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WPROWADZENIE 

 

        Opracowanie raportu o stanie gminy (zwanego dalej Raportem) stanowi wprost realizację             

art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713)           

w brzmieniu „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.                  

Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875) 

termin przedstawienia raportu o stanie gminy został przedłużony o 60 dni.  

Obowiązek ten nałożony został na samorządy rozpoczynające swą kadencję w 2018 roku w związku               

z nowelizacją niektórych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia              

11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 

130 z późn. zm.). 

Niniejszy raport za 2019 rok jest więc drugim raportem tego typu, sporządzonym dla gminy Starcza. 

Zawiera elementy analityczne, a także statystyczne. 

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust. 2-10 ustawy o samorządzie gminnym pod względem celu Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta jako organu władzy wykonawczej w roku poprzednim               

i stanowi podstawę głosowania nad udzieleniem wotum zaufania. 

Pod względem przedmiotu analiz Raport odnosi się w szczególności do: 

 realizacji polityk, programów i strategii, 

 realizacji uchwał rady gminy, 

 finansów gminy, 

 mieszkańców gminy, 

 ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, 

 działalności inwestycyjnej, 

 gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, 

 spraw obywatelskich, 

 bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

 oświaty i wychowania, 

 kultury, sportu i rekreacji, 

 przedsiębiorców, 

 ochrony środowiska, 

 planowania przestrzennego, 

 spraw administracyjnych. 

 

      Rada Gminy Uchwałą Nr 203.XXXI.2018 z dnia 19 października 2018r. określiła szczegółowe 

wymogi raportu o stanie gminy. 

Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

możliwości dalszego rozwoju gminy oraz wskazuje priorytety na kolejny rok. 

Raport opublikowany w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy umożliwi przeprowadzenie 

społecznej debaty i publicznej dyskusji, na którą serdecznie zapraszam radnych oraz zainteresowanych 

mieszkańców. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkaniec może zabierać głos tylko wtedy, 

gdy złoży do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 

osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu 

według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

      Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim 

przy jego południowej granicy. Gmina graniczy z następującymi gminami: Poczesną, Kamienicą Polską, 

Konopiskami oraz Woźnikami.  

                        

 

      W jej skład wchodzi 5 sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna. Ogólna 

powierzchnia gminy wynosi 2010 ha i liczy 2819 zameldowanych osób, natomiast według spisu 

wyborców na koniec 2019 roku było 2841 mieszkańców.                        

      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. 

      Największy procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne. jednakże rolnictwo z uwagi na mało 

urodzajną glebę i duże rozdrobnienie gruntów nie stanowi głównego utrzymania mieszkańców gminy. 

Tylko niewielka liczba ludzi utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Większość pracuje w pobliskiej 

Częstochowie, sąsiednich gminach oraz w miastach Górnego Śląska. Część znajduje zatrudnienie na 

terenie gminy w placówkach użyteczności publicznej i w nielicznych przedsiębiorstwach prywatnych. 
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W skład Gminy Starcza wchodzi 5 sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna. 

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

 

 

Sołectwo Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 

Klepaczka 124,99 6 

Łysiec 329,70 16 

Rudnik Mały 521,69 26 

Starcza 744,10 37 

Własna 289,70 15 

 

Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym 

 

Klepaczka

Łysiec

Rudnik Mały

Starcza

Własna
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Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw na dzień 31.12.2019r. 

Sołectwo Liczba mieszkańców 

Klepaczka 176 

Łysiec 509 

Rudnik Mały 520 

Starcza 1234 

Własna 380 

 

Urząd Gminy 

      Wójtem Gminy Starcza jest Wiesław Szymczyk. Do ustawowo wskazanych zadań wójta należy              
w szczególności:  

 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,  

 określanie sposobu wykonywania uchwał,  

 gospodarowanie mieniem komunalnym,  

 wykonywanie budżetu,  

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

       O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada Gminy Starcza liczy 15 radnych.              

Przy Radzie Gminy działają następujące komisje: 

 Komisja Rewizyjna – 5 osób, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 osoby, 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy – 5 osób. 

        Urząd Gminy w Starczy jest jednostką organizacyjną gminy. W 2019 roku zatrudnionych było                     

17 pracowników oraz 6 pracowników w ramach robót publicznych. W porównaniu z rokiem 

poprzednim nie uległa zmianie ilość pracowników zatrudnionych na stałe, natomiast wzrosła o 3 ilość 

pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

W Gminie Starcza w 2019 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

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

Nr 47.VIII.2015 z dnia 29.09.2015r. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza           

Nr 168.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. 

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

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

 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. 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza na lata 2014-2020 

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

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

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

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Starcza Nr 18.III.2014 z dnia 30.12.2014r. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza  Nr 15.III.2018 z dnia 28.12.2018r. 

 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starcza na lata 2016-2020 

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

 Roczny Program Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 205.XXXI.2018 z dnia 19.10.2018r.  

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza  

Nr 35.V.2019 z dnia 15.03.2019r. 

 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. 

 

 

        Strategia Rozwoju Gminy Starcza do 2020 roku określa długookresowy plan działania, wizje, 

misje i priorytety rozwoju Gminy Starcza oraz cele, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia 

przyjętych założeń. 

Zgodnie z założeniami do głównych wyzwań w polityce rozwoju gminy Starcza należy: poprawa 

jakości środowiska naturalnego powiązana z rozwojem infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni, 

jak również wzrost jakości życia mieszkańców. 
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Jednoczesne podjęcie wyzwań może przełożyć się na rozwój gospodarki i turystyki na obszarze gminy 

w następujących obszarach: 

 

Celem realizacji wyzwań określono wizję i misję Gminy Starcza. 

Wizja Gminy Starcza 

Gmina atrakcyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i inwestorów.  Miejsce, z którym 

społeczność się utożsamia, chce mieszkać, pracować i aktywnie spędzać wolny czas. 

W celu osiągnięcia przedstawionego w wizji pożądanego stanu docelowego służy misja, czyli kierunek 

i sposób działania na najbliższe lata. W misji ujęte są wartości ważne dla gminy, które mają za zadanie 

ujednolicić sposoby działania władz samorządowych w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.  

 

Misja Gminy Starcza 

Dążenie do kompleksowego i zrównoważonego rozwoju, który sprawi, iż  gmina Starcza będzie 

miejscem wyróżniającym się na mapie województwa śląskiego pod względem atrakcyjności 

zamieszkania, pracy i wypoczynku - poprzez ciągłe doskonalenie infrastruktury oraz wzbogacanie 

oferty i jakości usług publicznych. 

       

        W strategii określono również cele strategiczne i operacyjne, jednakże określone one zostały        

nie na poszczególne lata, ale na cały okres do 2020. 
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- poprawa dostępności 
do usług kulturalnych, 
zdrowotnych, 
edukacyjnych, 
rekreacyjnych 

- zmniejszenie poziomu 
bezrobocia, wykluczenia 
społecznego 

- kreowanie 
pozytywnego wizerunku 
i wzrost 
rozpoznawalności gminy 
(oferta inwestycyjna, 
kulturalna i turystyczna) 

Infrastruktura i 
środowisko 
naturalne 

Społeczeństwo 

Gospodarka 
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        Cele operacyjne nie uległy zmianie w porównaniu do roku poprzedniego i przedstawiają się 

następująco: 

 

PRIORYTET 1. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NATURALNE 

Cel strategiczny: Wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną, komunikacyjną, społeczną          

i gospodarczą  oraz poprawa jakości środowiska naturalnego 
 

Cele operacyjne: 

 Rozwój i modernizacja sieci dróg publicznych w gminie, ze szczególnym naciskiem na podstawowy 

układ komunikacyjny oraz dostępność do terenów przeznaczonych pod budownictwo i inwestycje; 

 Rozwój infrastruktury komunalnej, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów; 

 Poprawa dostępu do sieci internet i e-usług publicznych; 

 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów gminy, m.in. poprzez organizację stref 

rekreacji i sportu; 

 Rozbudowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych; 

 Rozwój funkcji rekreacyjnych, usługowych i społecznych w poszczególnych sołectwach; 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów gminy; 

 Ochrona walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych; 

 Realizacja inwestycji mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję niskiej emisji, m.in. w wyniku 

termomodernizacji budynków – obiektów użyteczności publicznej; 

 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego; 

 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz przedsiębiorstw; 

 Rozwój produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska  naturalnego i zasad zrównoważonego 

rozwoju; 

 Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.  

