęte pod Przedszkole w Starczy 13.450,00 13.450,00 
Działki zajęte na usługi bankowe Międzypowiat. Bank Spółdz. 
/„Agronomówka”/ 

17.350,00 17.350,00 

Działki zajęte pod budynek szkoły podst. i gimnazjum 28.703,00 28.703,00 
Działki zajęte na drogi gminne Starcza 871,00 871,00 
Działki, nieruchomości rolne położone na terenie m. R. Mały 63.516,20 63.516,20 
Działki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 727,30 727,30 
Działki z przeznaczeniem na cele inwestycyjne 38.989,96 38.989,96 
Działki zajęte pod drogi 10.272,74 10.272,74 
Działki z przeznaczeniem pod budownictwo 13.526,20 13.526,20 
Działki, nieruchomości rolne położone na terenie m. Własna 57.443,00 57.443,00 
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Działki z przeznaczeniem na cele inwestycyjne 34.573,00 34.573,00 
Działki zajęte pod budynek Urzędu Gminy 15.400,00 15.400,00 
Dz. Nr 19/4 Ośr Zdr, pow 0.2490 7.470,00 7.470,00 
Działki, nieruchomości rolne położone na terenie m Łysiec 71.709,44 71.709,44 
Działki-na cele rekreacyjno - sportowe 35.340,00 35.340,00 
Grunty z przeznaczeniem –na cele inwestycyjne – budowę dróg 
gminnych 

23.798,00 23.798,00 

Działki rolne -pod uprawy polowe 6.971,44 6.971,44 
Grunty z przeznaczeniem na cele inwestycyjne 2.400,00 2.400,00 
Działki rolne – zajęte na drogi gminne 3.200,00 3.200,00 
Działki, nieruchomości rolne położone na terenie m. 
Klepaczka 

7.130,00 7.930,00 

Nieruchomości rolne pod uprawy polowe 2.500,00 2.500,00 
Działki na cele inwestycyjne 4.630,00 800,00 5.430,00 
Przychody Nabycie z mocy prawa- 29.04.2010 - 800,00zl 

działki pod drogę gminną - ul. Zachodnia 

W 2010 roku gmina nabyła z mocy prawa - 29.04.2010r. - działkę pod drogę gminną m. Klepaczka, ul. 
Zachodnia - w celu jej poszerzenia. W 2011 roku w wyniku zamiany działek miedzy gminą, a osobami 
fizycznymi w miejscowości Klepaczka, staniemy się właścicielami działek o pow. ~1.16 ha, a następnie 
w wyniku ich podziału uzyskamy 11 szt. działek. Na działki te zostały już wydane decyzje o warunkach 
zabudowy. Po podpisaniu aktu notarialnego działki te, zostaną przeznaczone do sprzedaży. 

W 2011 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie 666.445,00 zł, w tym: 

1)ze sprzedaży działek - 252.000.-zł 

2)z usług świadczonych dla mieszkańców - 293.145.- zł ,w tym: 

a) polegających na dostarczeniu wody pitnej - 115.240.- zł. 

b) z opłat za oczyszczanie ścieków - 130.576.- zł. 

3)z tytułu pobierania opłaty targowej - 4.000.-zł. 

4)z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 117.300.-zł, w tym: 

a) z dzierżawy składników majątkowych ( w budynku wielofunkcyjnym – przedszkolu, w budynku ośrodka 
zdrowia, w budynkach gospodarczych po SKR, budynku „Agronomówki” na działalność Banku 
Spółdzielczego ) oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 99.611,08.-zł. 

b) z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia – na cele mieszkaniowe - 17.338,92 
zł 

c) z dzierżawy terenów rolnych przez Koła Łowieckie - 350.00 zł 

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich 
emisji. Ponadto Gmina w 2010r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak 
również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. 

 

Wójt Gminy 

mgr Wiesław Szymczyk


