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Czarna, sie ń 2olo



zARzĄDzENlE NR cxc/2010
Wójta Gminy Czarna

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

przebiegu wykonania budżetu Gminy czarna oraz

planów linansowych Gminnego Centrum Kultury i

Publicznego Gminrego Zakladu Opieki Zd.owotnej w

Na podstawie alt. 30 ust'l i ust.2 pkt'4 ustawy z dnia 8 marca l990r' ustawy o samorządŻie

gminn},rn (tekst jędnolity Dz.U. z 200I roku Nr 142 poz'1591 z późĄ.zjn.) orcz afi.266 ust'l ust. l

ustawy z dnia 27 sieĘnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr I57, poz' 1240 z

późn. zm.) _ wójt Gminy Czarlazarządza, co następuje:

s1.
Przyjmuje się infonnację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za l półtocze 2010 roku w

brzmieniu zzłączników od Nr l do Nr 7 oraz informację o przebiegu wykonania planu finalsowego

Gminnęgo centIum Kultury i Prcmocji w cza.nej i informację o przebiegu wykonania planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Czame1 za l

półrocze 20l0 roku.

s2.
Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budŹętu Gminy czama za I półrocŻe 20l0 roku

oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego centrun Kultury i

Promocji w Czarnej i samodziolnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w

Czarnej zaI półrocze 2010 roku Radzie Gminy Czama i Regionalnej lzbie obnchunkowej'

s3.

Zanądzelie wchodzirł zycie z dniem podjęcia.

w sprawic: przyjęcia informacji o

informacji o przebiegu wykonania

Promocji w czarnej i samodzi€lnego

czarnej za I pólrocze 2010 roku.



załącznik Nr l
do Zarządzcnia NI cxc/20l0

z dnia 2ó sieęnia 20l0 roku

tMoRMAcJA z REAIIZACJ! DocHoDÓw nuożnru cluxY czARNA
zA l PÓŁRoczE 2010 RoKU

Dzisł Rozdu zródło docbodu Plrn

I z 3 4 5 6

0t0

0r04r

RoLNIcTwo r Łow|EcTwo

Piog.in Roeoju ob5zrów wi.iskich 2007_20lJ

w tyn docbody n.jłtkowe:

śmdki z Europ€jskie8o Fundu Rozwoju Regionglncgo z t}'tt'łu rc5liŻacji

prcjetlu pn. "I €gracja społeczno - gospodarcza Gminy czama

Pop.zez tmolr i budowę in&aslru&tury d.ogowej _ etaP Il]|

I 032 720,00

916 934,00

9r8 934,00

9tE 934.00

I 03t 7r9S9

9rE 933'8ó

9r8 933.8ó

918 933,86

100,00

100,00

r00,00

t00,00

01095

w tym dochody bicĄc€:

' dotacj€ celose olrzynra'e z bDdżctu p!'stwa realizcję z&li bicżących

z załresu adńinistmcji rzcowej omz innych ,ada]i zlcconych gminoń

{ śrÓdki na zwot podalku alcyzowego zawartego w cenie Óleju

wykorŻJstywanego do produkcji rclncj przcz producentÓw ro]nych

113 78ó,00

113 786,00

ll3 786.00

113 785,7J

113 785,73

I t3 785.73

100,00

100,00

t00,00

ll20

02095

LEŚNIcTwo

Po'oŚtll9 dzlelalność

ł tyn dochody biożąc€:

- cŻynszę Ża dzierŻałę obwodÓw łoł'eckioh

121,87

r2t.87

t2t.87

12t,a7

600

60016

TMNSPoRT I ŁĄczNoŚĆ

Drogi publiczne gmirne

w tyn dochody biożąc€:

_ refundacja z Powiatowe8o Bilra Pra.y łynlgrcdzoi z otułu

robol publicznych za 2009 rok

2 000 000,00 l 220,0ó

l 220,06

1220,06

I 2XO,O6

0,06

6Ąo1a Usu*inie skutkó* k|ęsk żywiolo}vycń

' t}T dochody Dieżce:

. środki z MswiA !a usuweic sku*óy klęsk Żywio]oĘth po Po\bdŻi z 2009'

2 000 000,00

2 000 000,00

I 000 000,00



_ ślodki z MsWiA na usuwanie skulków klęsk żłviolo\Ęrch na.eąliŻację adan

po|ega.jąc}'ch na remoncie Iub odbudowie obiehów \onmalnej inf.aq'Utnfy

lcchniqł'ej zniszczonych $ u}niku po*odŻj mając€j micj$e F V i VI br'

I 000 000_00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GoŚp!.larkr grut!mi i nieruchońościarni

w tym dochody bi€żące:

- wp]ył} z naimu j dzierżawy składnikó\ł majartosfch

_ \łTły\t} z oplaty za sieczys(e l]ż}4kotrai.

s tym docbody m.i{tl(ow.:

. wpłytl, z sprzedaĄ' mają*u 8miny

551 493,00

551 493,00

17 {9J,00

l7 281.00

2t2,00

5.14 000.00

534 000.00

7 6t3,82

1 613,8Ż

1 572,88

6954,76

s?8,12

90,00

40,94

40.94

ti8
1.38

43,29

40.25

2.49-t t

0,01

0.01

7s0

7501I

ADMINTSTRACJA PUBLICZNA

w łE dochody bieź{ce:

. dotzcje celoBc otrŻymae z budż€fu pańs|M na lelizację z'dan bieżącycb Ż

zak.csu adminasracji .ądo*€j ońz innych zada]i zlecon}.ch gminie usta$ami

'utzJm ie pBcoslików zgdai zl@nych

l0ł 235'75

&t 42s,00

84 ł25'00

84 425.00

84 425.00

ó5 273'40

{5 45E,00

ł5 458'00

4J 45E,00

45 458.00

62.62

53,E4

53'8ł

51.E4

53,84

750Ż3 Urzędygmin (mi!!t i niisl na praw.ch powiątu)

ł tym dochody bieżące:

- śrcdkiŻ BsR o/czama na remonr budynk!

l9 E10,75

l9 8l0,7ś

r9 Et0.75

l9 E10,75

19 8r0'7ś

t9 Er0.7J

100,00

r00,00

r00.00

7509s Pozoslrl' dzi'łalność

w tym docbody bi.ąc.:

- prcsizja za rca]irację Ladai z Żakresu adminisracji rz4dovcj (5olo spIryów

Ża udoslępni.ni. deych osobo$ych)

4,65

4,65

4.ó5

751

75t01

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw wŁĄDzY PAŃsTwowEJ,

KoNTRoLI IocHRoNY PRAWA oRAZ sĄDo\łNrcTwA

Użędy n4cŻ.lny.h org..ów wl.dzy państwowei' kontroli ioch.ony Pr'wa

w tyn dochody bicĘ..:

' dotac.je celowe otĘtnane Ż budżelu paislwa na reaIiŻdcję zaddj bieżących z

Żakresu adminiŚtracji rządołeioraz innych zadali zl€conych gninie

. dolacia na przcprotvadzenie i a]fualizację stalego rejestru \r]borcóś

s4 a72,0n

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052.00

53 30ó'00

| 02ó'00

I 026,00

l 02ó.00

l 02ó.00

97,15

50,00

50,00

50.00

50-00

75t07 Wybory Pr.zydent! Rz.czypospolit j Polski.j

w tyn doćhody bieĄ..:
_ dotacje celose otrżłmane zbudżelu PoŚwana lealizncję /ndań bi€Żących z

ŻałJesu administlacji rządoł€j oraz innych zadań,lcconych gminie

+ dobcja na pŹeprowadzenic w}'bo.ów Preąvde a RŻcczypospolilej Polskiej

52 820,00

52 820,00

52 820.00

52 820,00

52 280,00

52 260,00

52 280.00

52 280.00

98,98

98,98

9E,98

9E.98



75112

BEzPlEczEŃsTwo PUBLICZNE l ocHRoNA

PRzf,clwPoż:ARowA

ochotnicze strrż€ poż.rn€

w tyń dochody m!j{tkow.:

_ ŚrodkizwFoŚicw 1ł RŻęSzowie na dofinansowanie zakupu samocbodu

.atowniczo-gaśnicz€go dla osP Żdzary

lł0 000'00

40 000,00

40 000,00

40 000.00

r00 000,00 71,13

0,00

0,00

0.00

15478 Usuwtni. skutków kĘsk ż}tiolowycl

w rym dochody bieżłć.|

_ do6cj. celo$e olrłmane z budżElu palńsrwa na realiŻlcję własnych zadań

* doiacja celowa na snndsowanie wydatków związ&ych z prowadzonąakcją

100000,00

100 000,00

t00000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

r00 000.00

100 000.00

100,00

100,00

t00.00

100.00

756

75ó0l

DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH. oD osÓB FIzYczNYcH l oD

|N]\YCH Jf, DNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoścr

PRAWNEJ oRAz WYDATKI zwlĄzĄNEzIcH PoBoREM

wpływy z po.litku dochodowego od o3ób fizycznych

w tym docbody bi.ąc.:

_ podalck od d2iah]ności eoŚpodaJcŻej ogjb t]zycayoh. oPlacey w fomie

5 9&t 618.00

8 000,00

8 000,00

I000.00

2 6rr s09,00

3181,27

j 7Et27

3 7Et.27

43,67

47,21

47,27

47-27

?5615 wpływy Ż podlrk! roln.ao' podt.ku lćneao. pod.tku od czyn.ości

cywilno-plavrnych' podatków iopl.t lok'Ilych od osób prsłnych i innycb

jed.oli€k orgrn iacyj nych

w tym docbody bi.ąc.:

_ podatek od nicruchomoŚci

_ podatek od środków tra'spońołfch

- podalek od c4Tności śytlilnoprawnych

_ od**i od nieteminos)ch sPłat z q1ufu podatków i oplat

I 799 953,00

I 799 95J,00

l ó90 270.00

24 881,00

80 880.00

2 920,00

l 000.00

74124857

717 21t57

702 880.17

7 t45,50

34 372-90

2 795,00

55.00

4r5l

41,51

41.58

2a.7Ż

Ąz,50

95.72

0.00

75616 wpływy z pod.tku rolnego' poditku leŚnego, podatku od sprdków

id.rowizn' podltku od czynności cywllnop..wtrycł onz Pod'tków i oPłar

lołlhJch od o$b lizycayct

w łfi dochody bieźłce|

_ poda!.k od nieruchomości

- podaEk od środkós lransponowych

I t25 749,00

319 522.00

472 237.00

33 708.00

41742_OO

I 125 749.00

576 ó44'0l

20ó ó?l.80

229 762,37

20 048,98

49 091.10

576 ółł.0l 3l'2ż

51,22

54.4ó

48,65

59.48

55.92



podatek od spadkó9 j .laro$ia

opłata od posiadania psów

podaiek od czFności c)Nilnoplawnych

odsetki od nieterminortfch \plal z ł'fułu Podatkót i oplat

19 000.00

500.00

t05 000,00

8 000,00

7 94t.00

5E 57t.01

4557.15

20.]ó

0.00

55,78

56,91

75ól8 wplywy z innycb opl|t strnowi{cycb docbody jeddost.k srmorżłdu

t€r}1ori n€go !a podst'wie ustlw

w tym dochody bieżłce:

- wpbt} z opłaty skebowej

_ łpł}o}' 2 opialy €ksploatac}jńej

_ wp]ynł' z opła1 za Żczwo lcn ia nd spŹedaż napojów alkoho]owych

_ uPl)M / !ó^)ch oplat (za /aiecie pasa dmgovcgo i um:*zczEnie u Pasi€

dro8i eminnej urądzeń inft6trukturytechniczne.i)

_ odśetki od nid€m nouych łTJłat z $ulu opłat

254054,00

2s{ 054,00

27000,00

28 000.00

104150.00

94 704.00

t56 4l0'łl

l56 {l0'9ł

l4 32ó.00

l5 793,90

87 387.04

38 904,00

6t,57

6I,s7

53,06

56..łl

83,74

41,0E

756Żl Udzirly gmi. w pod.tktch stanowiącychdochód budzetu p'ńsłwl

wtymd hody bi.ą.c:

- po&tek dochodouf od osób fi'ycaych

_ Poda1ek dochodo$! od osÓbprawnych

2196 861,00

2 796 a62,M

2 790 862-00

ó 000.00

I t29 424,21

I t29 121,11

I 126 811.00

26tl.2l

4OJE

40J8

40.18

43,52

758

75a0 t

RóżNE RoZLIczENIA

cz!ść ośri.tow' subłeocii ogólnei dlr jednost€k s.mo.ądu

w tym dochody bieżąc€:

- część ośłiabsa subwenc.ji ogólnei

rs 784 889,00

9 440 285.00

9 440 285,00

9 440 285.00

8 98s 903,{0

5 E09 40&00

s 809 408,00

5 809 408.00

56,93

ór'5.l

ó l'54

ól.54

75807 czsć wyrówn.gcz. subw€ncji ogółn..i dlr gmin

w tyn dochody bieżąc.|

_ część s}Tównałcra subwencji ogó]iej

ó 0E0 744'00

ó 080 744'00

ó 080 744'00

I040174.00

3 040 J74,00

3 040 374.00

50,00

ś0,00

J0,00

75t14 Róarc rozlicz€nir finMsorye

w tym dochody bieącel

_ odselki od środkół na rachunku banko$}m

4 r9310

4 193,40

4 193,40

75831 cz!ść rówDowrącl sub*.Dcii ogóhei dl. gnin

w tyń dochody bieżące:

- cZęść ró\łnorva2ąca subwencji o8óln.j dla gmin

263 860,00

2ó3 860.00

2ó3 860'00

11r 928,00

131928,00

lJl92E.00

50,00

50,00

50.00

ałl

8010r

ośwL{TA l wYcHowANtE

włm do.hody bieżąc€l

- opłala u *ynajem sali

_ odsetkiod środków na mchunku bdkowym

- dolacja na r€alizację zadati ł)t kających z R,4dotv.go P68nnu ''Radosa

szkoła" dotyczących Żakupu pomocy dydakt'cŻń]ch

386 93ó'00

53 9ł6,00

53 91ó,00

53 94ó.00

232 781,19

55 793,75

55 793,75

I 80t.40

4ó.35

5] 94ó.00 t00.00

60'1ó

103,43

t0J,4l



t0l0Żl

w tym docbody bieące:

- odsetki od środkÓw na mchunku bmkowym

_ dmwiaa od P6cowników Publicae8o PrŻedsŻ]Óla v czamcj ńa zaklp

I 000,00

r 000,00

l 000.00

I 034,79

I 034,79

34,79

l 000,00

t03,48

t03,48

100.00

80rr4 z.sp$ły obsługi el(onomigŻno-rdnini!!r.cyjn.j szkól

9 łn dochody bieą..|

-ÓdŚćtkiÓd śrÓdków na rmhunlu ba'kow

2 9J9,r5

2 939!15

2 939.r5

ml48 stołówli szl(oln. i pr'.dszkolne

w tym dochody bi€żłc.:

_ \t"ły\ły z oplaty za poĘl dziccka tv prŻedszkolu

_ llplaty na żłwicnie w stołówkach szkolnych i prŻ€dszkolnlch

$r 9m,00

JJt 990,00

142 892.00

189 098.00

t730t0,t0

173 020,10

41250,00

l3t 770-10

s2,r2

32,12

28.87

ó9.ó8

851

85t7A

OCHRONA ZDROWIA

Usuwinie skuttów k!ęsk łgiolo*}cb

wĘń docłDdy bi.'-łc€:

" dotacja na zwalczdic plagi końańw na ierenach dolknięq,ch połodzią

60 000,00

ó0 000'00

60 000.00

ó0 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

a5t

85212

POMOC SMLECZNA

Ś*iedc'3ni' rodżinn€, ś9i'dcż.nie z funduszu alimentlcyjn€go orlz

śkl.dli na ub€zpifcz.ni' fn.ry'ln. i renlot.z ub€zpifeenia

w tym dochody bieżąca:

_ odse*i od &lócony.h śłjadczoi mdzinnych niena]eżnic pobra')ch

_ złmty ńieMleżnie pobrEnych \iadczeń rodzinn}ch w lokt] poprzednim

- dotacje ce]ołe otrzymane z budŹeu państwa realizację Żadan b'eących

Ż zkcsuadminist acji Źądosej oraz inn''ch zldai zleconych gminom

| śsiadcze.ia rodzinnc. świsdc&nje Zfunduszu alimentac'ncgo oraz składłi

na ubezpięcŻenja eńeIf'talne j rentowe Ż ubezpieczeniaspo]ecznego

_ s"ły$y z€ Ż\rrotós zaliczek alime'tac)jnych i Żtrmlós Ż fundu.Żu

ó l52 550.00

1605 300,00

4 605 300,00

4 ó05 J00,00

3 252 298.57

2 333 tż4'73

2 333 024,73

15,87

153.00

2 3t0 000,00

2 855.8ó

3652

50,66

50'6ó

50,59

E52t3 skltdkin' lbezpieczenie Źdrwotn. ophc'nc z. oŚoby póbier.jł..

Diektó.. świadczenir z pońocy spol.caĆj' ni.tdór. świ.d.z.Di! rodui'ne

orMz. osobyuczeŃnicz{ce ł ztjęci.ch w..ntrum int€gracji Bpol.cŻncj

lł tym dochody bieżłc€l

- doracjc celoM otrrymanc z budżetu pEli**a na rea]izację zAlań bieĄeych z

zak cau administ acji fądotve.j orż inn}ch zadan zlcconych 8minie uslawani

ł skladki na ubczpieczcniś Żdro{ouc dla niekńr}ch osób ofłmujących

ś'iadczenia pielę8nacyjne

12 530,00

12 5t0,00

2 000.00

ó 48ó'00

r 404,00

ó 4Eó.00 51,76

51,76

70,20



_ dotacie celow€ o1Źłm e 2 budŹetu pansM_a na rąIiŻa.ję s'lasnych zadan

ł skladu naubezpi€czenie Żdrowotn€ dla niel1órych osób ot!ąńujący.h

r0 510,00 J 082,00 44,26

E5214 Zlsiłki i potIoc v natuże oraż Śklqdki nł ube'piecz€nia em€rltrln€

w tym dochÓdy bi€żłce:

- dolacje c.lose orłmane z budŻetu Palńslva na rcalizację *łasnych Żadan

* zasilki i pomoc \ł natu.Ze ofu składki na ubeŻPieczenia emer}lalne i rcnlowe

490 420,00

490 420,00

{90 420.00

J05 712.00

712,00

712-00

305

105

62,34

6Ż,34

62,34

t521ó Z.silld strl!

w tym dochody bieźące:

_ dotacje celowe orąmane z budżefu panshva na re.]izjcję wlasnych Żadar1

95 600,00

95 600,00

95 600.00

66105,00

ó6 105'00

ó6l05.00

69'1ś

69,15

69,t5

85219 ośrodki pomo.y spolocŻn€.i

' tyn dochody bi.ź4ce:

_dotacjecclowe otlłm e z budŻet! postła narea]i7ucję wllsnych zadań

ł u1rrm6nie GoPs

152100,00

152 100,00

r52 100.00

E5 ó00'00

85 600,00

85 600.00

56,28

5ó28

5ó'28

85228 Uslugi opiekt'ń.z. i specjllisłcżłe usllgi opi.kuńśz!

!t łB doc.ihody bież.cei

_ dotacj€ cclowe oĘJmae 2 budżetu państła na realizację adai bieżących z

ŻaiBu admini$.acji rŻądowej or& innych zadń ztMnych 8mini€ ust8wmi

* usługi opiekuńc7-e i specjalislyczne Llsługi opi€kuńczc

- prowizia ,2 sp€tjalis$c?J'c us|ugi opiekuńcze realizowanejako zadanie zlecon(

9 000,00

9 000,00

9 000.00

2 95,9Ż

z 995,92

2 980.00

t5,92

33,29

33,29

33,1!