PRIORYTET 2. SPOŁECZEŃSTWO 

Cel strategiczny: Wysoka jakość życia mieszkańców poprzez dostęp do usług publicznych, miejsc 

pracy i wypoczynku  
Cele operacyjne: 

 Stworzenie efektywnych form wspierania aktywności zawodowej, sprzyjających wzrostowi 

zatrudnienia i zmniejszeniu bezrobocia; 

 Wdrożenie programów mających na celu zmniejszenie patologii i marginalizacji społecznej – 

włączenie społeczne; 

 Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości mieszkańców; 

 Rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy; 

 Zwiększenie udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w realizacji zadań gminy; 

 Poprawa jakości edukacji poprzez wspieranie działań wychowawczych, obejmujących programy 

szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, rozwijających osobowość dzieci i młodzieży, w tym 

ograniczających zagrożenie zjawiskami patologicznymi; 

 Rozwijanie, dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, systemu profilaktyki 

zdrowotnej i wdrażanie programów ochrony zdrowia, zapewnienie opieki i rehabilitacji zdrowotnej - 

odpowiadających standardom europejskim; 

 Stworzenie szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych; 

 Zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej i sportowej; 

 Wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu mający na celu wzrost aktywności mieszkańców 

gminy; 

 Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców 

i przedsiębiorców. 
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PRIORYTET 3. GOSPODARKA I TURYSTYKA 

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz turystyki 
 

Cele operacyjne: 

 Tworzenie warunków dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających 

na terenie gminy;  

 Promowanie przedsiębiorczych postaw oraz samozatrudnienia wśród mieszkańców; 

 Wzrost znaczenia wartości kulturowych, środowiskowych, społecznych i etycznych w działalności 

gospodarczej; 

 Wzrost produktywności i konkurencyjności ekologicznego sektora rolno-spożywczego przy 

uwzględnieniu dobrych praktyk rolniczych; 

 Propagowanie i rozwój produktów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych; 

 Rozwój i wykorzystanie terenów inwestycyjnych; 

 Promocja walorów inwestycyjnych gminy; 

 Rozwój bazy turystycznej, w tym: gastronomicznej i noclegowej, infrastruktury aktywnych form 

wypoczynku oraz zwiększenie różnorodności usług turystycznych; 

 Wypracowanie i promocja nowych marek turystycznych, uwzględniających lokalne tradycje (w tym 

również̇ lokalnych produktów); 

 Wykorzystanie potencjału gminy do rozwoju agroturystyki. 

 

 

Wskaźniki monitorowania realizacji wdrażania strategii przedstawiają się następująco: 

 

PRIORYTET 1. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

Strategie 2018r. 2019r. 

Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg publicznych w gminie w km 0 0,37 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w km 0,120 3,26 

Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w szt. 774 804 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej w km 2,050 0 

Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej  w szt. 835 873 

Długość wybudowanych/zmodernizowanych ciągów pieszo-rowerowych w km 0 1,219 

Liczba nowych obiektów usługowych, rekreacyjnych i sportowych w szt. 1 0 

Liczba nowych stref rekreacji i sportu w szt. 1 0 

Powierzchnia zrewitalizowanych zdegradowanych obszarów w ha 0 0 

Liczba nowych systemów informatycznych i e-usług w szt. 1 1 

Liczba zainstalowanych urządzeń odnawialnych źródeł energii w szt. 0 2 

Liczba budynków poddanych termomodernizacji w szt. 3 1 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w tonach brak danych 

267,19Mg 

CO2/rok 

MgPM10rok 

Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w szt. 0 0 
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PRIORYTET 2. SPOŁECZEŃSTWO 

 

Strategie 2018r. 2019r. 

Liczba wdrożonych form wspierania aktywności zawodowej, sprzyjających 

zmniejszeniu bezrobocia w szt.  

3 osoby w 

ramach robót 

publicznych 

oraz 3 osoby 

w ramach 
stażu 

6 osób w ramach 

robót  

publicznych oraz 

1 osoba w 

ramach stażu 

Liczba wdrożonych programów mających na celu zmniejszenie patologii i 

marginalizacji społecznej w szt. 
2 3 

Liczba bezrobotnych w gminie na koniec roku 
  40 osób 

bezrobotnych 

47 osób 

bezrobotnych 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy  

 
171 182 

Liczba inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez mieszkańców w szt. 0 22 

Liczba działań wychowawczych, obejmujących programy szkolne oraz zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne, rozwijających osobowość dzieci i młodzieży w szt. 
20 20 

Liczba organizacji pozarządowych, w tym: fundacji i stowarzyszeń w szt. 9 9 

Liczba e-usług publicznych w szt. 1 1 

Liczba wdrożonych programów profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia  w szt. 2 2 

Liczba ofert wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych w szt. 0 0 

Liczba wydarzeń i imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w szt. 4 4 

Liczba mieszkańców gminy korzystająca z działań kulturalnych, sportowych, 

zdrowotnych i edukacyjnych w osobach 
1000 1000 

 

 

PRIORYTET 3. GOSPODARKA I TURYSTYKA 

 

Strategie 2018r. 2019r. 

Powierzchnia udostępnionych / uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ha 3,5340 3,5340 

Liczba nowych przedsiębiorstw działających na terenie gminy w szt. 18 21 

Liczba nowych inwestorów w szt. 0 0 

Liczba kampanii promocyjnych w zakresie walorów inwestycyjnych gminy w szt. 1 1 

Liczba nowych obiektów infrastruktury dla rozwoju turystyki w szt. 0 0 

Liczba nowych obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej w szt. 0 0 

Liczba nowych produktów turystycznych w szt. 0 0 

Liczba turystów w osobach brak danych brak danych 

Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w szt. 0 0 

Liczba nowych gospodarstw agroturystycznych w szt. 0 0 

 

 

         Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza  

Nr 168.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. jest strategicznym dokumentem mającym wpływ na lokalną 

gospodarkę ekologiczną i energetyczną. 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; 
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 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. 

 

    Wskaźniki monitorowania Planu przedstawiają się następująco: 

Sektor Nazwa zadania 

 
 

Wskaźnik Jednostka miary Trend 

B
u

d
yn

ki
 u

ży
te

cz
n

o
śc

i p
u

b
lic

zn
ej

 

Termomodernizacja 
obiektów 

 
Zużycie energii cieplnej 

MWh/rok  

 
Powierzchnia obiektów poddanych 

termomodernizacji 
m

2
  

 
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji  szt.  

Instalacja odnawialnych 
źródeł energii  

Zużycie energii pochodzącej ze źródeł 
tradycyjnych MWh  

Ilość energii pochodzącej z OZE 
MWh  

Liczba obiektów korzystających z OZE 
szt.  

Powierzchnia zamontowanej instalacji solarnej / 
fotowoltaicznej m

2
  

Udział energii pochodzącej z OZE 
%  

B
u

d
yn

ki
 u

ży
te

cz
n

o
śc

i 

p
u

b
lic

zn
ej

 

Działania 
nieinwestycyjne w 

zakresie realizacji tzw. 
Zielonych zamówień 

publicznych i 
budowania 

świadomości 
ekologicznej 
mieszańców 

Liczba zrealizowanych zamówień publicznych, w 
których aspekt energetyczny stanowił jedno z 

kryterium wyboru Wykonawcy oraz ilość spotkań 
informacyjnych dla mieszkańców 

szt.  

M
ie

sz
ka

ln
ic

tw
o

 

Termomodernizacja 
budynków 

jednorodzinnych 
Jak dla obiektów użyteczności 

Instalacje odnawialnych 
źródeł energii przez 

prywatnych właścicieli 
obiektów 

Jak dla obiektów użyteczności 

Modernizacja 
indywidualnych 

kotłowni 

Liczba zmodernizowanych kotłowni i 
zlikwidowanych kotłów nie ekologicznych 

szt.  

U
sł

u
gi

, 

H
an

d
el

, 
P

rz
em

ys
ł 

Instalacje odnawialnych 
źródeł energii  

Jak dla obiektów użyteczności 
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Realizując w/w wskaźniki Gmina Starcza podjęła następujące działania:  

 wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Remizy OSP w Łyścu, 

Remizy OSP w Rudniku Małym, budynku Gminnego Przedszkola w Starczy oraz budynku 

banku w Starczy, 

 modernizowanie stanu nawierzchni dróg, 

 podniesienie poziomu OZE w gospodarstwach indywidualnych, 

 rozpoczęcie realizacji projektu dot. instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

Natomiast wszystkie planowane działania do 2020 roku w zakresie ochrony środowiska dotyczą: 

Sektor Nazwa zadania 
Podmiot 
odpowie- 

dzialny 

Termin 
realizacj

i 
zadania 

Roczne 
oszczęd

ności 
energii 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 

Szacowane 
koszty 

Reduk
-cja 

emisji 
PM10 

Reduk
-cja 

emisji 
PM2,

5 

Reduk
-cja 

emisji 
SO x 

Reduk
-cja 

emisji 
NO x 

Reduk
-cja 

emisji 
b(a)p 

[MWh/r
ok] 

MgCO2/ro
k] 

[zł] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 
[Mg/r

ok] 

O
b

ie
kt

y 
p

u
b

lic
zn

e
 

Zarządzanie efektywnością 
energetyczną: 

