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I. WPROWADZENIE 

 

Przedkładam Państwu roczny raport o stanie gminy Starcza podsumowujący naszą 

wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy w 2021 roku.  

Raport w kompleksowy sposób opisuje stan gminy, koncentrując się na najważniejszych 

obszarach, nie tylko finansowym, ale i polityki społecznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony 

środowiska czy stanu bezpieczeństwa. 

Niniejszy dokument umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów,                   

a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych efektów. 

Dla opracowania raportu cenna okazała się wiedza pracowników merytorycznych Urzędu 

Gminy Starcza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących                   

w posiadaniu Urzędu.  

 

 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Starcza do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą inspiracją do 

dyskusji o naszej gminie i kierunkach jej rozwoju. Zachęcam do lektury.  

 

      Wójt Gminy  

Wiesław Szymczyk 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Charakterystyka gminy 

 

      Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie 

częstochowskim przy jego południowej granicy. Jest najmniejszą gminą powiatu 

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

Konopiskami oraz Woźnikami. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 2010 ha.  

 

Gmina Starcza jako samodzielna jednostka 

samorządowa istnieje od 1992 roku                          

i obszarowo wydzielona została z gminy 

Kamienica Polska. Pod względem 

hydrograficznym gmina położona jest            

w zlewni Warty, a głównymi rzekami 

przepływającymi przez teren gminy są: 

Kamieniczka oraz jej lewy dopływ Zimna 

Woda.  

 

 

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

Łysiec – 331 m n.p.m. 
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Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych: 

Kościół parafialny N.M.P. Częstochowskiej w Starczy wymurowany z cegły 
i kamienia piaskowca w latach 1928-1934 w stylu neobarokowym 

 

 

 

Drewniany kościół parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
wybudowany w latach 1907-1908 

 

 

 

Murowana kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z 1711 roku 
w Rudniku Małym 
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Zabudowania młyńskie z lat 1928-1930 we Własnej 

 

 

 

W skład Gminy Starcza wchodzi 5 sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza, Własna. 
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Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

 

Sołectwo Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 

Klepaczka 125,01 6 

Łysiec 329,28 16 

Rudnik Mały 521,79 26 

Starcza 744,10 37 

Własna 289,63 15 

 

 

 

Powierzchnia w ujęciu graficznym: 

 

 

 

 

2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

 

         Gmina Starcza to jednostka samorządu terytorialnego, rozumiana jako wspólnota 

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

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

wykonawczego – Wójta Gminy.  

Wójtem Gminy nieprzerwanie od 1998r. jest Wiesław Szymczyk.  

 

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

Przewodniczącą Rady Gminy jest Ewa Jędrzejewska, natomiast wiceprzewodniczącymi są: 

Maryla Wawrzyńczak i Janina Miglus. 

125,01 

329,28 

521,79 
744,1 

289,63 

Klepaczka 

Łysiec 

Rudnik Mały 

Starcza 

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

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

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

Przy Radzie Gminy działają następujące komisje: 

- Komisja Rewizyjna w składzie pięcioosobowym – odbyła 11 posiedzeń, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie czteroosobowym – odbyła 11 posiedzeń, 

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

 

Organy wykonawcze jednostek pomocniczych ( sołectw): 

     -   Sołtys Klepaczki - Eliza Huras 

  -   Sołtys Łyśca - Irena Caban  

  -    Sołtys Rudnika Małego - Krzysztof Musik  

  -    Sołtys Starczy - Łukasz Nalewajka 

  -    Sołtys Własnej - Dorota Jędrzejewska 

 

Jednostki organizacyjne gminy: 

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy, 

- Gminne Przedszkole w Starczy, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, 

- Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy funkcjonująca jako samodzielna 

jednostka do 31.12.2021r. 

- Gminna Biblioteka w Starczy 

 

Informacje na temat działalności poszczególnych jednostek przedstawiono w dalszej części 

Raportu.  

 

3. Administracja 
 

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

publicznych. Możliwe to jest dzięki efektywnie działającemu zespołowi pracowników. Według 

stanu na 31.12 2021r. urząd zatrudniał 23 osoby, w tym 14 na stanowiskach urzędniczych i 9 na 

stanowiskach pomocniczych. Urząd stara się zatrudniać na stanowiska pomocnicze osoby 

kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w ramach robót publicznych.  

W 2021 roku w tej formie zatrudniono 4 osoby. 
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W 2021r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze. 

Uzupełniono również braki kadrowe na stanowisku pomocniczym. 

W ramach porozumienia między Gminą Starcza a Powiatem Częstochowskim w Urzędzie 

Gminy działał powiatowy punkt nieodpłatnych porad prawnych.  

W ramach podpisanego w dniu 28 maja 2021 roku porozumienia z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dniem 1 lipca 2021 roku 

został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Mieszkańcy Gminy Starcza mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w Starczy 

w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”, jak 

również uzyskać niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się                                  

o dofinansowanie oraz wymaganych dokumentów. 

Do końca 2021r. Mieszkańcy Gminy Starcza złożyli poprzez Urząd Gminy 10 wniosków                   

o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski o dofinansowanie 

obejmowały głównie wymianę źródła ciepła i mikroinstalację fotowoltaiczną. 

Z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19 w 2021 roku ograniczony został bezpośredni 

kontakt z mieszkańcami.   

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

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

Pracownicy Urzędu, stosując zasady reżimu sanitarnego, na bieżąco obsługiwali mieszkańców. 

 

 

4. Ludność  

 
Gmina Starcza na dzień 31 grudnia 2021 r. liczyła 2839 mieszkańców. Społeczność 

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

 

Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw: 

Sołectwo Liczba mieszkańców              
w 2020 roku 

Liczba mieszkańców             
w 2021 roku 

Klepaczka 187 196 

Łysiec 514 526 

Rudnik Mały 520 517 

Starcza 1238 1227 

Własna 374 373 
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Liczba mieszkańców z podziałem na wiek:  

 

Liczba mieszkańców 
ogółem 

Do 18 roku W wieku produkcyjnym 
W wieku 

poprodukcyjnym 

2839 557 1704 578 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 
kobiety 

(19-60 lat) 
mężczyźni 
(19-65 lat) 

kobiety   
>60 lat 

mężczyźni 
>65 lat 

1457 1382 284 273 783 921 390 188 

 

 

Liczba urodzeń – 24, w tym 13 dziewczynek i 11 chłopców. 

Liczba zgonów – 17, w tym 6 kobiet i 11 mężczyzn.   

Liczba zawartych związków małżeńskich – 14, w tym: 12  zawartych w obecności duchownego, 

2  udzielone w USC w Starczy. 

 

5. Podmioty gospodarcze  
 

       W 2021 roku w Urzędzie Gminy w Starczy złożono 69 wniosków o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym: 

- założenie działalności – 6 wniosków, 

- zmiany wpisu – 37 wniosków, 

- zmiany z zawieszeniem – 10 wniosków, 

- zmiany ze wznowieniem – 5 wniosków, 

- wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 11 wniosków. 

 

        Na dzień 31 grudnia 2021 roku pięciu przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie cofnięto 

żadnego zezwolenia. 

 

196; 7% 

526; 19% 

517; 18% 1227; 43% 

373; 13% 

LICZBA MIESZKAŃCÓW W 2021 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH 

KLEPACZKA 

ŁYSIEC 

RUDNIK MAŁY 

STARCZA 

WŁASNA 
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6. Organizacje pozarządowe  

 

     W 2021 roku w Gminie Starcza funkcjonowało 9 organizacji pozarządowych: 

                                                                                          

                                                                                     Gminne Koło Wędkarskie 

     Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym 

    

                                                                                                                 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu 

 

   

       

       Gminne Koło Gospodyń Wiejskich        

     

 

 
 

Stowarzyszenie Zwykłe Organizacja 
Ekologiczna „Ekologiczna Starcza” 
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Koło Nr 16 w Starczy 

 

 

    Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza                Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 

              

 

 

W ramach otwartego konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych 

powierzono wykonanie zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                   

i sportu w Gminie Starcza w 2021 roku. Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza jako jedyny 

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

90 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 31.12.2021r. Dotacja została rozliczona. 

 

7.  Członkostwo gminy  

 

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

stowarzyszenia jest prowadzenie działań mających na celu wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich,  w szczególności: 

-    realizacja Strategii Rozwoju LGD, 

- podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, 

- promocja, 

- aktywizacja społeczności lokalnych, 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- rozwój przedsiębiorczości, 

- współpraca krajowa i międzynarodowa. 
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Gmina Starcza jest członkiem Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego E-region 

częstochowski.  

Głównym celem Stowarzyszenia jest: 

-   nadzorowanie i zarządzanie wykonaną infrastrukturą,  

-   podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, 

-   pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej, środków 

krajowych czy międzynarodowych instytucji finansowych, 

-   wzmocnienie Subregionu w sektorze nowoczesnych technologii. 

 

      Gmina Starcza jest członkiem Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  

Celem działania Stowarzyszenia jest m.in.: 

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

- ochrona wspólnych interesów członków związku, 

- współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 

finansowej na lata 2021-2027, 

- wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących do 

związku, 

- poprawa jakości środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 

jakości powietrza, 

- rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, 

- wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki,  

- upowszechnianie walorów turystycznych subregionu północnego. 

 

Gmina Starcza od 21 grudnia 2021r. jest również członkiem Klastra Energii Powiatu 

Częstochowskiego   

Misją Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju 

nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki 

energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz 

wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych 

zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. 
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

W Gminie Starcza w 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

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

Starcza Nr 168.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. oraz zaktualizowany Uchwałą Nr 153.XXI.2020        

z dnia 29 grudnia 2020r. 

Jest to strategiczny dokument mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną               

i energetyczną. Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten pozwala Gminie na pozyskanie funduszy 

zewnętrznych dotyczących ograniczenia niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań 

zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie Gminy poprzez termomodernizację 

budynków czy wymianę pieców.  

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

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

- wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji, 

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

mieszkalnictwa, 

- podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych                                    

i przedsiębiorstwach. 

- wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

- modernizacja oświetlenia; 

- modernizacja stanu nawierzchni dróg lokalnych oraz wdrażanie usprawnień ICT             

w sektorze transportu, 

- kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, 

- ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców, 

- wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie, 

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, 

- wdrożenie działań nie inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej                     

i zarządzania energią w gminie, zielonych zamówień publicznych. 

W 2021r. realizowano następujące działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej: 

     -   modernizacja dróg gminnych, 

     -   modernizacja kotłowni prywatnych – wymiana źródeł ciepła. 
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2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 przyjęty Uchwałą Rady 

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

Głównym celem strategicznym Programu jest wykorzystanie zasobów lokalnych i współpracy 

społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 

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

mieszkańców, natomiast celami operacyjnymi są: 

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

mieszkańców, 

- tworzenie atrakcyjnej, funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, 

- wzrost jakości środowiska naturalnego. 