E5274 Usuw.lie lkutkół klęsk żywiolowych

w tym dochody bi€żłce:

_ dota.jĆ cclosĆ olrą1fue z bud2e'u p&isrwa na rea]iację słasnych zadaji

bieŻących gmin

.Ż6iłló cclosć dla osob i rodŻn pos/todosanych rv *)niku powodzi' ttóra

sfsti+iła w maju icćnvcu 2010 rcku

ló4 000'00

ró4 000'00

ló4 000'00

ló4 000'00

t6{ 000,00

164 000,00

100,00

10000

100,00

85295 Po'ostłls dżi.ltlność

w aym dochody bi.ż4ce:

- odsetki od środkół na rachunku bankoł}m

- dolacje ccloŃ otr.yme z budźf,tu Paistwa na realirację vlasnych zadań

r realiŻacja prc8mmu "Ponoc pannwa $ za]ffcsie doł1łia'ia"

ó23 600.00

ó23 ó00'00

623 600,00

284 37492

188 i71,92

2 694,92

285 ó80.00

1621

ł6'24

45.81



854

85415

EDUI(ĄCYJNA oPlEKA wYcHowAwczA

Pońo. Mt .i.h. dlr $cŻniórł

w tym dochody bieźrc.:

_ doucje c€lo$e ot-4mme z budżefu Państs.a n! @lilźcję słasnych udaj1

bicĄcych gmin

łpomoc mateńa]na dla ucarjów o chaBlcelz€ socjalnym

35J 600,00

353 ó00'00

353 600,00

]53 ó00,00

]53 ó00'00

353 ó0{'0o

153 600,00

353 600,00

35] ó00.00

353 ó00.00

loo,o0

t00,00

100,00

100.00

100.00

900

90001

cosPoDARKA KoMUNALNA I ocrnoNA śRoDowlsKA

Gospodark! ściekow' i och'ont wód

w tym dochody biąc.:

- dochod} z dŻierzały sk]adników maj4ko{'ych Gminncmu Załladołi

Cospoddki Komunalnej w C,mej

_ odsctki od środków rlrndusal spojności i od środków 
'3 

ńchunku bankos}m

_ wpbĄły z qłLrłu złrotu podatku VAT Ża 2009 rok realiŻ-owancgo

w l2mch prcjeklu 'Pogorn popnwy czysloś.i zlewn j rzeki Wisłoki"

w tyb docnodJ ńijłtkow.:

- ś.odki na dofinansowanje inwestycji gminnych poŻyskanę \ł rarnąch Fundusa

spójńoś.i na dofinan$ow i. pr.jcl(u lProg'am popfał} cŻ]slości zl€wni .zeki

$rslo{

27160A,21

231604,27

l11 1Ż3'u

53 000.00

I I07

I t07

94 423.00

18s,27

1E5,27

r 072 07.J,50

l062 838,2ó

95 0ló'09

428,09

94 588,00

96182Ż,|7

961a22,t7

8ł'll
84,71

61,15

100, t7

87,4t

87,41

90.0r9 wplyvr i *ydrtki zwią"{!.2 g.omld&ni.m ,rodłów Ż opłil i tar

zi ko.łsalni. 2 środowkkl

wtym dochody bi.żlc€:

- vpłyły r woje$óda9a lodkatpackicgo z tylulu oplal 2a korzysta.ie

_ odse&i od środkóN na rachunh bankoĘm

20 000,00

20 000,00

20 000.00

9 23534

9 23534

9 235,1E

0'0ó

46t8

4ó'lt

4ó'l E

33 880 ś22'02 77 770127,00 5245

.. \)



Budżet cminy czarm na 2010 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku uchwałą

Nr LVIII/455/2009 Rady Gminy Czama.

Plan dochodów przyjęty w uchwałą przewidywał dochody budŹetowe w wysokości

32 317 413'00 zI, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zlęconych gminom W kwocie 5508537'00 r|. 
':... 

.'|

W wyniku przyjętych w ciąu I pókocza 2jo9 roku zmian w budżecię wprowadzonych

uchwałami Rady Gminy i zarz{znniani wójta Gminy, plan dochodów na dzien 30.06.2010

roku wyniósł 33 880 522'02 zł' w tym plan dotacji celowych na realizację zadń z zakłestl

administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 033 383'00 zl.

Dochody budźetowe zostaĘ zealizowane w kwocię l7 770 427,00 zł, co stanowi

52,45 yo rocz]ileło planu dochodów, W tym dotacje celowe rra ręalizację zadń z zakresu

administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2 7t0 933,73 zl, co stanowi 53,8ó 9/o

rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 31280 402"75 zł dochody bi€żąc€ wykonano w kwocie

15 883 ó30'03 zI, co stanowi 50,78 % planu, dochody majątko*e zaplarrowane w kwocie

2 600 179,27 Ą' zrealizowano w kwocie 1 88ó 796p7 zI, co stanowi 72'57 % p|u|!.