• zarządzanie energią w obiektach 
użyteczności publicznej,                                                                                             

• promowanie energetyki 
odnawialnej w ramach kampanii 

marketingowej dla mieszkańców/ 
broszura informacyjno- promująca 
OZE i ograniczanie zużycia energii 

oraz podnoszenie świadomości 
mieszkańców Gminy w zakresie 

działań redukujących przekroczenia 
pyłu PM10 oraz b(a)p  

•  uwzględnianie kryteriów 
efektywności energetycznej w 

definiowaniu wymagań dotyczących 
zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług 
efektywnych energetycznie 
• promowanie energetyki 

odnawialnej w ramach kampanii 
marketingowej dla mieszkańców/ 
broszura informacyjno- promująca 
OZE i ograniczanie zużycia energii 

Urząd Gminy  
2017-
2020 

16,77 8,41 0,00  0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 

Działania nieinwestycyjnie związane z 
realizacją zasady zielonych zamówień 

publicznych, tj. wskazanie aspektu 
oszczędności energii i redukcji emisji 

CO2 przy określaniu SIWZ i 
Programów Funkcjonalno- 

użytkowych, usprawnienia dla 
instalacji OZE ujęte w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Urząd Gminy  
2017-
2020 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w gminie 
Starcza z wymianą źródeł ciepła, 

instalacją kolektorów słonecznych i 
pomp ciepła - Zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza 
poprzezograniczenie emisji 
szkodliwych gazów i pyłów 

trafiających doatmosfery oraz 
zwiększenie efektywności 

energetycznej budynkówużyteczności 
publicznej (Budynek OSP Łysiec, 

Budynek OSP Rudnik Mały, Budynek 
użyteczności publicznej w Starczy, 
Budynek przedszkola w Starczy)* 

Urząd Gminy  
2017-
2020 

1264,39 384,86 2 266 378,00  0,52 0,40 1,78 0,31 0,00 



13 
 

Tr
an

sp
o

rt
 lo

ka
ln

y 
Modernizacja dróg gminnych: Rudnik 

Mały ul. Łąkowa, Leśna, Klepaczka ul. 

Topolowa, Łysiec ul. Strażacka, 

Starcza ul. Wspólna, Żurawinowa. 

Urząd Gminy  
2017-
2020 

0,87 0,28 2 956 702,43  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O
b

ie
kt

y 
p

ry
w

at
n

e
 

Montaż odnawialnych źródeł energii 
na terenie posesji prywatnych w 

Gminie Starcza - Poprawa 
efektywności energetycznej 

gospodarstw 
domowych oraz zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

Urząd Gminy  
2017-
2020 

387,70 253,35 2 821 570,00  0,00 0,30 1,16 0,21 0,01 

Modernizacja kotłowni prywatnych- 
działanie 4.3 RPO WSL* 

Urząd Gminy  
2017-

2020 
3973,99 1713,42 3 000 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Termomodernizacja budynków 

prywatnych- działanie 4.3 RPO WSL 
Urząd Gminy  

2017-

2020 
5298,65 2284,57 2 000 000,00  4,52 4,09 15,80 2,88 0,15 

O
św

ie
tl

en
ie

 

Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne na 

terenie Gminy Starcza 
Urząd Gminy  

2017-

2020 
0,00 0,00 2 676 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wymiana opraw oświetleniowych na 
LED 

Urząd Gminy  
2018-

2020 
9,05 7,33 62 500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H
an

d
el

, u
sł

u
gi

 i 
p

rz
e

m
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Zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznych przez prywatnych 

inwestorów 

Inwestorzy 
prywatni 

2017-
2020 

185,87 150,56 
środki 

prywatne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizacja kotłowni prywatnych 
przedsiębiorstw* 

Inwestorzy 
prywatni 

2017-
2020 

2026,82 685,45 
środki 

prywatne 
4,80 4,29 19,22 3,39 0,01 

Suma 2017-2020 13164,12 5488,00 15 783 150,43 9,85 9,07 37,98 6,80 0,17 

 

 

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

Starcza Nr 169.XXVI.2018 z dnia 04.04.2018r. zakłada jako główny cel strategiczny: 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. 

Harmonogram wdrażania projektów związanych z realizacją założonych celów zakładał na 2019 rok: 

1. Modernizację budynku OSP Łysiec – zrealizowano; 

2. Modernizację budynku OSP Rudnik Mały – zrealizowano; 

3. Integrację i rozwój społeczny poprzez sport – w realizacji; 

4. Warsztaty rozwojowo-integracyjne – planowane na 3 lata; 

5. Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej – planowane na 4 lata; 

6. Likwidację zanieczyszczeń środowiska – w realizacji; 

7. Modernizację dróg i chodników – w realizacji; 

8. Zagospodarowanie terenu i budowę zbiornika wodnego na cele rekreacyjne wraz z rozwojem 

integracji i aktywności sportowych – planowane na 6 lat. 
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       Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza na lata 

2018-2032 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 11.II.2018 z dnia 12 grudnia 2018r. 

W 2019 r. zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Starcza – etap I – 

2019 rok”, w którym to zebrano oraz zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych                               

i gospodarczych 44,866 Mg wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na wysypisko 

odpadów niebezpiecznych. 

Dofinansowanie z WFOŚiGW wynosiło  28.816,98 zł.  

 

       Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza na lata 2014-

2020 jako cel strategiczny zakłada stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez: 

1. identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej, 

2. pomoc osobom i rodzinom zagrożonych dysfunkcjami, w szczególności bezrobociem; 

3. rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych, 

4. pomoc osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 

psychicznymi), 

5. zwiększenie zatrudnienia liczby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy.  

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

Dane liczbowe dotyczące poszczególnych obszarów pomocy podane zostaną w dalszej części Raportu. 

 

       Głównym celem Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 14.III.2018 z dnia 28.12.2018r. było ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji. 

W 2019 roku z programu skorzystało 1 dziecko (posiłek), natomiast w roku poprzednim 5 dzieci. 

 

      W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjętego 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 18.III.2014 z dnia 30.12.2014r. przewidziano: 

 zmianę postaw społecznych wobec zjawiska przemocy, 

 zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy, 

 spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 

 udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

 usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

 zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania przemocy,  

 niwelowanie skutków zjawiska przemocy, 

 zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy, 

 pogłębianie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej poprzez 

systematyczną edukację. 

  

Wskaźnik ewaluacji 2018r. 2019r. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy, ilość interwencji, udzielania porad, konsultacji 

osób korzystających z porad specjalistycznych w Punkcie Konsultacyjnym 
4 8 

Liczba przeszkolonych pracowników zajmujących się problemem pomocy w gminie 2 2 

Liczba wypełnionych Niebieskich Kart zgłoszonych do Zespołu Interdyscyplinarnego 1 6 

Liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa 0 0 

Liczba instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku 
przemocy w Gminie Starcza 

3 3 
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      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Działalność profilaktyczna dot. przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona była zgodnie                 

z Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 15.III.2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Działania i zadania zaplanowane w w/w Programie zostały zrealizowane, a dotyczyły: 

 interwencji w związku z nadużyciami alkoholu – 6 osób, 

 udziału w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

 prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży oraz w środowisku lokalnym - realizacja 

programów i konkursów profilaktycznych w szkole podstawowej, a także udział                               

w przedsięwzięciach środowiskowych np. program „Trzymaj formę”, „Narkotyki to mnie nie 

kręci”, „Smaki życia” czy współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Feniks” z Kamienicy 

Polskiej. 

 dofinansowania funkcjonowania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego, 

 przeprowadzenia w szkole podstawowej diagnozy problemów społecznych. 

       Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przewidywał prowadzenie profilaktyki poprzez 

edukację, informację oraz szkolenia w zakresie narkomanii skierowanej do dzieci, młodzieży                       

i rodziców. Działania te prowadzone były w Szkole Podstawowej w Starczy. Założone wskaźniki 

zostały osiągnięte. 

 

       Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starcza na lata 2016-

2020 zawiera wszelkie informacje dotyczące wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów, zasady polityki czynszowej, sposób zarządzania lokalami, 

źródła finansowania oraz wysokość wydatków na gospodarowanie zasobem, a także inne działania 

związane z jego gospodarowaniem. 

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

 4 w Domu Nauczyciela, 

 2 w Ośrodku Zdrowia, 

 1 w budynku Banku Spółdzielczego (mieszkanie socjalne). 

Lokale są w dobrym stanie technicznym. 

Wysokość wydatków ujętych w Programie na rok 2019 przeznaczonych na gospodarowanie 

mieszkaniowym zasobem Gminy Starcza to: 4 000,00 zł na remont i 5 000,00 zł na modernizację.  

 

       Roczny Program Współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 205.XXXI.2018 z dnia 19.10.2018r. wyznaczał cele główne     

i cele szczegółowe. 

Celem głównym było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców  Gminy Starcza oraz 

wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast celami szczegółowymi były: 

 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. 
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W 2019 roku w Programie ustalono następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą być 

przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność statutową w danej 

dziedzinie: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 turystykę i krajoznawstwo, 

 ochronę i promocję zdrowia, 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 Na realizację tych zadań przeznaczono 90 000,00zł. 