Projekty ujęte w programie rewitalizacji i zrealizowane w 2021 roku: 

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

Funduszu sołeckiego wsi Starcza 

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

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

(zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców) 

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

Starcza” - likwidacja zanieczyszczeń środowiska realizowany przez Gminę Starcza 

4.  „ Naprawa bieżąca dróg gminnych w miejscowości Starcza, Łysiec i Własna” - 

modernizacja dróg gminnych realizowany przez Gminę Starcza 

5. „Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w Starczy” - modernizacja oświetlenia i budowa 

nowych punktów na rzecz zmniejszenia zużycia energii i niskiej emisji realizowany przez 

Gminę Starcza 

6. Budowa oświetlenia ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały – opracowanie dokumentacji 

technicznej w celu realizacji inwestycji 

7. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy” – zakupiono i zamontowano 

urządzenia na plac zabaw, ławki z oparciem, stojak na rowery, wiatę z ławo stołem oraz 

kosz na śmieci. Realizowany między innymi w ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza 

8. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Rudnik Mały – wybudowany został 

zjazd linowy – tyrolka. Realizowany między innymi w ramach Funduszu sołeckiego wsi 

Rudnik Mały 
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3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza 

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

W 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów 

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

Gminy Starcza – etap III – 2021 rok”. W ramach zadania zebrano oraz zdemontowano z 

dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Starcza 19,743 Mg wyrobów 

zawierających azbest, które zostały przekazane na wysypisko odpadów niebezpiecznych.  

Dofinansowanie realizacji zadania z WFOŚiGW i NFOŚiGW wyniosło 11 963,40 zł. 

 

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

W związku z tym opracowana została i przyjęta 3 listopada 2020 r. Uchwałą Nr 130.XIX.2020 

Rady Gminy Starcza, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza na 

lata 2021-2027. 

W Strategii określono zadania wyznaczone w obrębie celów strategicznych oraz 

operacyjnych z uwzględnieniem następujących priorytetów: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu na terenie gminy Starcza oraz zapobieganie ich 

skutkom w horyzoncie czasowym 2021-2027, 

2. Efektywne wspieranie rodzin oraz wspieranie rozwojowi dzieci i młodzieży w horyzoncie 

czasowym 2021- 2027, 

3. Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom i przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Starcza w horyzoncie czasowym 2021-2027, 

4. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym w horyzoncie czasowym 2021-2027 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom gminy Starcza  

6. Rozwój i promocja kapitału społecznego i ludzkiego w horyzoncie czasowym 2021-2027. 

Na terenie Gminy Starcza zadania z zakresu realizacji strategii wykonuje głównie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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5.  Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

  W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy realizował wieloletni 

rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowiony uchwałą nr 140 

Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Celem Programu jest zapewnienie posiłku 

dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, 

chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie 

dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego 

w stołówce szkolnej. W ramach programu wypłacane były zasiłki celowe na zakup żywności 

bądź posiłku oraz udzielano pomocy w formie posiłków. Z posiłków ze środków własnych oraz 

dotacyjnych skorzystało 3 dzieci, w tym z wyżywienia w przedszkolu 1 dziecko - 241 posiłków,  

a w szkole podstawowej 2 dzieci - 74 posiłki. Natomiast z zasiłków celowych na żywność 

skorzystało 5 rodzin (7 świadczeń). Ogólny koszt programu w 2021 roku wyniósł 3.145,00 zł. 

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

 

6.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 131.XIX.2020 z dnia 30.11.2020r. 

 

Powyższy Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania                      

i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do 

podejmowania działań w tym zakresie, działając na poziomie gminnym. Głównym celem 

Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla 

ofiar przemocy w gminie Starcza.  

Cel główny Programu realizowany jest w oparciu o cele szczegółowe: 

1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Starcza na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie dostępności kompleksowego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie. 

3. Podniesienie kompetencji służb zajmujący się problematyką przemocy rodzinie.  

Gmina Starcza podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w ramach którego funkcjonują grupy robocze. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: policji, oświaty, ochrony 

zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W roku 2021 do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                     

w Starczy wpłynęło 6 ,,Niebieskich Kart-A”. Cztery procedury ,,Niebieskich Kart”, zakończono                

z powodu ustania przemocy w rodzinie, dwie w dalszym ciągu są prowadzone. W związku               

z powyższym sporządzono cztery protokoły w sprawie zakończenia procedury ,,Niebieska 

karta”, które przekazano podmiotom uczestniczącym w procedurze. Od miesiąca stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku 6 razy powołano grupy robocze, z których sporządzono listy 

obecności oraz protokoły. Prace w ramach grup roboczych były prowadzone w zależności od 

potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikały z problemów występujących 

w indywidualnych przypadkach zgłaszanych przez pracowników socjalnych lub członków 

zespołu.  

W 2021 roku sporządzono sześć Niebieskich Kart- C oraz cztery Niebieskie Karty- D. Rodziny, 

wobec których została uruchomiona procedura ,,Niebieskich Kart” systematycznie są 

monitorowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Starczy oraz dzielnicowego Komisariatu Policji w Poczesnej. 

 

7. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii  

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, przyjęto uchwałą Rady  Gminy Starcza                              

Nr 150.XXI.2020 dnia 29 grudnia 2020r.  Program zawiera działania realizowane przez Gminę  

z uwzględnieniem wymogów ustawowych oraz celów operacyjnych dotyczących profilaktyki                

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych                  

w Narodowym Programie Zdrowia. 

Cele strategiczne programu obowiązującego w roku 2021: 

 Zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień (alkoholizm, narkomania). 

 Zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień obecnie występujących. 

 Zwiększenie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących i powstających 

problemów uzależnień.  

W 2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 9 posiedzeń. 

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez komisję są sprawy związane z profilaktyką                    

i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie gminy Starcza. 

Z prośbą o interwencję w związku z nadużywaniem alkoholu w 2021r. zwróciło się do 

Komisji 5 osób. We wszystkich przypadkach wnioski złożone zostały przez członków rodzin 

osób nadużywających alkoholu. Komisja w każdym przypadku wezwała na rozmowę osobę 
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nadużywającą alkoholu nakłaniając do kontaktu z placówką odwykową oraz do podjęcia 

leczenia. W jednym przypadku Komisja skierowała wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

W gminie działa Punkt Konsultacyjny, który jest istotnym elementem lokalnego systemu 

profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, 

syndromem współuzależnienia i przemocą domową. W czasie pandemii COVID–19 punkt 

udzielił głównie teleporad (pomoc psychospołeczna) dla 5 osób. W punkcie nieodpłatnie porad 

udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja współpracuje ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Feniks” z Kamienicy Polskiej 

w zakresie wsparcia w utrzymaniu abstynencji dla osób uzależnionych. Osobom 

nadużywającym alkoholu oraz ich rodzinom przekazywano informacje na temat instytucji 

pomocowych, gdzie mogą zgłosić się o pomoc w związku z podjęciem terapii, wskazano adresy 

wraz z numerami telefonów. 

W 2021 r. Komisja wydała 3 pozytywne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Na podstawie Zarządzenie                

Nr 14.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Starcza oraz wydanych upoważnień dla członków komisji Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kontrole w 5 punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych. Podczas kontroli nie odnotowano żadnych uchybień w sprzedaży 

napojów alkoholowych.  

Programy realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podejmowane są we współpracy z placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy.                

W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy organizowano konkursy i podejmowano 

działania profilaktyczne m.in. wśród uczniów klas V, VII, VIII (konkurs plastyczny pt. „Narkotyki 

dopalacze mówimy Nie”). Zorganizowano również świąteczne spotkanie dla osób uzależnionych 

i rodzin współuzależnionych oraz przygotowano paczki Mikołajowe dla 20 dzieci. Z uwagi na 

okres pandemii w 2021 roku zarówno szkoła podstawowa jak i placówka wsparcia dziennego 

miały ograniczone możliwości realizacji programów profilaktycznych.  

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. na działalność Gminnej Placówki Wsparcia 

Dziennego w Starczy przeznaczono kwotę: 51.150,04 zł, natomiast działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano kwotą: 10.289,82 zł. 
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8.  Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starcza na lata 

2021-2025 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 134.XIX.2020  z dnia 30.11.2020 r. 

 Program zawiera wszelkie informacje dotyczące wielkości oraz stanu technicznego 

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

czynszowej, sposób zarządzania lokalami, źródła finansowania oraz wysokość wydatków na 

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

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

- 4 w Domu Nauczyciela, 

- 2 w Ośrodku Zdrowia, 

- 1 w budynku Banku Spółdzielczego (mieszkanie socjalne). 

Lokale są w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem mieszkania w budynku komunalnym,                 

w którym na parterze znajduje się bank. Wymaga ono remontu i zakupu wyposażenia. 

        Wysokość wydatków ujętych w Programie na rok 2021 przeznaczonych na 

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

i 4 000,00zł na koszty bieżącej eksploatacji. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej 

są dochody z czynszów za lokale mieszkalne. Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy są corocznie określone w uchwale budżetowej gminy. 

 

9.  Roczny Program Współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi na 2021 

rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 141.XIX.2020 z dnia 30.11.2020r.  

Głównym celem Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Starcza 

oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast celami szczegółowymi są: 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- racjonalne wykorzystanie środków publicznych, 

- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, 

- podniesienie efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

- integracja organizacji lokalnych, 

- wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

- promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

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

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w Gminie Starcza. 

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

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

i rozliczył wykonanie zadania. 
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10.  Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021 przyjęty 

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

Głównym założeniem Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie 

Starcza jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności              

w wypełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, w celu przywrócenia zdolności do 

prawidłowego wypełniania funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece  

i wychowaniu dzieci.  

Działania przewidziane w założeniach programu umożliwią realizowanie na szczeblu gminnym, 

w środowisku lokalnym polityki prorodzinnej rozumianej jako stwarzanie odpowiednich 

warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych wzmacniających rodzinę, zapewniających 

jej trwałość, rozwój oraz właściwe zaspokajanie przez nią podstawowych potrzeb. Zasadą 

nadrzędną jest tu ścisła współpraca wszystkich podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin 

co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. 

W ramach działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy zatrudniał jednego asystenta 

rodziny na podstawie umowy zlecenie. Średnia ilość godzin pracy asystenta rodziny wynosi 15 

godzin w miesiącu.  

Ze wsparcia asystenta rodziny w 2021 roku skorzystały dwie rodziny obejmujące 8 osób, w tym 

5 dzieci. Obie rodziny, z którymi współpracował asystent w 2021 roku są zobowiązane do 

współpracy na mocy postanowienia Sądu.  

11. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021) 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Polsce realizowany od 2014 

roku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym. Głównym celem 

Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez 

udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.  

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków)      

i dlatego trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej 

(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów 

odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej 

ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do 

skorzystania z pomocy społecznej). Z tej formy pomocy w roku 2021 skorzystały 74 osoby. 
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12. Rządowy program "Rodzina 500+ 

Rządowy program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. 

Realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa                               

w wychowywaniu dzieci. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 

świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze 500+ ma na celu 

przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych               

i wychowywaniem dzieci. W ramach tego programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

w Starczy wypłacił 5.730 świadczeń dla 320 rodzin na kwotę - 2.855.008,20 zł.  

 

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

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

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

ograniczenie negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów 

środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Sukcesywna poprawa stanu 

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

       Program zawiera szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 

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

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

nakładach finansowych, a czasami wymaga współdziałania samorządu, przedsiębiorstw,                    

a nawet mieszkańców i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań 

obserwowane są zwykle w dłuższej perspektywie czasowej. 

       W 2021 roku realizacja celów określonych w Programie Ochrony Środowiska nastąpiła 

poprzez następujące działania: 

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

domowych na terenie gminy Starcza”, 

- realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych     

z terenu Gminy Starcza – etap III –2021 rok”, 

- modernizację nawierzchni dróg gminnych. 
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14.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

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

 

15.  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Starcza na lata 2021-2025 przyjęta Uchwałą 

Rady Gminy Starcza Nr 156.XXI.2020 z dnia 29.12.2020r. 

Zawiera dane dotyczące projektu budżetu Gminy Starcza na 2021 rok oraz 

przedsięwzięcia przyjęte do realizacji na lata 2021-2025. Realizacja tych przedsięwzięć 

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

Stan realizacji przyjętych zadań w 2021 roku przedstawiony został w części Raportu dotyczącej 

finansów gminy. 

 

IV. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Budżet Gminy Starcza na 2021 rok zakładał dochody w kwocie 16 260 000,00zł oraz 

wydatki w kwocie 16 200 000,00zł. Powstałą wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie - 

60.000,00zł zwiększono o przychody (kredyt komercyjny długoterminowy) w kwocie 

500.000,00zł z przeznaczeniem na  rozchody tj. spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 

560.000,00zł.  

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

plan dochodów do kwoty – 16 798 278,55zł , a plan wydatków  do kwoty – 17 381 760,65zł. 

       W wyniku tych zmian ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie – 583.482,10zł, na pokrycie 

którego wprowadzono przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt  6 

ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zwiększono plan przychodów do kwoty               

1 230 390,10zł, w tym; z przeznaczeniem na rozchody, które zwiększono do kwoty 

646.908,00zł.  

 

 

 R E A L I Z A C J A      B U D Ż ET U  

Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie 
Kwota Kwota Kwota % 

DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 16.260.000,00 16.798.278,55 16.879.947,59 100,49 

- Dochody bieżące 13.766.554,00 15.460.987,97 15.543.957,07 100,54 

- Dochody majątkowe, w tym: 
  -  dochody ze sprzedaży majątku 

2.493.446,00 
62.000,00 

1.337.290,58 
3.250,00 

1.335.990,52 
3.250,00 

99,90 
100,00 

WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 16.200.000,00 17.381.760,65 16.349.690,55 94,06 

-Wydatki bieżące 13.178.459,40 15.068.408,46 14.418.152,75  95,68 

-Wydatki majątkowe 3.021.540,60 2.313.352,19 1.931.537,80 83,50 

Przychody 789.739,23 1.230.390,10 1.143.482,10 92,94 

Rozchody 560.000,00 646.908,00 646.908,00 100,00 
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W 2021 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody i wydatki wynosiły: 

 dochody ~ 5 945,74 zł, wydatki ~ 5 758,96 zł. 

Zobowiązania długoterminowe gminy 

Rodzaj zobowiązania Wysokość 
zaciągniętego 
zobowiązania 

Ogółem 
spłacono 

W 2021r. 
spłacono 

Do spłaty 
pozostało 

Kredyt długoterminowy 

zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 

Górach w 2018r. 

1 200 000,00 600 000,00 550 000,00 600 000,00 

Kredyt długoterminowy 

zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 

Górach w 2019r. 

500 000,00 10.000,00 10.000,00 490 000,00 

Kredyt długoterminowy 

zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Tarnowskich 

Górach w 2020r. 

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

Razem 2 300 000,00 610 000,00 560 000,00 1 690 000,00 

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

mieszkańców stanowiły kwotę -  445.356,16zł, a ich struktura przedstawia się następująco: 

 
Treść Kwota 

Dostarczanie wody 5.721,39 

Wpływy z usług –opłata za wodę 5.721,39 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.397,11 

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 EURO 4.558,91 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem  lokali 2.838,20 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.007,48 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 8.007,48 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

3.687,68 

Podatek od nieruchomości 2.966,68 

Podatek rolny  696,00 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25,00 

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

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

64.191,91 

Podatek od nieruchomości 14.882,07 

Podatek rolny  11.285,19 

Podatek  leśny 549,67 

Podatek od środków transportowych 26.569,28 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.763,00 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 142,70 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 5.745,98 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka 5.745,98 

Opieka społeczna- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 

318.579,58 

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

318.579,58 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.092,05 

Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków 6.092,05 

Gospodarka odpadami 25.932,98 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci ) 25.932,98 

RAZEM 445.356,16 



25 
 

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 r. -  6 podmiotów prawnych i 186 osób fizycznych. 

 

 
Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku 

 
 WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Nazwa inwestycji / źródło 

finansowania) 

Termin 
realiza-

cji 

Planowana 
wartość 
zadania 

Koszty poniesione  

ogółem w 2021r. Stan 
realizacji 

I Wydatki majątkowe 
realizowane z udziałem 
środków unijnych 

  
5.850 822,22 

1.635.704,77 1.570.809,08 96,03% 

1 Budowa wodoc. i kanalizacji sanit. w 
m. Łysiec i Rudnik Mały,  
w tym: 

 
2019-
2022 

 
1 240 498,22 

1.049.502,75 1.019.002,75  
w trakcie 
realizacji 

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

667 798,60 
381 704,15 

648.391,45 
370.611,30 

2 Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Starcza, 
w tym: 

 
2018-
2022 

 
 

789 474,00 

 
566.911,80 

 
470.588,00 

 
 

w trakcie 
realizacji 

-środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

556 263,00 
10.648,80 

463.700,00 
6.888,00 

3 Termomodernizacja i rozbudowa 
budynku UG  i OSP Starcza,  
w tym: 

 
2020-
2023 

 
3 820 850,00 
wartość na koniec 

2021r. 

118 118,33 81.218,33  
w trakcie 
realizacji 

-środki Unijne (RPO)  
-środki własne budżetu Gminy 

0,00 
118 118,33 

0,00 
81.218,33 

II Wydatki majątkowe 
realizowane z udziałem 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

  
 

348 895,07 

218.814,07 218.814,07 100,00 

4 Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i 

Bukowej w m. Łysiec, w tym: 

-budowa wodociągu w ul. Akacjowej  
-budowa wodociągu w ul. Bukowej 

 
2020-
2021 

 
200 400,00 

200 400,00 
 

121 400,00 
79 000,00 

76.100,00 
 

1.900,00 
74.200,00 

 
 

zakończone 

w tym : ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

197 650,00 123,100,00 

5 Wymiana pomp w stacji uzdatniania 
wody w m. Klepaczka 

 
2021 

 
47 000,00 

47.00,00 47.000,00  
 

zakończone 
w tym : ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

47.00,00 47.000,00 

6 Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej 
w m. Starcza       

 
2020-
2021 

 
101 495,07 

95.714,07 95.714,07  
zakończone 

w tym : ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

95.714,07 95.714,07 

III Wydatki majątkowe 
realizowane ze środków 
budżetu państwa i środków 
własnych budżetu gminy 

  
345 000,00 

345.000,00 57.792,00 16,75 

7 Budowa odcinków wodociągów w 
Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i 
Własnej,  
w tym; 

 
 

2021-
2022 

 
 

300 000,00 

 
300.000,00 

 
12.792,00 

 
 

w trakcie 
realizacji 

- w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z 
przeznaczeniem na  realizację inwestycji w 
zakresie wodociągów  i zaopatrzenia w wodę 
(Polski  Ład) 

300.000,00 12.792,00 

8 Modernizacja przepompowni 
ścieków w m. Klepaczka 

2021 45 000,00 45.000,00 45.000,00 zakończone 

IV Wydatki majątkowe realizowa-
ne  ze środków własnych 
budżetu gminy  oraz z udziałem 
Funduszy sołeckich wsi 

  
113 832,64 

 
113.833,35 

 
84.122,65 

 
73,90 
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9 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 

Stawowej w m. Własna – projekt 
budowlany 
w tym: 

 
2021 

 
5 000,00 

4.990,00 4.990,00 

 
wykonano 

projekt 

- środki z Funduszu. soł. wsi Własna 4.990,00 4.990,00 

10 Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w 
m. Rudnik Mały, 
 w tym; 

 
2021 

 
13 599,29 12.900,00 12.900,00 

 
 

zakończone 
- środki z  budżetu gminy 
- środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały  

10.054,00 
2.846,00 

10.054,00 
2.846,00 

11 Rozbudowa placu zabaw przy ul. 
Sportowej w m. Starcza,  
w tym: 

 
2021 

 
48 439,69 

 
48.439,69 48.439,65 

zakończone 

- środki z budżetu  gminy 
- środki z Funduszu soł. wsi Starcza  

38.751,75 
9.688,65 

           38.751,00 
9.688,65 

12 Budowa oświetlenia w ul. Miłej w m. 
Rudnik Mały,  
w tym: 

 
2021 

 
39 000,00 10.000,00 10.000,00 

w trakcie 
realizacji 

- środki z budżetu  gminy 
- środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały 

0,00 
10.000,00 

0,00 
10.000,00 

13 Rozbudowa placu zabaw przy ul. 
Sportowej w m. Starcza, 
 w tym: 

 
2021 

 
7 793,66       7.793,66 

 
7.793,00 

Zakończone 

- środki z Funduszu  soł. wsi Starcza  7.793,66 7.793,00  

Razem  6 658549,93 2.313.352,19 1.931.537,80 83,50 

 

 

 
Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań majątkowych  w 2021 roku 

 
 

Lp Nazwa zadania Źródło dofinansowania 

 
Kwota z tytułu 

zrealizowanych 
zadań 

 

Uwagi 

1 Budowa odcinków wodociągów w 
Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i 
Własnej,  
 
 

Środki w ramach 
uzupełnienia subwencji 
ogólnej (Polski  Ład) 300 000,00 

 Środki przeznaczone na 
finansowanie inwestycji w 
zakresie wodociągów i 
zaopatrzenia w wodę w: 
latach 2021 – 2024 

2 Realizacja przedsięwzięć majątkowych 
w ramach Funduszy sołeckich wsi 

Refundacja wydatków 
majątkowych  z Funduszu 
sołeckiego wsi za 2020 r. 
 

11.701,58 

 
Refundacja za 2020 rok 

3. ‘Wymiana źródeł ciepła w indywidual-
nych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Starcza” 
 

dotacja celowa z RPO 

463 700,00 

 
      - 

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

dotacja celowa z RPO 

557 338,94 

     - 

5. 1.Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i 

Bukowej w m. Łysiec, 
2.Wymiana pomp w stacji uzdatniania 
wody w m. Klepaczka 
3 Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej 
w m. Starcza       

 

 
Dotacja celowa z 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

  340.364,07 
 

 
 
Środki pozostałe z 2020 
roku , które zostały 
wykorzystane w 2021 
roku. 
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Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań bieżących  w 2021 roku 

 
L.p. 