Realizacja planu dochodów wedfug żódeł i działów klasyEkacji budżetowej w podziale na

dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania-

NieŚciągnięte nal€żności gminy z qtufu dochodów budżetowych na dŻień 30.06.2010 roku

wyniosły ogółem 1 647 01230 zl, w tym 7aleElośł!-{Ą2śAlEn

W rŁiale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zrealizowano l00% dochodów z tytułu refur acji z

Europejskiego Funduszu RoŻwoju Regionalnęgo z t}'tułu realizacji projektu pn. lntegracja

społeczno-gospodarcza Gminy Czama poprzez remont i budowę inaastluktury drogowej - etap

If'oraz doracji na zwrot części podatku akqzowego zawańego w cenie oleju napędowego dla

rolników.

W dzialę 020 Leśnictwo uzyskane dochody zostaną wprowadmne w lI półroczu 20 l 0 roku.

W dziale 600 Transpoń i Łączność uŻyskane dochody Ż łtułu rcfundacji z Powiatowego

Biura Pracy zostaną wprowadŻone w II pótroczu 2010 roku' natomiast realizację dotacji



celowych z budżetu państwa na usuwanie skutkólł klęsk ż}'\ł'iołowych planuje się w II półroczu

2010 roku.

W dziale 700 Gospodlrka mieszkaniowa występuje niska realizacja planu głównie ze

względu na brak realizacji dochodów majątkowych' które planuje się uzyskać w II półlocŻu

20l0 roku' Uzyskanę dochody z qtułu odsetek oraz korękta planu dochodów z t)4ułu opłaty za

wieczyste uż},tkowanie zostanąwplowadzone w lI póhoczu 2010 roku.

W omawianym dziale wystąiĘ należności w kwocie l229.88 zł, w tym zaleglości w kwocie

ó3.88 zł' Zaległości powstały z t}tułu niezapłacenia czynsz\ za uż)tkowanie wieczyste przez

jednego uztłkownika w kwocie 6l'88 zł omz z t)'tufu odsetek od zaległości w kwocie 2'00 zl.

W dziale 750 Administracja Publiczna uzyskane dochody Ż tytułu prowizji za udostępnienie

danych osobowych zostaną wprcwadzone w ll połroczu 20l0 roku

W dziale'154 B€zpiecŻeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarorva realizację środków z

Wojewódzkego Furduszu ochrony Środowiska i cospodarki Wodnej w Rzeszowie na

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśńczego dla jednostki oSP w Żdzarach

planuje się w II półrocŻu 2010 roku.

W dziale 75ó Dochody od ośób pr8wnych, od osób fizycznycb i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wystąpiły

nalęzności w kwocię 1 482 894.89 zł, w Ęłn zaleqłości w kwocie 239 690.78 zł.

Ząlęgłości powstały:

- z t}tułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w fomie kańy

poda&owej w kwocie 4 336,73 zł (dochód przekazywany ptzrzUtąd Skarbowy)'

_ z t}tufu podatku rolnego (5 491 zł)' podatku leśnego (44,70 zł) i podatku od nieruchomości

(1 19,o7 zł) od osób pBwnych i innych jednostek organizacyjnych w łęzrtej kwocie 5 654,77 zł'

- z t}'tufu podalku rolnego (84 602'65 zł), podatku leśnego (5 606,6ó zł), podalku od

nieruchomości (44 664'24 zł), podatku od środków tanspońowyah (38 893,73 zł)' podatku od

spadków i darowizrr (ó0 zł) oraz podatku od czyrmości c}'\,'r'ilnoprawnych (72 zł) od osób

fizycznych w łącznej kwocie l73 899'28 z''
_ z t}tufu opłaty za umieszcŻenie w pasie drogi g1niruięj urządzeń inflastrŃtury technicznej \ł

kwocie 55 800,00 ź (wysłano upomnienie)_



Zaległości w zapłacie podatku od środków transpońowych w kwocię 38 893'73 zł

występują w rryniku niezgłoszeńa organowi podatkowęmu o wyrejestowania lub zbyciu

pojazdów. Wysłano 12 upomnień Dakwotę 22'197 zł' wystawiono 1 qłuł wykonawczy do

komornika na kwotę 417,00 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do oŚób

fizycznych dotyczą pozycji' gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności'

poniewż podatnicy nie posiadają składników mają&owych, które podlegałyby zajęciu

egzekucyjnemu, ani też lachur*ó\ł bankowych, z których można prowadzić skuteczną

windykację' podatników' którzy mają bardzo tludną sytuację życiową brak możliwości

zarobkowanią koŻystają Ż pomocy opieki społecznej, a tlkz.e pozycji' gdzie nikt nie żyje, brak

jęst spadkobielców, własność nie jest Wegulowana. w celu ściągnięcia zaległości wysłano 357

upomnień na kwotę 5 9 437 ,62 zł, skiercwano 1 5 t}tułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego

na kwotę 14 267,02 ń' zabezpieczołto zaległości poprzez wpis hipoteki prz1musowej u 4

podatnikó\ł na kwotę 2,147,20 ń (kosńwisu w}nosi 200,00 zł na 1 księgę).