Ze złożonego przez Wójta Gminy sprawozdania jednoznacznie wynika, że przekazano je na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W wyniku 

ogłoszonego konkursu w/w zadanie realizował Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, który otrzymał 

dotację w wysokości 90 000,00zł i dotacja została wykorzystana. 

 

        W Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021 Przyjętym 

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 35.V.2019 z dnia 15.03.2019r. przewidziano następujące cele:  

 poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców, 

 zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych, 

 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów w 2019 roku przedstawiały się następująco: 

 

Cel 2018r. 2019r. 

Liczba rodzin wymagających wsparcia 16 5 

Liczba udzielonych porad przez specjalistów 35 25 

Liczba osób uzależnionych, skierowanych na leczenie 0 0 

Liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie 0 0 

Liczba realizowanych projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i 

dzieci 
6 0 

Liczba osób uczestniczących w terapii dla sprawców i ofiar przemocy 0 0 

Liczba rodziców świadomych właściwych postaw wychowawczych 5 5 

Liczba rodzin, którym przydzielono asystenta rodziny 5 5 

Udział asystentów rodziny w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje 1 1 

Udział pracowników socjalnych w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną 0 1 

Liczba dzieci objętych terapią psychologiczno-pedagogiczną 0 0 

Liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach edukacyjnych, w tym z elementami 

przeciwdziałania uzależnieniom, połączonych z wypoczynkiem 
0 0 

Liczba rodziców utrzymujących kontakty z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej  1 1 

Liczba osób, które ukończyły kurs zawodowy 0 0 

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie 2 1 

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe lub rzeczowe 2 5 

Liczba dzieci, którym wypłacono wyżywienie w przedszkolu lub obiady w szkole 5 1 

Liczba rodzin, które nabyły podstawy prawidłowego prowadzenia gospodarstwa dom. 1 2 
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        Uzyskane dane pozwalają na ocenę wartości programu oraz pomagają w dalszym planowaniu 

realizacji i rozwoju jego działań. Ewaluacja pozwala na sprawdzenie efektywności i skuteczności 

przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację. 

 

      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. Realizacja celów jest możliwa dzięki zapewnieniu sprawnego                      

i uporządkowanego systemu wykorzystania środków finansowych na opisane działania. Sukcesywna 

poprawa stanu jakości środowiska ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców 

gminy.  

Program zawiera diagnozę poszczególnych komponentów środowiska i ocenę zagrożeń w zakresie: 

 klimatu i powietrza atmosferycznego, 

 klimatu akustycznego, 

 gospodarowania wodami, 

 zasobów geologicznych, 

 gleb, 

 gospodarki odpadami,  

 oddziaływania pól elektromagnetycznych, 

 zasobów przyrodniczych, 

 nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

 działań edukacyjnych, 

 adaptacji do zmian klimatu. 

 

       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 długim 

horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji zadań poprawy i utrzymania stanu 

środowiska. 

       W 2019 roku realizacja celów określonych w Programie Ochrony Środowiska nastąpiła poprzez 

następujące działania: 

 wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza, 

 modernizację nawierzchni dróg, 

 rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na instalacji odnawialnych źródeł energii, 

 realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu z budynków stanowiących własność osób 

fizycznych. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2019 roku Rada Gminy Starcza podjęła 64 uchwały na 9 sesjach Rady Gminy: 

IV Sesja Rady Gminy – 15.01.2019r. 

1. Nr 29.IV.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

2. Nr 30.IV.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok. 

3. Nr 31.IV.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata               

2019-2023. 

V Sesja Rady Gminy – 15.03.2019r. 

1. Nr 32.V.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego  w zakresie 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

2. Nr 33.V.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet 

radnym i sołtysom Gminy Starcza. 

3. Nr 34.V.2019 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny                

w Gminie Starcza na lata 2019-2021. 

4. Nr 35.V.2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata               

2019-2021. 

5. Nr 36.V.2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

6. Nr 37.V.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Starcza. 

7. Nr 38.V.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Starcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 

2019r. 

8. Nr 39.V.2019 w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na rzecz 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” – stwierdzenie nieważności uchwały 

przez nadzór. 

9. Nr 40.V.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok.  

10. Nr 41.V.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata                 

2019-2023. 

11. Nr 42.V.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Łysiec o utwardzenie                              

i odwodnienie drogi przy ul. Nowej w Łyścu. 

 

VI Sesja Rady Gminy – 06.05.2019r. 

1. Nr 43.VI.2019 zmieniająca w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności oraz określenie zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku lub 

świadczenia rzeczowego w postaci zwrotu produktów żywnościowych. 

2. Nr 44.VI.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu lokalu stanowiącego własność Gminy. 

3. Nr 45.VI.2019 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starcza 

służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział             

w Częstochowie. 

4. Nr 46.VI.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza. 

5. Nr 47.VI.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Starczy.  

6. Nr 48.VI.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok. 

7. Nr 49.VI.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata                  

2019-2023. 

VII Sesja Rady Gminy – 30.05.2019r. 

1. Nr 50.VII.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Nr 51.VII.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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VIII Sesja Rady Gminy – 27.06.2019r. 

1. Nr 52.VIII.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Starcza wotum zaufania. 

2. Nr 53.VIII.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                    

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2018 rok. 

3. Nr 54.VIII.2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza. 

4. Nr 55.VIII.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Starcza instrumentem płatniczym. 

5. Nr 56.VIII.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza. 

6. Nr 57.VIII.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Starcza. 

7. Nr 58.VIII.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

8. Nr 59.VIII.2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

niektórych stanowisk nauczycieli. 

9. Nr 60.VIII.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Starcza. 

10.  Nr 61.VIII.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok. 

11. Nr 62.VIII.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata              

2019-2023. 

12.  Nr 63.VIII.2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Starcza. 

IX Sesja Rady Gminy – 30.09.2019r. 

1. Nr 64.IX.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok. 

2. Nr 65.IX.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata              

2019-2023. 

3. Nr 66.IX.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

4. Nr. 67.IX.2019 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, nagród                        

i dodatków socjalnych. 

5. Nr 68.IX.2019 w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Starcza. 

6. Nr 69.IX.2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia                   

o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy – 08.11.2019r. 

1. Nr 70.X.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. 

2. Nr 71.X.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2019 rok. 

3. Nr 72.X.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata               

2019-2023. 

XI Sesja Rady Gminy – 27.11.2019r. 

1. Nr 73.XI.2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020r. 

2. Nr 74.XI.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020r. 

3. Nr 75.XI.2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starcza na lata 

2019-2023 z perspektywą do roku 2025”. 

4. Nr 76.XI.2019 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 511/4, 

położonej w obrębie geodezyjnym Starcza. 

5. Nr 77.XI.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie przez Wójta realizowania uchwał                

i wniosków formalnych z sesji Rady Gminy. 

6. Nr 78.XI.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

nagród i dodatków socjalnych. 

7. Nr 79.XI.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidacje 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza. 
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8. Nr 80.XI.2019 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2020 rok. 

9. Nr 81.XI.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok. 

10.  Nr 82.XI.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata                    

2019-2023. 

XII Sesja Rady Gminy – 27.12.2019r. 

1.  Nr 83.XII.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

2. Nr 84.XII.2019 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

3. Nr 85.XII.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2020 rok. 

4. Nr 86.XII.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2020 rok. 

5. Nr 87.XII.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi częstochowskiemu w 2020 

roku. 

6. Nr 88.XII.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2019 rok. 

7. Nr 89.XII.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata              

2019-2023. 

8. Nr 90.XII.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2024. 

9. Nr 91.XII.2019 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2020 rok. 

10. Nr 92.XII.2019 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na zaniechanie przez Wójta Gminy Starcza 

realizowania uchwał i wniosków formalnych z sesji Rady Gminy. 

 

 

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

Uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego               

w Katowicach w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem, natomiast uchwały dotyczące budżetu 

gminy zostały przekazane do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

W 2019 roku Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stwierdził 

nieważność 1 uchwały – Nr 39.V.2019 z dnia 15.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie 

składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”. 

18 uchwał stanowiących akty prawa miejscowego zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Uchwały przewidziane do realizacji w 2019 roku zostały zrealizowane, natomiast uchwały 

przewidziane do realizacji w kolejnych latach będą realizowane na bieżąco. 
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FINANSE GMINY 

 

     Budżet Gminy Starcza na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 16 030 000,00 zł oraz wydatki               

w kwocie 15 490 000,00 zł.  

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

dochodów do kwoty 15 046 839,63 zł, natomiast plan wydatków do kwoty 15 520 903,41 zł.  