Nazwa zadania Źródło dofinansowania 
Wykorzystane 
dofinansowanie 

Uwagi 

1. 
Realizacja projektu pt.” Z małej 
szkoły w Wielki Świat”..” 

Środki z budżetu Unii Europejskiej 
100.770,66 - 

2. Czas wolny inaczej XI 
Dotacja celowa  - z ROPS w Katowicach - na 
dofinansowanie zadania  

 
15.076,69 

- 

3 Usuwanie azbestu 
Dotacja celowa - Woj. Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  Wodnej w 
Katowicach  

11.693,20 - 

4 
Utworzenie punktu 
informacyjnego Czyste 
Powietrze” 

Dotacja celowa - Woj. Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  Wodnej w 
Katowicach  

15.575,34 - 

5 
 
6 
 
7 
 

Zorganizowanie punktu 
szczepień 
Promocja szczepień przeciw 
COVID-19 
Usługi związane z transportem 
osób do punktu szczepień 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19 na finansowanie lub  
dofinansowanie realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 35.696,00 - 

8 
Program „Laboratoria 
Przyszłości” 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19 na finansowanie lub  
dofinansowanie realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 

78.900,00 - 

9 
Publiczny transport zbiorowy 
na terenie gminy Starcza 

Środki otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych - dot. 
cel. z Funduszu Przewozów Autobusowych 
Woj. Śląskiego.  

279.876,90 - 

10. 
Realizacja przedsięwzięć w 
ramach Funduszy sołeckich 
wsi 

Refundacja wydatków  bieżących  z 
Funduszu sołeckiego wsi za 2020 r. 21.655,42  

Razem 559.244,21  

 

Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

SOŁECTWO  

Kwota 

 

Nazwa zadania Przeznaczono 
na zadanie 

Wykonanie 

Kwota % 

 
Klepaczka 
17.618,53 

Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. 
Klepaczka  

6.330,00 5.891,23 93,07 

Bieżąca naprawa ul. Topolowej w m. Klepaczka (naprawa 
nawierzchni )  

5.000,00 5.000,00 100,00 

Zakup wyposażenia dla OSP Starcza 1.288,53 1.288,53 100,00 

Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka  5.000,00 5.000,00 100,00 

 
 

Łysiec 
32.851,23 

Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno –sportowych w m. 
Łysiec  

3.831,23 3.831,23 100,00 

Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Łysiec  12.980,00 12.980,00 100,00 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu.  
Założenie Internetu w świetlicy.  
Zakup wyposażenia świetlicy.  

16.040,00 
 

13.172,28 

82,12 

 
Własna 

26.427,80 
 
 

26.427,80 

Uporządkowanie terenu rekreacyjno - sportowego  w m. Własna  1.200,00 1.200,00 100,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej  m. Własna (projekt) 5.000,00 4.990,00 99,80 

Zakup strojów dla KGW 
Bieżące utrzymanie świetlicy  

15.227,80 14.781,09 97,07 
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         W Gminie Starcza funkcjonują niżej wymienione jednostki organizacyjne. W planach 

finansowych tych jednostek na 2021 rok przewidziano następujące wydatki: 

 

Lp Jednostka Plan wydatków Wykonanie % 

Wydatki bieżące 15.068.408,46 14.418.152,75 95,68 

1 Gminne Przedszkole w Starczy 1.252.028,00 1.228.711,02 98,14 

2 Szkoła Podstawowa w Starczy, w tym; 3.847.712,02 3.809.216,56 99,00 

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

171.695,82 163.217,49 95,06 

3 GOPS w Starczy 4.122.997,54 4.090.832,75 99,22 

4 Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w 
Starczy 

67.129,00 66.226,72 98,66 

5 Urząd Gminy w Starczy w tym: 8.091.894,09 7.154.703,50 88,42 

5a Wydatki bieżące, w tym; 5.778.541,90 5.223.165,70 90,39 

-dotacje celowe, w tym: 
 -  dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka   
     Publiczna w Starczy  
 - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy  
 - dotacje celowe  dla OSP w Starczy 

191.250,00 
89.000,00 

 
90.000,00 
12.250,00 

191.250,00 
89.000,00 

 
90.000,00  
12.250,00 

100,00 
100,00 

 
100,00 
100,00 

5b Wydatki majątkowe 2.313.352,19 1.931.537,80 83,50 

 

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

1.635.704,77 1.570.809,08   96,04 

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

   - zrealizowane ze środków Rządowego funduszu   
     Inwestycji Lokalnych 

    1.412.279,42 
      
 

218.814,07 

  141.914,65 
 
 

218.814,07 

10,05 
   
 

100,00 

OGÓŁEM,  w tym:   

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

17.381.760,65 
 

1.807.400,59 

16.349.690,55 
 

1.734.026,57 

94,06 
  

  95,94 

 
Rudnik Mały 

33.555,92 

Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały- opracowanie 
projektu 

10.000,00 10.000,00 100,00 

Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały  3.000,00 2.846,71 94,89 

Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców 1.000,00 1.000,00 100,00 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym  19.355,92 19.267,10 99,54 

 
 
 

Starcza 
45.881,60 

Wykonanie oznakowania ulic  1.600,00 1.535,04 95,94 

Zakup wyposażenia dla OSP Starcza  8.000,00 7.999,47 99,99 

Zakup strojów dla KGW   6.500,00 6.483,24 99,74 

Zorganizowanie pikniku rodzinnego  
1.500,00 1.494,37 99,63 

5.000,00 4.988,87 99,77 

Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – sportowych   
Zagospodarowanie terenu przy nowym placu zabaw.   

15.793,66 15.787,99 99,96 

 

 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy  9.687,94 9.687,94 100,00 

Bieżące utrzymanie terenu (przy ul. Gliwickiej w Starczy  3.900,00 3.866,54 99,14 

Zakup tablic informacyjnych           
 

400,00 395,90 98,98 

RAZEM 156.135,08 152.004,29 97,35 
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V. REALIZACJA INWESTYCJI 
 

1. Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Starcza. 

Kontynuacja zadania z roku 2020. Zadanie obejmuje wymianę starych kotłów na nowoczesne  

kotły gazowe i biomasę (pellet). W 2021r. w ramach projektu dokonano wymiany 19 kotłów na 

paliwo gazowe i 5 na pellet. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 358 700,00 zł.  

 

 

      

 

Projekt realizowany jest w formie grantowej, a jego realizacja w dużej mierze zależy od 

zaangażowania mieszkańców. Za realizację i monitoring odpowiedzialna jest Gmina Starcza 

oraz Wykonawcy wybrani przez Grantobiorców. 

 

2. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały 

W ramach zadania wybudowano wodociąg w ul. Różanej i Malowniczej w Łyścu, w odnodze 

ulicy Śląskiej w Rudniku Małym oraz kanalizację sanitarną wraz z przyłączami. Kontynuacja 

zadania zaplanowana jest na 2022r. 
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3. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Rudnik Mały 

 

W ramach tego zadania został wybudowany obiekt małej architektury – zjazd linowy, tzw. 

Tyrolka. Zestaw wykonany został z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Wyposażony 

jest w  podest startowy z płyty przeciwpoślizgowej HDPE,  trolej ze stali nierdzewnej, uchwyt, 

linę stalową, hamulec sprężynowy, urządzenie napinające linę, urządzenie podtrzymujące linę, 

gumowe siedzisko typu kwiatek. Długość zjazdu to 22 m. 

 

 

 
4. Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza  

  
Zrealizowano zadanie, które polegało 

na budowie w pasie drogowym ul. 

Spacerowej w miejscowości Starcza 24 

lamp oświetleniowych o mocy 80W 

każda W tym celu przeprowadzono 

montaż  linii ziemnej z kabla YAKXY 4 

x 25mm2 o dł. 915m. Zastosowano 

lampy w technologii LED                        

z zabezpieczeniami prądowymi 

umieszczone na słupach stalowych                   

z wysięgnikami na wys.  8m.  

Zadanie zrealizowano ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych 
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5. Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka  

W 2021r. dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka – 

zakupiono i zamontowano pompy. Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

 

 

6. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Klepaczka 

 W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej  w miejscowości Klepaczka, a tym samym z uwagi 

na  dostosowanie wydajności 

urządzeń przepompowni do 

bieżących napływów ścieków 

komunalnych wykonano 

modernizację  przepompowni 

ścieków. Zamontowano dwie 

nowe pompy, rurociągi tłoczne, 

podest obsługowy, drabinkę 

włazową, kominki wentylacyjne 

oraz wykonano szereg prac 

elektrycznych związanych z 

poprawnym funkcjonowaniem 

przepompowni. 

W  zakres prac  weszło  również uruchomienie sterowania przepompowni ścieków. Zadanie 

zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy. 
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7. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy 
 

Dokonano rozbudowy 

placu zabaw, która 

polegała na zakupie i 

montażu  następujących 

urządzeń;   

- zestawu systemowego w 

skład, którego wchodzą: 

wieże, pomosty linowe, 

pomost wspinaczkowy, 

schodki, zjazd strażacki, 

balkonik, sklepik, 

zjeżdżalnie, 

- huśtawki wahadłowej 

„Bocianie gniazdo”,  ławek metalowych z oparciem (2 szt.), kosza na śmieci, 3-stanowiskowego 

stojaka na rowery, wiaty z ławostołem, tablicy z regulaminem  

- monitoringu. 

Ponadto został wykonany nowy mostek, przerobiona furtka wejściowa  oraz parking przy placu 

zabaw. 

 

 

8. Naprawa bieżąca dróg gminnych 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych przeprowadzono naprawę nawierzchni ulic              

na terenie gminy Starcza. 



33 
 

VI. TRANSPORT PUBLICZNY 

 

Od stycznia 2021r. Gmina Starcza organizuje gminny przewóz pasażerski na linii                  

Łysiec- Starcza przez Rudnik Mały, natomiast w lipcu 2021r. została uruchomiona druga linia 

komunikacyjna Łysiec- Starcza przez Klepaczkę. 

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Starcza wprowadzono bezpłatną komunikację                    

w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej.   

Przewoźnikiem (operatorem) gminnej komunikacji jest firma GTV BUS. 

Koszty publicznego transportu w 2021 roku wyniosły odpowiednio: 

- na linii  Łysiec- Starcza przez  Rudnik Mały - 295.503,36 zł, 

- na linii Łysiec- Starcza przez Klepaczkę - 75.014,74 zł 

 

Gmina wystąpiła o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dofinansowanie w 2021 roku  to kwota : 

- 218 889,30 zł  na I. linię  

-   60 987,60 zł  na II. linię      

 

Gminna komunikacja publiczna połączona jest komercyjnymi kursami z Częstochową,   

Tarnowskimi Górami i Gliwicami. 
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VII. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 
 

 

1. Pomoc społeczna 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy jest jednostką organizacyjną, powołaną do 

realizacji w imieniu gminy zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc świadczona jest                      

w formie pieniężnej i niepieniężnej.  