Zesta\łięnie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśn)m i od nięruchomości od osób

fizycznych wedfug sołectw na dzień 30.06'2010 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p. Solectwo

Sp 2010r.
(zaleglości-
nadpłłtyF

pr'ypiŚ 2010r.

odpiŚy Umoruenia
Odroczenia
mzłożenia

na raty
Wplata zrlegIości

1 Borowa 86 805 I '142 4 02'.7 Ż3Ż4 .t3 528 13 079

2 Czarna 155 323 1 636 t 776 6254 83 125 24 078

3. Chotowa 128 387 385 183 s4 910 33143 2 993

4. Głowaczowa 30 057 1 082 269 1683 lt 884 5 895

5. Golemki 15129 766 529 7 538 1 365

6. Grabinv 9s 982 5 400 '7 6I 56 983 7 764
'1. Stara Jastrzabka 150 856 2162 2 353 67 868 27 211

8. Starv Jawomik 1880 '77 790 723

9. IażN1ny 67 169 I r25 1858 30 381 61r4
10. Podlesie 39 536 389 t82 19 336 3 3r2
11. PrzeMv BóI 20 395 225 300 10 575 2 565

12. Róża 209 062 2 854 9 465 1805 79 899 35 523

13. Żazały 32'772 4',7'7 1539 17 8t7 3 393

t4. Przyborów 3 696 71 3 014 r95

RA-ZEM 1037 049 r8 391 B2A 66 976 456 483 134 873

10



Zestawięnie Zalęgłości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób

fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2010 r. pŹedstawia poniższa tabela.

w 2o1o loku Rada Gminy podjęła uchwały w sprawię ustalęnia stawek podatkowych' Przyjęto

stawki niższe od maksymalnych' skutki obniźłnia górnych stawek podatkonlch przez Radę

Gminy w podatkach zal póŁrocze 2010 roku wyniosĘ:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 20-1l55JózL
- w podatkB od nieruchomości od osób fizycmych:. $!$!l!j!'
_ w podatku od środków tlanspofiowych od osób pmwnych| 1 392.89 zI.

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 41 469.55 zL

Łącznie skutki obniżeńa gómych stawek podatków za I póhocze 2010 r.

wrniosły l 498800't4zl l co stanowi 2,8l o/o wykonanych dochodów grniny.

skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwotnień w podalkach za I póhocze 2010 rcku

wvniosły:

- w podaku od nierucbomości od osób prawnych: ló0-!!5l2-zl
- w podarku od nieruchomości od osób fiz1canych: 59fE5']Ó03!'

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 2 448-50 ŻL

Łącznie skutki udeielonych ulg i zwolnień wyniosły Ż22 699'32 zl ' co stalowi l,25 7Ó

wykonanych dochodów gminy'

Na skutek decyzji wydanych Da podstawi€ ustawy _ ońynacja Podatkowa' wójt umoflyl

zaleglości podatkowe za I półroczę 2010 loku w kwocie 27 981'84 zl, w tym:

_ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4 45I'45 Żł'

- zalęgłości w poda&u rolnym od osób fizycznych w kwocie 18 252'29 zł'

- zalęgłości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 538,10 zł,

L.p. Solectwo

Sp 2009r.
(zalegIości-
ladplstyF

przypis 2UDr.

Odpisy umon enlg
Odroczenia
rożłołenia
!! raty

Wplata z8ległości

l. Borowa 3 14S 1163 387 848

2. Czarna 19 374 11050 2 814
3_ Grabinv 39 848 ll 115 3 7'10 l4 980 5 028

4. Stara Jastrzabka 1l 102 310 I 750 6 981

Jźwiny 4 058 | 348 I 355

6. Podlesie 12 209 6 150 9

7. Przerńv BóI I 160 580 580

8. Róża 40 237 l 688 2203 t0 676 21280
9. zdżary 5 s00 2 7SO

RAZEM 136 632 12 588 I 688 6 553 49 091 38 894

1l



_ zalęgłości w podatku od śIodków transportowych od osób fizycznych w kwocię l 688'00 zł,

_ odsetki od zaległości podalkowych w kwocie 3 052,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy _ ordynacja Podatkowa, wójt odroczyl

i rozlożyI platności nA rĄty za I póhocze 2010 roku :

- w podatku od nierlrchomości od osób prawnych w kwocię 23 22l,00 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 64 420'00 zł'

_ w podatku ro|nym od osób flzycznych w kwo aię 2 555"10 ń,

- w podatku od środków transponowych od osób fizycznych w kwocie 6 553'00 zł.

W dziale 758 Różnc rozliczenia dochody z t}'tułu odsetek od środków na rachunkach

bankowych zostanąwprowadzone w Il półroczu 20l0 roku.