Wykonanie budżetu: 

 Plan Wykonanie 

DOCHODY   15 046 839,63 zł 14 975 396,89 zł    tj. 99,53% 

WYDATKI 15 520 903,41 zł 14 888 651,22 zł    tj. 95,93% 

 

W 2019 roku dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ~ 5 312,31 zł, natomiast wydatki                 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły ~ 5 281,54 zł. 

 

Zobowiązania długoterminowe gminy: 

Rodzaj zobowiązania Wysokość 

zaciągniętego 

zobowiązania 

Ogółem 

spłacono 

W 2019r. 

spłacono 

Do spłaty 

pozostało 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty 

w Banku Spółdzielczym w 

Tarnowskich Górach w 2014r. 

1 870 000,00 1 410 000,00 370 000,00 460 000,00 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty 

w Banku Spółdzielczym w 

Tarnowskich Górach w 2018r. 

1 200 000,00 20 000,00 20 000,00 1 180 000,00 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty 

w Banku Spółdzielczym w 

Tarnowskich Górach w 2019r. 

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

Pożyczka długoterminowa 
zaciągnięta w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 

w latach 2014/2015 

406 424,00 212 500,00 112 500,00 193 924,00 

 

 

Zaległości podatkowe podatników na dzień 31.12.2019 r. przedstawiały się następująco: 

 osoby fizyczne: 123 osoby na łączną kwotę 30 850,58 zł 

 osoby prawne: 4 podmioty na łączną kwotę 3 510,31 zł. 
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Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku 
L.p. Nazwa zadania Termin 

realizacji 
Wartość 
zadania 

Przyznane 
dofinansowanie 

Kwota 
otrzymanego 
dofinansowan
ia w 2019 r. 

Koszty 
poniesione w 
2019r. 

Stan 
realizacji 
zadania 

1 Budowa wodociągu 
i kanalizacji 
sanitarnej w ul. 
Strażackiej               
i Myśliwskiej w m. 
Łysiec 

2017-
2019 

1 312 651,00 

Środki unijne- 

PROW na lata 2014 

-2020 - 
1.012.980,00zł 1.012.534,00 1 312 258,88 

 
zakończone 

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

2017-
2019 

301 268,00 

Środki unijne -
PROW na lata 2014 
-2020 
-197.253,00zł 

0,00 

300 108,51 

 
zakończone 

Zaplanowano  na 
2020r.-
194.872,00zł 

3 Zagospodarowanie 
terenu przy Szkole 
Podstawowej w 
Starczy Inicjatywa 
sołecka – (Fundusze 

sołeckie wsi: Starcza- 
17.000,00zł, Rudnik 
Mały -4.000,00zł, 

Klepaczka - 2.000,00zł 
Łysiec - 3.000,00zł, 
Własna - 2.000,00zł 

dotacja cel.-17.000,00zł.  

2019 45 000,00 

Środki z budżetu 

Woj. Śląskiego –
pozyskane w 
Marszałkowskim 

konkursie pt. 
„Inicjatywa sołecka 
w 2019r.” 17.000,00 44 981,10 

 
 
zakończone 

17.000,00 

4 Zakup i montaż 
tablicy wyświetlenia 
wyników na boisku- 
Inicjatywa sołecka –

(F.S. Starcza - 
8 500,00zł, dotacja cel.-

10 500,00zł, śr. własne 

b.gm.- 2 000,00zł) 

2019 21 000,00 

Środki z budżetu 

Woj. Śląskiego –
pozyskane w 
Marszałkowskim 

konkursie pt. 
„Inicjatywa sołecka 
w 2019r.” 

 
 
 

10.492,86 20 999,99 

 
 
zakończone 

          10.500,00 

5 Zakup i montaż 
wiaty 
przystankowej przy 
ul. Zielonej FS 
Łysiec  

2019 
 

7 000,00 

Zadanie realizowane 
ze środków budżetu 
gminy (w ramach F. 

sołeckiego wsi) 

0,00 
 

6 999,82 
zakończone 

6 Zakup wiaty 
przystankowej z 
położeniem kostki 
brukowej  

2019 
 

8 000,00 
 

Zadanie realizowane 
ze środków budżetu 

gminy (w ramach F. 
sołeckiego wsi) 

0,00 
 

7 949,82 
 

zakończone 

7 Budowa drogi 
gminnej ul. 
Wspólnej w m. 
Starcza 

2017-
2022 

 
20 000,00 

Zadanie realizowane 
ze środków budżetu 
gminy 0,00 

 
0,00 prace 

geodezyjne 

8 Zakup gruntów pod 
parking przy 
cmentarzu 

2019 
 

47 000,00 

Zadanie realizowane 
ze środków budżetu 
gminy 

0,00 
 

47 000,00 zakończone 

9 Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej w 
Gminie Starcza 

2016-
2019 

Ogółem 

2.469.017,83zł 
w tym: 2019r.- 

1 434 030,00 
 

 

Środki unijne- RPO 
~1.595.343,00 

904.521,18 
oraz planowana 

kwota z rozliczenia 
końcowego na 

2020r.-

690.821,78 

 
1 434 028,67 

zakończone 

10 Modernizacja 
zaplecza socjalno-
kuchennego w 
świetlicy wiejskiej w 
m. Łysiec 

2019 
 

80 000,00 

Zadanie realizowane 
ze środków budżetu 

gminy 
0,00 

 
79 950,00 

zakończone 

11 Zadaszenie wejścia 
świetlicy wiejskiej w 2019 

 
8 500,00 

Zadanie realizowane 
ze środków budżetu 

gminy 
0,00 

 
8 498,18 zakończone 
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m. Łysiec FS 

12 Rozbudowa placu 
zabaw FS Własna 2019 

 
13 854,00 

Zadanie realizowane 

ze środków budżetu 
gminy 

0,00 
 

13 853,99 zakończone 

13 Rozbudowa placu 
zabaw FS 
Klepaczka  

2019 
 

10 950,00 

Zadanie realizowane 

ze środków budżetu 
gminy 

0,00 
 

10 943,45 zakończone 

 

Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań bieżących w 2019 roku. 
L.p. Nazwa zadania Koszt zadania 

plan 
Środki zewnętrzne Stan 

realizacji 
zadania 

 
Przyznane dofinansowanie 

Otrzymane 
dofinansowanie wykonanie 

1. 

Opracowanie 
Programu Ochrony 
Środowiska  

10.000,00 Dotacja celowa - Woj. Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej w 
Katowicach 

 
 

8.000,00 100% 

10.000,00 8.000,00 

2. 

Usuwanie azbestu 39.133,20 Dotacja celowa - Woj. Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej w 
Katowicach 

28.816,98 100% 

30.333,60 28.816,98 

3. 

Poprawa ergonomii 
pracy w Urzędzie 
Gminy w Starczy 

4.612,50 Środki z RPS WS w  ramach 
konkursu z Poddziałania 9.1.2 
Wzmocnienie potencjału 
społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - RIT 
Subregionu Północnego. 

 
 

0,00 
złożono 
wniosek 

4.612,50  Planowane dofinansowanie na  
realizację projektu w 2020r. 

4. 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w m. Rudnik 
Mały 

20.375,00 Środki z budżetu Woj. Śląskiego 
-„Inicjatywa sołecka w 2019r” 

16.000,00 100% 

20.375,00 16.000,00 

5. 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Łyścu 

20.625,00 Środki z budżetu Woj. Śląskiego 
–. „Inicjatywa sołecka w 2019r” 

16 315,01 100% 

20.393,77 16.500,00 

6. 

Czas wolny inaczej IX  Dotacja celowa  - z ROPS w 
Katowicach  

20.260,34 100% 
 20.326,00 

7. 

E-aktywni mieszkańcy 
Gminy Starcza 

149.520,00 Środki z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 III oś priorytetowa Cyfrowe  
kompetencje społeczeństwa 
(Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Płużnica główny operator 
realizujący projekt grantowy pn. 
„E-  Aktywni Mieszkańcy 
Województwa Śląskiego i 
Opolskiego”)  

146.424,63 100% 

146.424,63 149.520,00 

8. 