Podstawowym narzędziem, w oparciu o które przyznawane są świadczenia z pomocy 

społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się w miejscu 

zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.  

W roku 2021 pomocą społeczną objęto łącznie 44 rodziny – liczba osób w tych rodzinach - 77 

osób. W porównaniu do roku 2020 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wzrosła                 

o 10 rodzin. Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji życiowej, osób i rodzin korzystających                 

z pomocy Ośrodka obok ubóstwa jest bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Do zadań pracowników socjalnych należało przede wszystkim prowadzenie postępowań 

administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, przyznawanych                  

w trybie postępowania administracyjnego (domy pomocy społecznej, schronienie, pomoc 

finansowa, dożywianie). Ponadto wydawano także zaświadczenia o korzystaniu lub 

niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej dla osób i instytucji, np. prokuratury, policji, 

sądu, ZUS, innych ośrodków pomocy społecznej. Ośrodek prowadził również postępowania 

administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni. Do tego prawa uprawione były osoby posiadające 

obywatelstwo polskie, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie 

przekraczał kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej.  

Do zadań pracowników socjalnych należało również prowadzenie pracy socjalnej z osobą lub 

rodziną. Praca socjalna świadczona na rzecz osób i rodzin ma na celu wzmocnienie ich 

kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona 

jest w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów Ośrodka. Krąg odbiorców jest 

bardzo szeroki, gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie od sytuacji dochodowej 

rodziny, a pomoc taką może otrzymać każda rodzina, która zgłasza taką potrzebę.  
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W roku 2021 pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali sytuację osób potrzebujących, 

będących w kwarantannie z powodu pandemii COVID -19. Regularnie dowozili artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. 

Nieodpłatnie wspierali mieszkańców w wykonywaniu czynności związanych z codziennym 

funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe, dokonywanie opłat.  

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie pandemii COVID -19 wykazali się 

szczególną wrażliwością i skuteczną pomocą dla osób wymagających wsparcia i szczególnej 

troski. Zorganizowali między innymi zbiórkę odzieży, obuwia, zabawek, mebli i innych 

przedmiotów gospodarstwa domowego i przekazali je najbardziej potrzebującym mieszkańcom 

gminy Starcza. 

Do wsparcia finansowego rodzin zaliczyć można świadczenie wychowawcze wypłacane                      

z rządowego Programu „Rodzina 500+” oraz system świadczeń rodzinnych. 

 

System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz rodzin,               

w których znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy spełniających 

określone kryteria. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie. 

Ponadto na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby 

sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi są obejmowane pomocą 

w formie zasiłków dla opiekunów.  

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy otrzymał na realizację wszystkich 

zadań pomocy społecznej oraz na utrzymanie Ośrodka środki finansowe w wysokości 

4.090.832,75 zł. 
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Świadczenia Pomocy Społecznej w Gminie Starcza 

Świadczenie 

 

2020r. 

 

 

2021r. 

 

Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń                

(w pełnych zł) 

Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń                

(w pełnych zł) 

Zasiłki stałe 4 48 30 000 6 67 39 994 

Zasiłki okresowe 3 8 3 670 6 23 8 454 

Zasiłki celowe 15 26 6 066 18 22 6 960 

Schronienie 1 1 2 550 2 2 14 940 

Posiłek dla dzieci 2 193 579 3 315 985 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu pomocy 

społecznej 

2 24 54 358 2 15 36 694 

Wynagrodzenie należne 

opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki  

1 12 4 502 1 12 4 570 

Opłacanie składki 

zdrowotnej za osoby 

pobierające zasiłek stały 

4 48 2 700 6 67 3 599 

Stypendia szkolne 1 2 2 7434 2 4 2 000 

Zasiłki szkolne 1 1 620 0 0 0 

Świadczenie 

wychowawcze 500+ 
302 5 591 2 783 775 320 5 730 2 855 008 

Zasiłki rodzinne                         

z dodatkami 
70 2 128 228 467 59 1 884 212 933 

Fundusz alimentacyjny 3 59 27 700 6 98 40 991 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 
6 60 109 800 5 71 139 051 

Świadczenie rodzicielskie 10 66 54 714 5 58 54 078 

Zasiłek dla opiekuna 1 12 7 440 1 12 7 440 

Jednorazowa zapomoga z 

tyt. Urodzenia dziecka 
18 18 18 000 15 15 15 000 

Zasiłek pielęgnacyjny 47 590 127 346 52 630 135 979 

Składka emerytalno-

rentowa 
2 24 12 087 3 32 17 112 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacana za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

rodzinne 

2 24 3 953 3 27 4 574 
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2. Ochrona zdrowia 
 
     Na terenie Gminy Starcza funkcjonuje jeden Ośrodek Zdrowia będący filią Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.  

 

                        

            W 2021 roku ośrodek obejmował opieką 1 993 pacjentów i zatrudniał 2 lekarzy,                   

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

W 2021 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 10 071 porad.  

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w ośrodku zdrowia w Starczy w 2021 roku zawarto na 92 372 

zabiegi, natomiast wykonano 115 916 zabiegów.  

         W ośrodku zdrowia funkcjonuje gabinet stomatologiczny świadczący usługi w ramach 

kontraktu z NFZ. W gabinecie pracuje 1 lekarz stomatolog.    

Na terenie gminy funkcjonuje jeden punkt apteczny. 

W ramach programu szczepień przeciw COVID-19 w Ośrodku Zdrowia w Starczy 

wykonano 1 147 szczepień. 

Dodatkowo funkcjonował mobilny punkt szczepień w ramach umowy z NZOZ Szpakmed 

z Rudy Śląskiej na wykonywanie szczepień w formie punktu mobilnego. Organizowane były 

szczepienia przy Urzędzie Gminy w Starczy oraz podczas zawodów i pikników organizowanych 

na terenie gminy.     
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VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

W 2021 roku zasób mieszkaniowy Gminy Starcza obejmował następujące mieszkania: 

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

powierzchni  180m2,                                     

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

powierzchni 111,90 m2, 

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

45 m2. 

Łącznie w zasobie gminy na dzień 31 grudnia 2021r. znajdowało się 7 mieszkań. 

     W 2021r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. Nie 

wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych 

będących w zasobie gminy. Na koniec 2021 roku nie stwierdzono zaległości w opłatach za 

mieszkania będące w zasobie gminy. 

   

 W 2021r. Gmina Starcza nabyła nieodpłatnie na cele inwestycyjne nieruchomości rolne                       

w miejscowościach: 

- Klepaczka - 2 nieruchomości o powierzchni 0,2724 ha o wartości 14.205,00 zł, 

- Własna - 2 nieruchomości o powierzchni 0,1742 ha o wartości  8.710,00 zł, 

- Łysiec - 21 nieruchomości o powierzchni 2,2477 ha o wartości 112.385,00 zł. 

W miejscowości Rudnik Mały dokonano zamiany działki gminnej z osobą prywatną celem 

poszerzenia parkingu przy cmentarzu.    

 

 

 

IX. SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

1. Konsultacje społeczne 

W 2021r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy oraz z organizacjami 

pozarządowymi, które dotyczyły projektów uchwał w sprawie: 

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

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów                     

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, 

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
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w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, nagród, 

- wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla którego 

organizatorem jest Gmina Starcza, 

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2022, 

- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia                   

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

2 formularze konsultacji. Odniesiono się do każdej wniesionej uwagi i sugestii, jednak po 

dokonaniu analizy nie zostały one uwzględnione.  

 

 

2. Informacja publiczna 

W 2021 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęło 39 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Udzielono 39 odpowiedzi wnioskodawcom. Nie wydano decyzji odmownych. 

 

3. Skargi, wnioski i petycje 

      W 2021 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęło 6 wniosków w rozumieniu art. 241 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z czego 4 wnioski zostały w drodze uchwały Rady 

Gminy Starcza przekazane według właściwości Wójtowi Gminy. Po dokonaniu analizy tematów 

zawartych we wnioskach Wójt udzielił wnioskodawcom odpowiedzi.  

Złożone wnioski dotyczyły następujących spraw: 

- zakupu i montażu miernika jakości powietrza, 

- powołania zespołu celowego ukierunkowanego na edukację w zakresie segregacji 

odpadów komunalnych, 

- sprawdzenia stanu wody i rozpoczęcia promowania picia wody z kranu, 

- publikacji materiałów dotyczących Akcji Masz Głos, 

- zadymiania posesji przez sąsiadów, 

- funkcjonowania Urzędu Gminy. 

      W 2021 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęła 1 skarga dotycząca niedopełnienia 

obowiązku zapewnienia skrzynki elektronicznej e-PUAP przez placówki oświatowe. Skarga 

została w drodze uchwały uznana przez Radę Gminy Starcza za zasadną. Placówki oświatowe 

zrealizowały obowiązek zapewnienia skrzynki e-PUAP. 
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       W 2021 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęła 1 petycja, dotycząca budowy drogi 

gminnej ul. Osiedlowej w Łyścu wraz z kompleksową melioracją i oświetleniem. Petycja została 

uwzględniona. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych  

      W 2021 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęły 2 zapytania w trybie art. 24 ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym, które dotyczyły: 

- zadymiania posesji przez sąsiadów, 

- kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 Na w/w zapytania w ustawowym terminie zostały udzielone radnym odpowiedzi. Odwzorowania 

cyfrowe zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczone zostały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

5. Zebrania wiejskie     

      W 2021 roku odbyło się 5 zebrań wiejskich dotyczących przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego na rok 2022. Zebrania odbyły się w następujących terminach: 

- w Sołectwie Klepaczka w dniu 15.09.2021r. - udział wzięło 9 osób, 

- w Sołectwie Łysiec w dniu 29.09.2021r. - udział wzięły 42 osoby, 

- w Sołectwie Rudnik Mały w dniu 27.09.2021r. - udział wzięły 24 osoby,  

- w Sołectwie Starcza w dniu 20.09.2019r. - udział wzięło 15 osób,  

- w Sołectwie Własna w dniu 16.09.2021r. - udział wzięło 18 osób. 

Ponadto w 2021 roku odbyło się 9 zebrań wiejskich dotyczących zmiany przedsięwzięć 

przeznaczonych do realizacji w 2021 roku: 

 -   w Sołectwie Klepaczka w dniu 15.09.2021r.- udział wzięło 9 osób, 08.10.2021r.- udział 

wzięło 10 osób  

 -   w Sołectwie Łysiec w dniach: 30.09.2021r.- udział wzięły 42 osoby, 15.10.2021r. – udział 

wzięło 16 osób 

- w Sołectwie Rudnik Mały w dniu 27.09.2021r. – udział wzięły 24 osoby, 

- w Sołectwie Starcza w dniach: 25.08.2021r.- udział wzięło 7 osób, 08.10.2021r. – udział 

wzięło 8 osób. 

- W Sołectwie Własna w dniach: 16.09.2021r.- udział wzięło 18 osób, 14.10.2021r. – udział 

wzięło 11 osób 
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X. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
1. Policja 

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

 W 2021 roku w działaniach Komisariatu kontynuowana była postawa otwarcia się Policji na 

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

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

Dzielnicowego, Moja Komenda czy Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa. 

Stan epidemii w znacznym stopniu ograniczył rozwój współpracy z mieszkańcami na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa. Ograniczył możliwość bezpośredniego kontaktu z dziećmi i młodzieżą 

z uwagi na naukę zdalną w szkołach. Spowodował nałożenie na Policję dodatkowych zadań 

związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, egzekwowanie realizacji nałożonych obostrzeń 

oraz przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów. 

 

Zgodnie z posiadanymi danymi na terenie Gminy Starcza ujawniono: 

Rodzaj 2020 rok 2021 rok Ewaluacja 

Przestępstwa kryminalne 15 5 - 10 

Wykroczenia 35 43           +  8 

Interwencje 385 294 -  91 

Czynności wyjaśniające 35 43 + 8 

Zatrzymanie nietrzeźwych kierowców 3 5 + 2 

Kolizje drogowe 18 34 + 16 

 

      Utrzymująca się wysoka liczba interwencji spowodowana była w dużej mierze 

podejmowanymi czynnościami w ramach nadzoru nad osobami przebywającymi                        

w kwarantannie bądź izolacji domowej oraz egzekwowaniem przepisów dotyczących stanu 

epidemii. 

       

2. Straż Pożarna 

Na terenie Gminy Starcza funkcjonują 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

- Jednostka OSP w Starczy – liczba członków 24, w tym 3 kobiety, 

- Jednostka OSP w Łyścu – liczba członków – 39, w tym 7 kobiet, 

- Jednostka OSP w Rudniku Małym – liczba członków – 33, w tym 4 kobiety. 
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       W 2021 roku jednostka OSP w Starczy uczestniczyła w 38 akcjach ratowniczych, jednostka 

OSP w Łyścu w 13 akcjach, a jednostka OSP w Rudniku Małym w 7 akcjach ratowniczych. 

         Strażacy z jednostek Rudnik Mały i Starcza czynnie uczestniczyli w 2021 roku w promocji 

akcji szczepień na terenie gminy Starcza ( Gmina Starcza walczy o Podium). 

Jednostki OSP w 2021 roku finansowane były z następujących źródeł:  

OSP Rudnik Mały  

-   5 500,00 zł - budżet gminy  

- 10 000,00 zł - PSP 

-  5 500,00  zł - inne (Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) 

OSP Łysiec  

- 1 050,00 zł - budżet gminy  

-  5 000,00 zł - inne( MSWiA) 

OSP Starcza 

-  5 700,00 zł - budżet gminy  

 - 4 000,00 zł - NFOŚiGW 

 - 5 200,00 zł - PSP 

 - 4 000,00 zł - inne (MSWiA)         

W/w środki finansowe przeznaczono m.in. na: zakup sprzętu i sortów mundurowych, zakup 

paliwa i części zamiennych do samochodów ratowniczych, sfinansowano badania techniczne                  

i ubezpieczenia samochodów, przeglądy narzędzi oraz zakupiono niezbędny sprzęt                          

i  przeprowadzono konieczne remonty pomieszczeń. 

 

 

XI. OŚWIATA, KULTURA I SPORT 
 

1. Szkoła Podstawowa w Starczy 
 

       W Gminie Starcza funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy.  

We wrześniu 2021 roku naukę w szkole w 15 klasach (oddziałach) rozpoczęło 263 uczniów oraz 

jeden uczeń korzystający  z nauczania indywidualnego. Do jednej klasy uczęszczało średnio 18 

uczniów. Największa liczba uczniów w klasie - 24, najmniejsza - 12. W 2021 roku promocję 

otrzymało 258 uczniów. W szkole odbywała się nauka języków obcych. Języka angielskiego 

uczyło się 263 uczniów, a języka niemieckiego 99 uczniów. Zdawalność egzaminów 

kończących szkołę wynosiła 100%. 
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       W Szkole Podstawowej w roku szk. 2021/2022  zatrudnionych było 34 nauczycieli, co                       

w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 33 etaty, w tym: 1 nauczyciel stażysta, 7,67 nauczycieli 

kontraktowych, 7,00 nauczycieli mianowanych, 17,33 nauczycieli dyplomowanych. Na jednego 

nauczyciela przypadało 7,74 ucznia. 

       Uczniowie dojeżdżali do szkoły środkami transportu publicznego organizowanego przez 

gminę Starcza.  

      

Wydatki na funkcjonowanie szkoły  w 2021r. wyniosły 3.809.216,56 zł, z czego 2.667.529,39 zł 

stanowiły środki subwencji oświatowej budżetu państwa, 892.020,96 zł środki z budżetu gminy 

Starcza,  37.548,72 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, natomiast 163.217,49 zł to fundusze pozyskane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 48.900,00 zł  to środki otrzymane na realizację 

programu Laboratoria Przyszłości.  W 2021 roku wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia 

kształtowały się na poziomie 14.428,85 zł rocznie. 
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Liczne osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w konkursach organizowanych w 2021 roku 

przedstawia poniższa tabela: 

 
Lp.    

 
Konkursy 

 
Osiągnięcia 

 
1 

X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 2021 organizowany 

przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w 

Kamienicy Polskiej „Znamy wiersze polskich poetów-wiersz z 

humorem” 

II miejsce oraz wyróżnienie  

2 Konkurs plastyczny „Chcemy oddychać czystym powietrzem” 

zorganizowany przez Stowarzyszenie „Ekologiczna Starcza” we 

współpracy ze Szkołą Podstawową im. Józefa Lompy w Starczy 

udział uczniów wszystkich klas 

3 Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego Olimpusek dla 

klas I-III 

I i II miejsce uczniów  

4 Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego Olimpus dla klas 

IV-VIII 

VIII miejsce (dyplom laureata)  

5 Powiatowy Konkurs na plakat promujący obchody 230 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod patronatem Jadwigi 

Wiśniewskiej 

 udział uxczniów 

6 VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Laurka dla Mamy” 

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 27 w Częstochowie 

II miejsce  

7 Ogólnopolska Olimpiada  Olimpusek test zintegrowany dla klas 

I-III 

VI oraz XIII miejsce (dyplom 
laureata)  

8 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny Wyróżnienie  
 

9 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje bezpieczne wakacje” – 

konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 49 im. Jana 

Kusocińskiego w Częstochowie 

II miejsce  
 

10 Powiatowy Konkurs : XVIII Częstochowskie spotkania z 

piosenką „ Kolorowy Mikrofon” organizowany przez Szkołę 

Podstawową nr 42 im Jana Brzechwy w Częstochowie 

I i II miejsce  
Wyróżnienie  

11 Ogólnopolska Olimpiada „Zuch” z matematyki dla klas I-III I i VI miejsce  

12 Ogólnopolska Olimpiada „Zuch” z języka polskiego dla klas I-III I i II miejsce  

13 VI Konkurs Multimedialny Żołnierze Wyklęci. Niezłomni 

Bohaterowie. 

udział uczniów 

14. Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg udział uczniów 

15. V Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku oczami 

dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego. 

Kategoria- Zima 

Kategoria-  4w1 

Kategoria- Lato 

III miejsce 
wyróżnienie 

 

16. XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – osobowej Kamienica 

Polska I miejsce drużyny 

udział drużyny chłopców 

17. VIII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „ Barwy jesieni na 

Jurze” -  kategoria klas I- III oraz kategoria klas IV- VIII 

zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju pod 

honorowym patronatem Pani Wójt Gminy Poraj- Katarzyny 

Każimierczak 

 
 

I i II miejsce  
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18. VII Powiatowy Konkurs Muzyczny „Piosenka jest dobra na 

wszystko” - Kategoria klas I-III oraz Kategoria klas IV- VIII 

Kategoria zespoły wokalne i wokalno- instrmentalne 

II miejsce i wyróżnienie  
 

19. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Jestem bezpieczny na 

drodze ‘’ zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nieradzie. 

II miejsce  
 

20. VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Poeci regionu”- Być 

poetą. 

II miejsce i wyróżnienie  

21. Konkurs Powiatowy „ Świąteczna Kartka od Starosty” 

Kategoria klas IV- VIII 

II miejsce i 
wyróżnienie  

22. VI Powiatowy Konkurs na najciekawszą prezentację 

multimedialną „Podróż moich marzeń- śladami słynnych 

matematyków” 

II miejsce  
III miejsce  

23. Ogólnopolska Olimpiada z matematyki „ Leon” I-V miejsce  
IX miejsce  

24. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii Etap II  

25. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szkole 

Podstawowej w Nieradzie. 

II i III miejsce  
oraz wyróżnienie  

26. Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Przyroda darem Boga”. 

Kategoria klas: VII-VIII 

I miejsce  

 

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

i nauczycielom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze były prowadzone w formie zdalnej                             

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:  

- w klasach I-III:  od 22 marca 2021r do 30 kwietnia 2021r 

- w klasach IV-VIII: od 26 października 2020r. do 16 maja 2021r 

- w klasach I-VIII: od 20 grudnia  2021r do 9 stycznia 2022r 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych poprzez łącza internetowe.  

 

 

 

2. Gminne Przedszkole w Starczy 
 

       W Gminie Starcza funkcjonuje 1 przedszkole gminne.  

W roku szkolnym  2021/2022 utworzono  5 oddziałów dla 105 dzieci, w tym: 55 dziewcząt i 50 

chłopców. Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

- rocznik 2015 – 32 dzieci, 

- rocznik 2016 – 26 dzieci, 

- rocznik 2017 – 20 dzieci,  

- rocznik 2018 – 23 dzieci, 

- rocznik 2019 –   4 dzieci. 
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W Gminnym Przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było 8 nauczycieli co                     

w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 7,09 etatu,  w tym wg stopnia awansu zawodowego: 2,0 

nauczycieli stażystów; 1,09 nauczycieli kontraktowych;  2,0 nauczycieli mianowanych; 2,0 

nauczycieli dyplomowanych. 

 

             

 

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola w 2021 roku zamknęły się kwotą 1.228.711,02 zł, w tym: 

 964.523,41 zł - środki z budżetu gminy, 153.804,61 zł - środki subwencyjne, 107.383,00 zł - dotacja 

celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 3.000,00 zł - dotacja 

celowa na zakup nowości wydawniczych  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025” – Priorytet 3.  

Z pozyskanych funduszy zakupiono 141 książek , które wzbogaciły przedszkolną biblioteczkę. 

Znalazło się wśród nich wiele pozycji o tematyce przyrodniczej, patriotycznej, naukowej, a także 

piękne bajki, baśnie i opowiadania uczące radzenia sobie z emocjami oraz tolerancji i szacunku 

do innych. 
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Gminne Przedszkole w Starczy uczestniczyło w wielu inicjatywach i projektach. Należały do 

nich między innymi: 

" Święty Mikołaj na Kresy", " Szkoła pamięta" czy " Szkoła do hymnu”.  