Z małej szkoły w 
Wielki Świat 

235.131,52 Środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020  

 
 

          235 131,52 

w realizacji 
~9% 

41.229,55 235.131,52 
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Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

L.p. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcia Przeznaczono na 
zadanie 

Wydano na 
zadanie 

1 Klepaczka 14.014,84 Bieżące utrzymanie obiektów 
rekreacyjno - sportowych w m. 
Klepaczka 

564,84 99,70 

Rozbudowa placu zabaw w m. 
Klepaczka” 

10.950,00 10.943,45 

Zakup strojów dla KGW w Starczy  500,00 500,00 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podst. w Starczy  

2.000,00 2.000,00 

2 Łysiec 26.070,62 Zakup wiaty przystankowej – ul. 
Zielona w Łyścu  

7.000,00 6.999,82 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podst. w Starczy  

3.000,00 3.000,00 

Zakup wyposażenia dla OSP Łysiec -  2.500,00 2.497,00 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Łyścu   

5.070,62 5.061,98 

Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej 8.500,00 8.498,18 

3 Własna 22.453,88 Bieżące utrzymanie dróg i placów na 
terenie sołectwa Własna  

1.600,00 1.162,25 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podst. w Starczy 

2.000,00 2.000,00 

Dofinansowanie imprezy integracyjnej 
Koła Emerytów i Rencistów  

500,00 500,00 

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 
we Własnej  

4.499,88 3.996,62 

Rozbudowa placu zabaw w m. Własna  13.854,00 13.853,99 

4 Rudnik 
Mały 

27.389,22 Wykonanie rowu w m. Rudnik Mały 7.000,00 7.000,00 

Uporządkowanie terenu „Leśnej klasy” 2.500,00 - 

Zakup i montaż hydrantów  5.000,00 5.000,00 

Wyposażenie świetlicy w Rudniku 
Małym – zadanie unijne 

2.000,00 1.975,00 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podst. w Starczy  

4.000,00 4.000,00 

Bieżące utrzymanie i wyposażenie 
świetlicy w Rudniku Małym - 

6.889,22 6.888,28 

5 Starcza 37.674,30 Zakup wiaty przystankowej w m. 
Starcza  

8.000,00 7.949,82 

Zakup wyposażenia dla OSP Starcza 1.174,30 1.128,00 

Bieżące utrzymanie świetlicy w 
Starczy 

1.500,00 1.500,00 

Dofinansowanie imprezy integracyjnej 
Koła Emerytów i Rencistów  

1.000,00 1.000,00 

Bieżące utrzymanie obiektów 
sportowych i rekreacyjnych  

1.500,00 1.500,00 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podst. w Starczy  17.000,00 16.988,23 

Zakup i montaż tablicy wyświetlania 
wyników na boisku sportowym w 
Starczy 

8.500,00 8.500,00 

    127.602,86 124.542,32 
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Jednostki organizacyjne 

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

tych jednostek na 2019 rok przewidziano następujące wydatki: 

 

Jednostka Plan wydatków  Wykonanie % wykonania 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy 3 765 033,00 zł 3 618 474,30 zł 96,11 

Szkoła Podstawowa w Starczy 3 226 010,32 zł 3 032 061,33 zł 93,99 

Gminne Przedszkole w Starczy 1 047 703,00 zł 1 036 775,77 zł 98,96 

Gminna Placówka Wsparcia Dziennego 

w Starczy 
66 202,00 zł 66 130,52 zł 99,89 

Gminna Biblioteka w Starczy 73 000,00 zł 73 000,00 zł 100% 

 

W następujących jednostkach budżetowych zatrudnieni byli następujący radni Gminy Starcza: 

 w Szkole Podstawowej w Starczy: 

 radna Ewa Jędrzejewska, 

 radna Wanda Kuziorowicz, 

 radna Mariola Markowska, 

 w Gminnym Przedszkolu w Starczy: 

 radna Agnieszka Liszczyk. 

 

 

Mieszkańcy gminy 

     Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018r. – 2833, natomiast na dzień 31.12.2019r. – 2819.    

W okresie od początku roku do końca 2019r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 14 osób. Na koniec 

2019r. wynosiła 2819 osób, w tym 1442 kobiety i 1377 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych 

kategorii wiekowych: 

 liczba kobiet w przedziale wiekowym 0-14 wynosiła 230 

 liczba mężczyzn w przedziale wiekowym 0-14 wynosiła 214 

 liczba kobiet w przedziale wiekowym 15-59 wynosiła 820 

 liczba mężczyzn w przedziale wiekowym 15-64 wynosiła 973 

 liczba kobiet w przedziale wiekowym 60 lat i więcej wynosiła 392 

 liczba mężczyzn w przedziale wiekowym 65 lat i więcej 190 

      W 2019 roku narodziły się w Gminie Starcza 24 osoby, w tym 17 dziewczynek i 7 chłopców, 

natomiast zmarły 24 osoby, w tym 17 kobiet i 7 mężczyzn. Nie odnotowano zgonów niemowląt. 

Udzielono 7 ślubów. 

       Na koniec 2018 roku liczba bezrobotnych wynosiła 40 osób (w tym 23 kobiety), z tego 10 osób                 

z prawem do zasiłku, natomiast na koniec 2019 roku liczba bezrobotnych wzrosła do 47 osób (w tym 25 

kobiet), z tego 11 osób z prawem do zasiłku. 
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Ochrona zdrowia 

     W ramach GZOZ w Woźnikach w Gminie Starcza funkcjonuje jeden Ośrodek Zdrowia w Starczy.  

                               

 

       W 2019 roku ośrodek obejmował opieką 2 009 pacjentów i zatrudniał 2 lekarzy, 2 pielęgniarki,                   

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

W 2019 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 11 613 porad.  

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w ośrodku zdrowia w Starczy w 2019 roku zawarto na 59 607 

zabiegów, natomiast w gabinecie fizjoterapii wykonano 68 865 zabiegów.  

Gabinet fizjoterapii został doposażony w sprzęt fizjoterapeutyczny o łącznej wartości 10 698,29zł. 

Przeprowadzono również modernizację gabinetu fizjoterapii celem dostosowania do możliwości 

korzystania z nowego sprzętu. Pomalowany został również gabinet ginekologiczny i poradni dziecięcej. 

Koszt wykonanych remontów i adaptacji to 9 400zł. 

     W ramach NZOZ w ośrodku zdrowia funkcjonuje gabinet stomatologiczny świadczący usługi            

w ramach kontraktu z NFZ. W gabinecie pracuje lekarz stomatolog oraz asystent stomatologiczny.        

     W gminie jest jedna apteka, w której pracuje 1 magister farmacji oraz 2 techników farmacji. 

 

     Na dzień 1 stycznia 2019r. 6 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019r.  –  5 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja  jednego 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych. W 2019r. nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

    Z tzw. funduszu korkowego tj. środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu w 2019r. otrzymano kwotę 53 495,17 zł. Kwota ta została przeznaczona na:  

 45 876,00 zł na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy, 

 9 456,00 zł na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      

w Starczy. 
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Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku były 64 osoby, w tym 14 osób             

w wieku 0-17 oraz 20 osób w wieku produkcyjnym, w tym 59 osób poniżej kryterium dochodowego 

oraz 5 osób powyżej kryterium dochodowego. 

 

W 2019 roku GOPS w Starczy udzielił następujących świadczeń i zasiłków: 

Świadczenie, zasiłek 01.01.2019 31.12.2019 Ewaluacja 

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 

dzieci 
96 69 spadek o 27 

Liczba dzieci, na które przyznano zasiłek 

rodzinny 
203 152 spadek o 51 

Liczba rodzin pobierających świadczenie 500+ 185 300 wzrost o 115 

Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie 

500+ 
264 462 wzrost o 198 

 

Kwota świadczeń rodzinnych w 2019r. (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie „becikowe”) – 569 999,00 zł. 

Kwota samych zasiłków pielęgnacyjnych w 2019r. – 119 169,00 zł. 

Kwota zasiłków rodzinnych z dodatkami w 2019r. – 274 726,00 zł. 

 

Działalność inwestycyjna 

       Infrastruktura drogowa w Gminie Starcza obejmowała na 31 grudnia 2018r. 47,26 km dróg, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. długość dróg wynosiła 48,46 km. Drogi asfaltowe stanowiły 

56,78% wszystkich dróg. Drogi utwardzone stanowiły 59,53% wszystkich dróg. 

       W 2019 roku zakończono inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości 

Rudnik Mały” obejmującą wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4m, poboczy 

obustronnych o szerokości 0,5m na długości 0,37km oraz odwodnienie drogi. 
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       Długość ścieżek rowerowych na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 9,475 km, natomiast długość 

chodników wynosiła 4,130 km. Na koniec 2019 roku zanotowano przyrost długości chodników (ścieżek 

rowerowych) o 1,219km. Wykonany został chodnik (ścieżka pieszo-rowerowa) ze Starczy do Łyśca. 

       Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec roku 2019 wynosiła 34 190 m i nie uległa zmianie         

w stosunku do roku 2018. Na dzień 31 grudnia 2019r. istniało 873 przyłączy do sieci wodociągowej             

i 804 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

 

     W 2019 wybudowano 3,26 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej w miejscowości 

Łysiec  w ul. Myśliwskiej, ul. Strażackiej, ul. Kwiatowej, ul. Prostej, ul. Osiedlowej, ul. Krótkiej                  

i ul. Nowej. W ramach inwestycji wybudowano także dwie przepompownie ścieków wraz z niezbędnym 

wyposażeniem. Na 31.12.2019r. długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 28,71km. 
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           W 2019r. zakończono realizację zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła”. Zadanie dotyczyło budynków: 

Remisy OSP w Rudniku Małym, Remizy OSP w Łyścu, Gminnego Przedszkola w Starczy oraz banku. 