Przedszkole w tym roku szkolnym uczestniczyło w projektach: Dzieci uczą rodziców, Kubusiowi 

Przyjaciele Natury, Co słonko widziało , Montessori. Dzieci sześcioletnie kolejny raz 

uczestniczyły w projekcie "Bajeczna Księga", który polegał na pisaniu własnej, grupowej książki. 

Na terenie przedszkola organizowano wiele uroczystości dla dzieci, stosując się do wytycznych 

sanepidu związanych z pandemią. Do najciekawszych należały: " Dzień Głośnego Czytania", " 

Dzień Kropki", " Andrzejki", " Mikołajki", " Jasełka".  Zorganizowano wiele ciekawych spotkań                 

z książką, a także konkurs dla dzieci i rodziców na postać z bajki "Na jagody". Wzięło w nim 

udział 26 uczestników.  

Przedszkolaki uczestniczyły w wielu konkursach i zdobyły wiele nagród i wyróżnień, 

między innymi I miejsce w konkursie muzycznym "Jesień piosenką malowana". 

Nasze przedszkole wzbogaciło się w kolejną tablicę interaktywną, która podnosi jakość zajęć 

dydaktycznych i pozwala na aktywne zaangażowanie wszystkich dzieci. 

 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy 

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

1 stycznia 2021r. liczył 8986 woluminów, natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. 9185 

woluminów. Zakupiono 199 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów na 

dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła 3,17 natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. liczba ta wynosiła 

3,23 woluminów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanych było 207 czytelników, zaś na 

dzień 31 grudnia 2021 r. - 206. W ciągu roku czytelnicy wypożyczyli 1.970 książek.     

 Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydano w 2021 roku 108.600,00 

zł, w tym 89 000,00 zł stanowiły środki z budżetu gminy, natomiast 1.750,00 zł (dotacja na 

zakup księgozbioru) i 17.850,00 zł( dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego) – 

finansowane były z programów  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

W bibliotece na koniec 2021roku zatrudnione były 2 osoby: dyrektor (0,75 etatu) i główna 

księgowa (0,13 etatu). Z uwagi na stan pandemii (dostosowując się do wytycznych Biblioteki 

Narodowej), ze względów bezpieczeństwa podejmowano decyzje o czasowym zamknięciu dla 

czytelników lub ograniczeniu działalności placówki. Trzeba było również zrezygnować z lekcji 

bibliotecznych w przedszkolu i ze spotkań w trakcie Tygodnia Bibliotek. Wszystko to, niestety 

skutkowało spadkiem czytelnictwa.  
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W 2021r. zorganizowano konkurs czytelniczy na najaktywniejszego czytelnika dla uczniów 

S.P. Starcza. Na zakończenie roku szkolnego laureaci otrzymali nagrody książkowe.                         

W Przedszkolu w Starczy odbyło się spotkanie z przedszkolakami w plenerze, na którym dzieci 

wysłuchały bajki i zapoznały się z nowościami książkowymi. Odbył się również konkurs dla 

przedszkolaków zakończony wręczeniem drobnych upominków. W wydarzeniach tych udział 

wzięło łącznie 101 uczestników. 

Ponadto biblioteka nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu                    

w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie częstochowskim”. W związku z powyższym 

biblioteka brała udział w konferencji-szkoleniu online „Innowacje cyfrowe w Gminnych 

Samorządowych Instytucjach Kultury”. Docelowo projekt zakłada  podniesienie kompetencji 

cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz przeszkolenia z zakresu programowania                  

i dziennikarstwa on-line. Szkolenia pracowników będą w przyszłości wykorzystane do 

prowadzenia zajęć praktycznych z dziećmi i młodzieżą. Założeniem   projektu jest także 

doposażenie ośrodków w sprzęt teleinformatyczny tj. tablety, roboty, kamery, gry edukacyjne.  

        Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy w 2021 roku była beneficjentem  programu  

„Kraszewski. komputery dla bibliotek”. Celem programu było zapewnienie zrównoważonego 

dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości                         

w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez 

wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania 

zakupiono: jeden komputer stacjonarny, dwa komputery przenośne, dwa urządzenia 

wielofunkcyjne Tank, jedną drukarkę HP Laser Jet . Koszt ogółem zadania wyniósł 21.000,00 zł, 

z tego 17.850,00 zł, to środki  pochodzące z dofinansowania.  

 

 

4. Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy 

 

Działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy oraz realizacja zadań 

możliwa była dzięki środkom pochodzącym z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż  napojów alkoholowych w Gminie  Starcza w wysokości 51.157,00 zł  oraz z dotacji               

z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Czas Wolny Inaczej XI” w wysokości 

15.972,00 zł.   

W ramach zadania „Czas Wolny Inaczej XI” zakupiono szereg materiałów do prowadzenia 

zajęć oraz artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających                    

w placówce.  
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Ze środków dotacji pokryto również koszty prowadzenia zajęć wokalno – instrumentalnych, 

socjoterapeutycznych, informatycznych, profilaktycznych, kompensacyjno - korekcyjnych, zajęć 

z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć szachowych.  

Realizacja projektu rozpoczęła się  01.10.2021r. Ze względu na wzrost liczby zakażeń 

COVID-19 w grudniu 2021r. zrezygnowano z wyjazdu do kina. Niewykorzystane z tego tytułu 

środki  zwrócono.  

Uczestnicy wszystkich zajęć korzystali z dożywiania. Wychowankowie placówki mieli 

zapewnioną pomoc w nauce oraz atrakcyjne formy  rozwijania swoich zainteresowań.   Bardzo 

ciekawą ofertą spędzenia wolnego czasu była możliwość udziału w zajęciach szachowych 

rozwijających  logiczne myślenie i ćwiczenie pamięci. Wychowankowie mogli liczyć na wsparcie, 

wskazówki i pomoc opiekunów w rozwiązywaniu różnych problemów, szczególnie w ramach 

zajęć „Z komputerem w świat wiedzy i rozrywki” oraz  „Czytam, piszę i liczę na 5”. Jak co roku 

ciekawą ofertą spędzenia wolnego czasu były zajęcia wokalno - instrumentalne, pozwalające 

rozwinąć umiejętność emisji głosu, śpiewu solowego i zespołowego oraz  gry na instrumentach 

solo i w zespole.     

Otrzymane środki umożliwiły również zorganizowanie wychowankom wyjazdu do Sztolni 

„Królowa Luiza” w Zabrzu, w trakcie którego zapewniono zwiedzanie sztolni z przewodnikiem, 

połączone z podziemnym spływem łodziami w historycznych wyrobiskach.    

 

Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy jest miejscem, w którym dzieci mają 

zapewnioną  pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu  zaległości. Są motywowani do 

pokonywania trudności w nauce oraz do uczestniczenia w grach i zabawach rozwijających 

zdolności i zainteresowania oraz  integrujące grupę poprzez uczestnictwo w różnych ciekawych 

zajęciach, wyjazdach i wycieczkach.  

 

Z dniem 31 grudnia 2021 roku Gminna placówka Wsparcia Dziennego została zlikwidowana 

jako odrębna jednostka (Uchwała Nr 199.XXXI.2021 Rady Gminy Starcza z dnia 26 listopada 

2021r.). Natomiast Uchwałą Nr 200.XXXI.2021 Rady Gminy Starcza z dnia 26 listopada 2021r. 

z dniem 1 stycznia 2022 roku powołana została Gminna Placówka Wsparcia Dziennego                  

w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy. 
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5. Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza 

 

 

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

sportowców w różnych grupach wiekowych. W ramach klubu, oprócz drużyn piłki nożnej dzieci                

i młodzież trenują koszykówkę. Obie dyscypliny sportowe, zarówno piłka nożna jak                               

i koszykówka są bardzo popularnym  i chętnie uprawianym sportem wśród mieszkańców naszej 

gminy. W okresie zimowym treningi odbywały się na hali sportowej. 

       W związku z pandemią COVID-19 treningi wszystkich sekcji odbywały się w ograniczonym 

zakresie,  a czasowo zajęcia treningowe oraz mecze zostały zawieszone.  

      W 2021 roku Klub Sportowy otrzymał dotację z gminy w wysokości 90 000,00 zł w ramach 

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

Starcza. 

 

      W 2021 roku Gminny Klub Sportowy „Czarni Starcza” uzyskał dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 

realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy w 

miejscowości Starcza”. 

W ramach zadania zakupiono do świetlicy sprzęt 

audiowizualny oraz sprzęt AGD, w tym między 

innymi: podest sceniczny, zestaw oświetlenia 

scenicznego, zestaw nagłośnieniowy, zestaw 

interaktywny z projektorem, telewizor, kamerę, 

laptop, zestawy komputerowe, urządzenie 

wielofunkcyjne, zmywarkę, grill gazowy, pralko-

suszarkę, witrynę chłodzącą.  
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Zakupiony w/w sprzęt ułatwił 

funkcjonowanie miejsca spotkań oraz 

przyczynił się do zwiększenia 

atrakcyjności świetlicy w Starczy. 

Zakupiony sprzęt ułatwił również 

organizację imprez integracyjnych dla 

mieszkańców. 

 

Na zakup wyposażenia świetlicy Klub Sportowy „Czarni 

Starcza” pozyskał kwotę w wysokości 86 908,00 zł. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 
 

                    Aby dbać o jakość powietrza, Gmina Starcza w roku 2021 kontynuowała realizację 

projektu unijnego polegającego na wymianie pieców w indywidualnych gospodarstwach 

domowych. W programie mogły brać udział osoby fizyczne będące właścicielami posesji 

położonych na terenie Gminy. Dofinansowanie obejmowało koszty demontażu 

dotychczasowego źródła ciepła, zakupu i montażu nowego źródła ciepła. Wymieniono w 

ramach projektu 19 pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły gazowe oraz 5 

pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne opalane pelletem. Łączny koszt 

dofinansowania wyniósł 358 700,00 zł.  
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W ramach działań zmierzających do minimalizowania skutków zanieczyszczenia 

powietrza Rada Gminy Starcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, który obowiązywał w 2021 roku. Plan ten pozwala Gminie na pozyskanie 

funduszy zewnętrznych dotyczących ograniczenia niskiej emisji, czy też na podejmowanie 

działań zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie Gminy poprzez 

termomodernizację budynków czy wymianę pieców.  

            W 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów 

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

Gminy Starcza – etap III – 2021 rok”, w którym to zebrano oraz zdemontowano z dachów 

budynków mieszkalnych i gospodarczych 19,743 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Długość sieci ( km) 2020r. 2021r. 

wodociągowej 35 37,5 

kanalizacyjnej 28,7 30,1 

 

Odbiorcy 2020r. 2021r. 

Sieć wodociągowa 921 962 

Sieć kanalizacyjna 814 872 

 

   Gospodarka odpadami komunalnymi 

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

odpadów komunalnych od mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

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

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

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

odpadów.  

W 2021 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

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

Konopiskach, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu 

przetargowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza w 2021 roku”.  

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami liczba posesji selektywne zbierających odpady 

komunalne to 859 gospodarstw. System zbiórki odpadów komunalnych objął wyłącznie posesje 

zamieszkałe. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, placówki oświatowe, obiekty 

użyteczności publicznej, posiadają odrębne umowy zawarte z firmami posiadającymi wpis 
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do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Starcza. System 

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

kolorach niebieskim, zielonym i żółtym.  

 

Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Starcza, w ramach funkcjonowania  

systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych 

Kod odpadu Nazwa 2021 rok [Mg] 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,540 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,490 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,920 

15 01 04 Opakowania z metali 22,820 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 608,300 

15 01 07 Opakowanie ze szkła 81,600 

20 01 23 Urządzenia zawierające freon  0,180 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 41,970 

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

1,821 
 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 32,020 

 

          Na terenie Gminy Starcza funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

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

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

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

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

odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. 

 

Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Starcza, w ramach funkcjonowania  

systemu odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Kod odpadu Nazwa 2021 
rok [Mg] 

17 03 80 Odpadowa papa 12,180 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w  17 06 01 i 17 06 03 3,660 

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

1,260 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 31,400 

16 01 03 Zużyte opony 6,880 

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

3,270 

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

3,060 

15 01 07 Opakowanie ze szkła 4,200 

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

26,640 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,220 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,500 

20 01 11 Tekstylia   

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,130 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,030 
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XIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Gmina Starcza nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,                          

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

w Rudniku Małym. 

W 2021r. wydano 100 decyzji o warunkach zabudowy dotyczących głównie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym 9 decyzji  dotyczących zabudowy usługowej, rekreacyjnej                     

i gospodarczej.  Wydano również  9 decyzji  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

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

kanalizacyjne). 

 

 

XIV.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

W 2021 roku Rada Gminy Starcza podjęła 63 uchwały na 11 sesjach: 

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 27.01.2021r. 

1. 158.XXII.2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Starcza. 

2. 159.XXII.2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. 

3. 160.XXII.2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa. 

4. 161.XXII.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 

5. 162.XXII.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Starcza na 2021 rok. 

6. 163.XXII.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Starcza na lata 2021-2025. 

7. 164.XXII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

8. 165.XXII.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2021-2025. 
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XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 24.02.2021r. 

1. 166.XXIII.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, nagród. 

2. 167.XXIII.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zakup i zainstalowanie na terenie gminy 

zewnętrznego miernika jakości powietrza – Nadzór Prawny stwierdził nieważność 

uchwały z uwagi na brak kompetencji Rady Gminy do rozpatrzenia wniosku w tej 

sprawie. 

3. 168.XXIII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

4. 169.XXIII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

XXIV Sesja Rady Gminy – 29.03.2021r. 

1. 170.XXIV.2021 w sprawie podjęcia przez gminę Starcza działalności w zakresie 

telekomunikacji. 

2. 171.XXIV.2021 w sprawie przekazania według właściwości wniosku o utworzenie zespołu 

celowego ukierunkowanego na realizację zadań edukacyjnych, promujących ekologiczne 

gospodarowanie odpadami. 

3. 172.XXIV.2021 w sprawie w sprawie przekazania według właściwości wniosku o kontrolę 

stanu wody przeznaczonej do spożycia, w celu rozpoczęcia promowania picia wody z kranu. 

4. 173.XXIV.2021 w sprawie przekazania według właściwości wniosku o zakup i zainstalowanie 

na terenie gminy zewnętrznego miernika jakości powietrza. 

5. 174.XXIV.2021 w sprawie przekazania według właściwości wniosku o podjęcie działań w 

sprawie zadymiania posesji. 

6. 175.XXIV.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań 

przez dyrektorów placówek oświatowych. 

7. 176.XXIV.2021 w sprawie wyboru przedstawicieli na członków Rady Społecznej Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. 

8. 177.XXIV.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 06.05.2021r. 

1. 178.XXV/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

 



56 
 

XXVI Sesja Rady Gminy – 26.05.2021r. 

1. 179.XXVI.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 

2. 180.XXVI.2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, 

Rudnik Mały i Własna. 

3. 181.XXVI.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

4. 182.XXVI.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2021-2026. 

5. 183.XXVI.2021 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

zbiorowego, dla którego organizatorem jest Gmina Starcza – Nadzór Prawny stwierdził 

nieważność uchwały z uwagi na brak kompetencji Rady Gminy do stanowienia w tej 

sprawie. 

XXVII Sesja Rady Gminy – 30.06.2021r. 

1. 184.XXVII.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Starcza wotum zaufania. 

2. 185.XXVII.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2020 rok. 

3. 186.XXVII.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Starcza z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

4. 187.XXVII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

XXVIII Sesja Rady Gminy – 31.08.2021r. 

1. 188.XXVIII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

2. 189.XXVIII.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2021-2026. 

3. 190.XXVIII.2021 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki 

komunalnej – Nadzór Prawny stwierdził nieważność uchwały z uwagi na brak 

kompetencji Rady Gminy do stanowienia w tej sprawie. 

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 29.09.2021r.  

1. 191.XXIX.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Starcza w roku 

szkolnym 2021/2022. 

2. 192.XXIX.2021 w sprawie projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Starcza. 

3. 193.XXIX.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 
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4. 194.XXIX.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2021-2026. 

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 29.10.2021r. 

1. Nr 195.XXX.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 

darowizny. 

2. Nr 196.XXX.2021 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza 

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 – Nadzór Prawny stwierdził nieważność 

uchwały w części. 

3. Nr  197.XXX.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

4. Nr 198.XXX.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 

2021-2026. 

XXXI Sesja Rady Gminy - 26.11.2021r. 

1. Nr 199.XXXI.2021 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Gminnej Placówki Wsparcia 

Dziennego w Starczy. 

2. Nr 200.XXXI.2021 w sprawie utworzenia Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego 

prowadzonej w połączonych formach - opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Starczy. 

3. Nr 201.XXXI.2021 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starczy. 

4. Nr 202.XXXI.2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 

rok. 

5. Nr 203.XXXI.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2022 rok. 

6. Nr 204.XXXI.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina 

Starcza. 

7. Nr 205.XXXI.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

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

8. Nr 206.XXXI.2021 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Starcza. 

9. Nr 207.XXXI.2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10 .Nr  208.XXXI.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

11. Nr  209.XXXI.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211102130950,nabycie_nieruchomosci.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211102130950,nabycie_nieruchomosci.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211102131129,program_wspolpracy_z_organizacjami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211102131129,program_wspolpracy_z_organizacjami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211102131327,zmiany_w_budzecie.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211104084108,wpf.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211104084108,wpf.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206083702,likwidacja_gpwd.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206083702,likwidacja_gpwd.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206083939,utworzenie_gpwd_prowadzonej_przez_gops.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206083939,utworzenie_gpwd_prowadzonej_przez_gops.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206083939,utworzenie_gpwd_prowadzonej_przez_gops.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085759,zmiana_statutu_gops.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085759,zmiana_statutu_gops.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084505,podatek_od_srodkow_transportowych_na_2022r.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084505,podatek_od_srodkow_transportowych_na_2022r.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084616,podatek_od_nieruchomosci_na_2022r.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084616,podatek_od_nieruchomosci_na_2022r.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084750,wyrazenie_zgody_na_zawarcie_umowy_transport_publiczny.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084750,wyrazenie_zgody_na_zawarcie_umowy_transport_publiczny.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206084750,wyrazenie_zgody_na_zawarcie_umowy_transport_publiczny.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085010,zmieniajaca_przystanki_autobusowe.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085010,zmieniajaca_przystanki_autobusowe.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085053,wynagrodzenie_wojta.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085239,pokrycie_kosztow_gospodarowania_odpadami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085239,pokrycie_kosztow_gospodarowania_odpadami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085239,pokrycie_kosztow_gospodarowania_odpadami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085330,zmiany_w_budzecie.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211206085415,zmiany_w_budzecie_2.pdf
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12. Nr 210.XXXI.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Starcza na 

lata 2021-2026. 

13.Nr 211.XXXI.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad 

przyznawania diet radnym i sołtysom Gminy Starcza. 

XXXII Sesja Rady Gminy - 17.12.2021r. 

1. Nr 212.XXXII.2021 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

2. Nr 213.XXXII.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Starcza na lata 2022-2024. 

3. Nr 214.XXXII.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Nr  215.XXXII.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2022 rok. 

5. Nr 216.XXXII.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2022 

rok. 

6. Nr  217.XXXII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

7. Nr 218.XXXII.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2022-

2027. 

8. Nr  219.XXXII.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 rok. 

9. Nr  220.XXXII.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok. 

 

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

w Starczy. 

       Uchwały dotyczące budżetu gminy Starcza zostały przekazane do nadzoru Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach, natomiast pozostałe uchwały zostały przekazane do 

Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu 

sprawdzenia ich zgodności z prawem.  

       W 2021 roku Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

stwierdził nieważność 4 uchwał, w tym: 

 3 uchwały unieważnione w całości, z uwagi na brak kompetencji Rady Gminy do 

stanowienia w przedmiotowych sprawach,  

 1 uchwała unieważniona w części. 

         Uchwały będące aktem prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211209103417,210.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211209103417,210.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211209104156,zmieniajaca_wysokosc_diet_ii.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211209104156,zmieniajaca_wysokosc_diet_ii.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091221,przyjecie_gppirpa.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091221,przyjecie_gppirpa.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091321,przyjecie_programu_wspierania_rodziny.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091321,przyjecie_programu_wspierania_rodziny.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091506,zmieniajaca_oplata_za_gospodarowanie_odpadami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091506,zmieniajaca_oplata_za_gospodarowanie_odpadami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091506,zmieniajaca_oplata_za_gospodarowanie_odpadami.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091549,przyjecie_planu_pracy_rady_gminy_na_2022r.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091633,przyjecie_planow_pracy_komisji_na_2022_rok.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091633,przyjecie_planow_pracy_komisji_na_2022_rok.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222091713,zmiany_w_budzecie.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222142450,218.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222142450,218.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222142548,budzet_na_2022_rok.pdf
https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20211222142742,zmiany_w_budzecie_ii.pdf
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XV. PODSUMOWANIE 
 

 

       Raport o stanie Gminy Starcza zawiera zestawienie danych dotyczących funkcjonowania 

gminy w 2021 roku. Dane przedstawiono z podziałem na obszary tematyczne. Dokument 

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

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

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Raport został opracowany na podstawie 

dokumentów przygotowywanych corocznie przez pracowników Urzędu Gminy w Starczy, 

kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz w oparciu o sprawozdania jednostek 

zewnętrznych. 

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

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

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

naszej gminy. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii, ale pomimo wprowadzonych ograniczeń Urząd Gminy 

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

zadania inwestycyjne oraz bieżąca działalność. Ograniczony został jedynie bezpośredni kontakt                    

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

o zdrowie naszych petentów i pracowników. 

 

         Informacje dotyczące naszej gminy można znaleźć na stronie internetowej po adresem 

www.gmina-starcza.pl 