Zakres prac obejmował m.in.: 

 wykonanie warstwy izolacji ścian fundamentowych,  

 wykonanie nowego pokrycia dachu, 

 układanie papy termozgrzewalnej wraz z montażem rynien i rur spustowych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonanie docieplenia budynku,  

 wykonanie instalacji  ciepłej wody oraz instalacji c.o. z wymianą elementów grzejnych,  

 wymianę źródła ciepła,  

 budowę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 26,51m2 (OSP Rudnik 

Mały). 

 

 

   
         Gminne Przedszkole w Starczy                               Remiza OSP w Rudniku Małym 

 

 

 

      
                     Remiza OSP w Łyścu                                      Budynek banku 
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     W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego został zagospodarowany teren przy Szkole 

Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego. 

 

                       

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2019r. zasób mieszkaniowy Gminy Starcza obejmował następujące mieszkania: 

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

180m
2
,                                     

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

111,90 m
2
, 

 przy ul. Szkolnej 103 w Starczy – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 45 m
2
. 

Łącznie w zasobie gminy na dzień 1 stycznia 2019r. znajdowało się 7 mieszkań i na koniec roku 2019 

liczba ta nie uległa zmianie.  

W 2019r. nie oddano do użytkowania żadnego dodatkowego mieszkania. 

W 2019r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. 

W 2019r. nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych będących w zasobie gminy. 

W 2019r. nie stwierdzono zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy. 

 

W 2019r. sprzedano jedną nieruchomość gruntową w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                

za kwotę 39 532,20 zł.  

W 2019r. gmina nabyła grunt pod parking przy cmentarzu w Rudniku Małym za kwotę 47 000,00 zł. 

 

Sprawy obywatelskie 
  

Konsultacje  

      W 2019r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy oraz z organizacjami pozarządowymi, 

które dotyczyły: 

 projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Starcza oraz projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Starcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019r; 
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 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości                 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym                      

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych; 

 projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi 

działalności pożytku publicznego na 2020 rok; 

 projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla gminy Starcza na lata 2019 – 2023 

z perspektywą do 2025r.”. 

 

Uwagi i sugestie zostały wniesione w formie pisemnej. Wpłynęło łącznie 5 formularzy konsultacji. 

Odniesiono się do każdej wniesionej uwagi i sugestii.  

 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej 
      W 2019 roku do Urzędu Gminy  w Starczy wpłynęły 43 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. Udzielono 43 odpowiedzi wnioskodawcom. Nie wydano decyzji odmownych. 

   

Skargi 
      W 2019 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęło 7 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w tym: 6 skarg dotyczyło działalności Wójta Gminy bądź zaniechania działania,               

1 skarga dotyczyła działalności Kierownika GOPS w Starczy. Skargi zostały skierowane do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Starcza. 

Jedna skarga została wycofana przez skarżących przed upływem terminu przewidzianego na 

rozpatrzenie skargi, natomiast przedmiot pozostałych 6 skarg Rada Gminy Starcza uznała za bezzasadny 

podejmując stosowne uchwały. 

 

Wnioski  

      W 2019 roku do Urzędu Gminy w Starczy, a następnie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy wpłynęło 7 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, z czego                      

1 wniosek nie został rozpatrzony ze względu na braki formalne, 2 wnioski zostały przekazane zgodnie               

z właściwością, natomiast 4 wnioski były przedmiotem obrad Rady Gminy Starcza, w tym: 2 wnioski 

Rada Gminy uznała za zasadne, natomiast 2 uznała za nieuzasadnione. 

 

Petycje 
      W 2019 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęło 7 petycji, z czego 3 zostały uwzględnione,              

3 nie uwzględniono, a 1 została przekazana zgodnie z właściwością. 

 

Interpelacje i zapytania radnych  

      W 2019 roku do Urzędu Gminy w Starczy wpłynęły interpelacje i zapytania radnych dotyczące 

następujących spraw: 

 dzierżawy gruntów pod wieże przekaźnikowe GSM, 

 działania przepompowni ścieków, 

 odśnieżania chodników, 

 publikacji interpelacji i protokołów z sesji, 

 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starczy, 

 wywozu odpadów komunalnych, 

 gospodarki odpadami komunalnymi w 2019r. 

 nadzoru nad oczyszczalnią ścieków. 

Na wszystkie interpelacje i zapytania zostały udzielone radnym odpowiedzi. 
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Organizacje pozarządowe  

     W 2019 roku w Gminie Starcza funkcjonowało 9 organizacji pozarządowych: 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARCZY 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKU MAŁYM 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁYŚCU 

GMINNY KLUB  SPORTOWY CZARNI STARCZA 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

GMINNE KOŁO WĘDKARSKIE 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 
KOŁO NR 16 W STARCZY 

GMINNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE ORGANIZACJA EKOLOGICZNA 

„EKOLOGICZNA STARCZA” 

 

       W ramach otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych powierzono 

wykonanie zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Złożona została 

1 oferta przez Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza na kwotę 90 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane 

w terminie do 31.12.2019r. 

 

Zebrania wiejskie     

      W 2019 roku odbyło się 5 zebrań wiejskich dotyczących wyboru sołtysów i członków rad sołeckich 

oraz 6 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 

Zebrania dotyczące wyboru sołtysów i członków rad sołeckich odbyły się: 

 w Sołectwie Klepaczka w dniu 04.02.2019r. – udział wzięło 19 osób, 

 w Sołectwie Łysiec w dniu 15.02.2019r. – udział wzięły 52 osoby, 

 w Sołectwie Rudnik Mały w dniu 08.02.2019r. – udział wzięło 36 osób, 

 w Sołectwie Starcza w dniu 01.02.2019r. – udział wzięło 48 osób, 

 w Sołectwie Własna w dniu 28.01.2019r. – udział wzięło 25 osób. 

 

Zebrania dotyczące funduszu sołeckiego odbyły się:  

 w Sołectwie Klepaczka w dniu 06.09.2019r. - udział wzięło 13 osób, 

 w Sołectwie Łysiec w dniu 13.09.2019r. - udział wzięło 29 osób, 

 w Sołectwie Rudnik Mały w dniu 20.09.2019r. - udział wzięły 24 osoby, 

 w Sołectwie Starcza w dniu 16.09.2019r. - udział wzięło 36 osób, a w dniu 08.08.2019r. udział 

wzięło 8 osób, 

 w Sołectwie Własna w dniu 09.09.2019r. - udział wzięło 12 osób. 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2019 roku na terenie Gminy Starcza ujawniono: 

 

 2018r. 2019r. Ewaluacja 

Przestępstwa 0 4 +4 

Wykroczenia 23 16 -7 

Interwencje 117 195 +18 

Postępowania wyjaśniające 23 16 -7 

Zatrzymanie nietrzeźwych kierowców 7 3 -4 
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       Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa w Gminie Starcza            

w 2019 roku utrzymywał się na wysokim poziomie. Wśród 4 ujawnionych przestępstw, 3 to kradzieże 

(w większości dokonane w sklepie) oraz 1 dotyczący uszczerbku na zdrowiu. Zanotowano niewielki 

wzrost przeprowadzonych interwencji, natomiast w pozostałych kategoriach nastąpił spadek.   

 

      Na terenie Gminy Starcza prowadzono działania informacyjne i prewencyjne w Szkole Podstawowej       

w Starczy i w Gminnym Przedszkolu w Starczy. 

 

W Gminie Starcza funkcjonują 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

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

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

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

 

W 2019 roku Jednostka OSP w Starczy uczestniczyła w 49 akcjach ratowniczych, Jednostka OSP                  

w Łyścu w 22 akcjach, a Jednostka OSP w Rudniku Małym w 16 akcjach ratowniczych. 

  

Gmina w 2019 roku wydała na działalność jednostek OSP – 46 586,11 zł, w tym: 

 Zarząd OSP – 13 369,18 zł, 

 na OSP Starcza – 14 723,00 zł, 

 na OSP Łysiec – 13 589,07 zł, 

 na OSP Rudnik Mały – 4 904,86 zł. 

W 2019r. wykonano termomodernizację budynków remiz OSP w Rudniku Małym i Łyścu. 

 

 

Oświata i wychowanie 
 

Szkoła Podstawowa w Starczy 

 

       W Gminie Starcza funkcjonuje 1 szkoła podstawowa - to Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy            

w Starczy.  

 

                      
 

       We wrześniu 2019r. naukę rozpoczęło 255 uczniów. Jeden uczeń korzystał z nauczania 

indywidualnego. Do jednej klasy (oddziału) w 2019r. uczęszczało średnio 20 osób. Największa liczba 

uczniów w klasie to 27, a najmniejsza 14. W 2019 roku promocję otrzymało 278 uczniów. W szkole 

odbywała się nauka języków obcych. Języka angielskiego i języka niemieckiego uczyło się 254 

uczniów. 
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         W szkole podstawowej w 2019r. zatrudnionych było 32,66 nauczycieli w przeliczeniu na pełne 

etaty, w tym: 1,68 nauczycieli stażystów, 8,86 nauczycieli kontraktowych, 4,34 nauczycieli 

mianowanych, 17,78 nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypadało 7,80 ucznia. 

Zdawalność egzaminów kończących szkołę wynosiła 100%. 

 

Uczniowie w liczbie 93 tj. 36,47% wszystkich uczniów dojeżdżali do szkoły za sprawą organizowanych 

przez gminę środków transportu publicznego.  

 

      W 2019r. wydatki z budżetu gminy przeliczeniu na 1 ucznia kształtowały się na poziomie 

11 639,09zł rocznie. 

Wydatki gminy na oświatę w 2019r. wyniosły 3 032 061,33 zł, z czego 2 777 507,00 tj. 68,26% pokryte 

zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

 

 

Gminne Przedszkole w Starczy 

 

       W Gminie Starcza funkcjonuje 1 przedszkole gminne.  

 

                     
 

W 2019r. do przedszkola uczęszczało 92 dzieci, w tym 48 dziewcząt i 44 chłopców. Do przedszkola 

uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2013 – 24 dzieci, 

 rocznik 2014 – 23 dzieci, 

 rocznik 2015 – 26 dzieci,  

 rocznik 2016 – 18 dzieci, 

 rocznik 2017 – 1 dziecko. 

 

W 2019 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 860 364,27 zł. 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy 

 

      W Gminie Starcza funkcjonuje 1 biblioteka. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019r. liczył 9 724 woluminów, natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. 

9 950 woluminów. 
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W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła 3,93, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2019r. liczba ta wynosiła 3,53 woluminów. 

Na początku roku 2019 zarejestrowano 250 czytelników, zaś na koniec 2019 roku 260. 

W ciągu roku 260 czytelników skorzystało z 3 756 woluminów. 

W bibliotece zatrudnione są 2 osoby: dyrektor i księgowa. 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy organizowała następujące wydarzenia promujące 

czytelnictwo: lekcje biblioteczne, spotkania z czytelnikami, konkurs czytelniczy. W wydarzeniach tych 

udział brało 949 uczestników. 

 

W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydano 75 500,00 zł, w tym 

73 000,00zł z budżetu gminy i 2 500,00zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru. 

 

 

Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy 

 

       W Gminie Starcza funkcjonuje Gminna Placówka Wsparcia Dziennego. W 2019 roku placówka 

odnotowała 30 osób korzystających z zajęć prowadzonych przez GPWD. 

Placówka w okresie od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. realizowała działania w ramach projektu 

„Czas wolny inaczej IX” współfinansowanego z budżetu Województwa Śląskiego. Kwota 

dofinansowania wyniosła 20 326,00zł. Liczba uczestników projektu – 30 osób. Uczestnicy zajęć 

otrzymywali jeden posiłek dziennie w formie podwieczorku. Placówka w ramach projektu 

zorganizowała:  

 wyjazd dla 30 uczestników do stadniny koni Biały Borek w Biskupicach – koszt 1 440,00zł 

 wyjazd dla 30 uczestników do kina Cinema City w Częstochowie – koszt 815,00zł. 

oraz zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, artystyczne i muzyczne. 

W 2019 roku na prowadzenie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego gmina wydała 45 870,18zł. 

 

 

Kultura, sport i rekreacja 
 

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

sportowców w różnych grupach wiekowych. 
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W 2019 roku Klub Sportowy był organizatorem imprez o charakterze środowiskowym:  

  Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Starcza 

 Turniej koszykówki ulicznej Blacks Streetball Challenge 

 „Turniej piłkarski sposobem na integracje” dla chłopców rocznika 2009 i młodszych. 

 

      Klub Sportowy otrzymał w 2019 roku 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 są miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. W poszczególnych 

sołectwach mamy place zabaw dla dzieci, kompleksy siłowni zewnętrznych oraz wiaty rekreacyjne. 
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Przedsiębiorcy 
 

       W 2019 roku w Urzędzie Gminy w Starczy złożono 112 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym: 

 założenie działalności – 21 wniosków, 

 zmiany wpisu – 67 wniosków, 

 zmiany z zawieszeniem – 11 wniosków, 

 zmiany ze wznowieniem – 4 wnioski, 

 wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 9 wniosków. 

 

Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców przedmiotem działalności były usługi budowlane, 

remontowe oraz działalność handlowa. 

 

 

Ochrona środowiska 
    

       W 2019 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy 

Starcza świadczyła firma „Ochrona Środowiska” z Kamienicy Polskiej. Dnia 4 listopada 2019r. 

ogłoszono przetarg na świadczenie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza w 2020 roku”. W wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu zamówienie zostało udzielone firmie EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. k.               

z Konopisk. 

       Zgodnie ze złożonymi deklaracjami liczba punktów odbiorczych deklarujących selektywne 

zbieranie odpadów komunalnych to 793 gospodarstw, natomiast liczba punktów odbiorczych, które nie 

zadeklarowały selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to 16 gospodarstw. 

System zbiórki odpadów komunalnych objął wyłącznie posesje zamieszkałe. Podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą, placówki oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, posiadają odrębne 

umowy zawarte z firmami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Wójta Gminy Starcza.  System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła” 

poprzez pojemniki oraz worki w kolorach niebieskim, zielonym i żółtym. 

      Na terenie Gminy Starcza funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 

PSZOK. Mieści się on w Rudniku Małym, 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. 

       Z uwagi na przedłużony termin składania sprawozdań za rok 2019 przez firmy świadczące usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na dzień sporządzenia Raportu nie ma danych 

dotyczących ilości odebranych od mieszkańców w 2019 roku odpadów komunalnych. 

      

 

Planowanie przestrzenne 
 

     Gmina Starcza nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem 

terenu pod kopalnię piasku w Starczy oraz terenu pod oczyszczalnię ścieków w Rudniku Małym. 

  

W 2019 roku wydano 74 decyzje o warunkach zabudowy dotyczące głównie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, w tym 5 decyzji dotyczących zabudowy usługowej i rekreacyjnej. Wydano również            

11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły infrastruktury 

technicznej (linie energetyczne, sieci gazowe itp). 
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Sprawy administracyjne 
 

W Gminie Starcza w 2019 roku: 

 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 dni, 

 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosił 30 dni, 

 

       W 2019 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie zostały zaskarżone           

3 decyzje wydane przez Wójta Gminy Starcza. Na dzień 31 grudnia 2019r. postępowanie dotyczące 

zaskarżonych decyzji nie zostało ostatecznie zakończone. 

      W 2019 roku Gmina Starcza była stroną w postępowaniu cywilnym w Sądzie Okręgowym                  

w Poznaniu (Sygn. akt IX CzG923/16/10) z powództwa podwykonawcy przeciwko wykonawcy                      

i 16 gminom w tym Gminy Starcza o zapłatę kwoty 1 926 296,00 zł w związku z realizacją projektu 

„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”, w którym 

liderem była Gmina Częstochowa – sprawa w toku. 

 

 

Członkostwo gminy 
 

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

jest prowadzenie działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  

w szczególności: 

 realizacja Strategii Rozwoju LGD, 

 podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, 

 promocja, 

 aktywizacja społeczności lokalnych, 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 współpraca krajowa i międzynarodowa. 

 

      Gmina Starcza jest członkiem Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego E-region częstochowski. Głównym celem 

Stowarzyszenia jest: 

 nadzorowanie i zarządzanie wykonaną infrastrukturą,  

 podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, 

 pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej, środków krajowych 

czy międzynarodowych instytucji finansowych,  

 wzmocnienie Subregionu w sektorze nowoczesnych technologii. 

 

      Od listopada 2019r. 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. 
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PODSUMOWANIE 
 

       Raport o stanie Gminy Starcza zawiera zestawienie danych dotyczących funkcjonowania gminy            

w 2019 roku. Dane przedstawiono z podziałem na obszary tematyczne. Dokument zawiera 

najważniejsze informacje dotyczące naszej gminy, którą razem tworzymy, rozwijamy i o którą 

powinniśmy dbać. 

      Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców musimy stawić czoła trudnemu zadaniu poprawy 

warunków życia związanych z zamieszkiwaniem, infrastrukturą, rekreacją, dbaniem o środowisko 

naturalne. Zadania te sukcesywnie staramy się realizować.   

       Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 roku to: termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznych, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Łyścu oraz budowa drogi 

gminnej ul. Łąkowej w Rudniku Małym. Wykonane zostały również zadania w ramach funduszu 

sołeckiego, o które mieszkańcy poszczególnych sołectw wnioskowali podczas zebrań wiejskich. 

Przedsięwzięcia, których z różnych przyczyn nie udało się zrealizować w minionym roku będą 

kontynuowane w latach następnych.  

        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 gminy. 

         Informacje dotyczące naszej gminy można znaleźć na stronie internetowej po adresem 

www.gmina-starcza.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmina-starcza.pl/