W dziale 80l oświata i wychowenie dochody z tytułu opłaty za wynajem sali i odsetek

zosta!ą plowadzonę w II półroczu 20 1 0 roku'

W dziale 851 ochrone zdrowia realizację dochodów z t}'tułu dotacji na zwalczanie plagi

komarów planuje się w lI półroczu 20 1 0 roku.

w dziale 852 Pomoc spoleczna dochody z t}tułu zwrofu świadczeń rodźnnych za 2009 tok,

zwrotu odsetek od tych świadczeń' rłpłyrły zę zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z

fimduszu alimentacyjnego, odsetki na rachunku bankowym oraz prowizja za rcalizację

specjalistycznych usfug opiekuńcŻych zostanąwprowadzone do planu w ll półrocŻu 2010loku'

W dziale rym wystą)ily nalezności stanowiącę zaleełości w kwocie 162 887.53 zł: w t}łn w

kwocie 1ó1 9IŻ,77 z tyttrł\l wypłaconych a nie zwróconych od komomika zaliczek

alimentacyjnych i zwrotó\ł z funduszu alimentacyjnego' w kwocie 792,00 zł z ł'tufu nienależnie

pobranych świadczeń rodzinnych w roku poprzedniń, w kwocie 182'76 zł z tytr:łu odsetek od

świadczeń nienalęŹnie pobranych.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska dochody uzyskanę z t}'tufu

odsetek od środków Funduszu Spójności zostaną wprowadzone w II połIocŻu 2010 roku.

Dochody z dzierżawy majątku zakładowi komunalnemu planuje się realizować od miesiąca

sierpnia 2010 roku. Realizacja przewżającej część dochodów z t1łułu środków Funduszu

spójności na finansowanie inwęstycji ,,Plogram Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki"

12



w I półloczu 2010 roku wyliką z zakoilęzella w łm okresie finansowauio totńt, lra }lót€ gsila

otcymywała &o<lki z Funduszu sŃjności'

Gmina posia<la akcje w Rolno _ Towarow;n RyDku Hurtolły'n Giełcla Tamowska S'A. o

wartości 1 500 ź oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictrła spółka z.o'o- o it€ńóści

29 666 zł.

-g.r ó ą'rćl
.'!ó?kJ CI|!'(lU



z.^Wzl].tkff2

do zarządzenia Nr cxc/20 l 0

wójta Gniny czama
z dnie 2ó sieĘnja 20l0 roku

INFoRMACJA Z WYKoNANIA WYDATKÓW GMINY czARNA
ZA I PÓŁRoCzE 2010 RoKU

Rozdz wyg.zególnknie Pba wylonrni€ sko/.

I 2 3 4 6

010

01008

RoLNIcTwo l ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

l. wydetki bieźące' ł tym:

l) wydatki jednostek budżrelowych' w t}m na|

a) $ynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan

949 632,58

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

55ó 934,J9 58,65

01030 lzby rolnicze

l. wydatki bieżące' w tym:

2) dotacie na zadania bjeące

10 000,00

l0 000,00

r0 000,00

5 t4t,8t

5141,81

5141,81

5142

51,42

s),42

0t041 Prograh Rozwoju obsŻarów wiejskicb 2007-2013

2. wydatki msjątkowe, w tyml

I ) 
jlwestycje i zalupy inwestycyjne:

B,rdovła Cent,nn Rekreacyjnego l) człnej

!v t}łn na pro$amy finaDsowan€ z udział€m środków, o którycb mowa

w an' 5 ust. l pkt 2 i 3, w części związan€j z realizcją zadan jednostki

sanorŻądu terytorialnego

B dawa Cekltum R.kleacljkego i cŻanej

823 8ó6'58

823 866,58

823 866,58

823 8óó'58

823 866,58

823 866,58

438 00ó'85

138 00ó'85

438 00ó'85

438 006,8s

4t8 006,85

138 006,85

53,ló

53,16

53' Ió

s3,t6

5t,l6

53,t6

oto95 Pou ostała działalność

r. wydatki bi€źące' w tyn;

1 ) wydatki jędnostek budŻe@wy€h! w t}łn na|

a)'ł}na$odzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwią2ane Ż realizacją ich statutowych zadań

I t3 786,00

ll3 786,00

113 786,00

I 645,',70

l r2 140,t0

113 785,73

ll3 785,73

113185,',73

t 645,70

l l2 140,03

100,00

r00,00

100,00

100,00

i00,00

400

40002

WYTWARZANIE l zAoPATRYwANrE w ENERCIĘ

ELEKTRYCZNĄ' cAz l woDĘ

3 574,00

3 574,00 2 624,37

2 624,37 13,43



2 624,37

2 624,3'7

2 624,3',7

3 574,00

3 5',74,00

3 574,00

l. wydatki bi€ące' w Ęm|

l ) wydatki jednostek budżetowycb, w tyrn na:

a) uynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) *Ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

\6,42

t5,28

ó8'0ó

68,0ó

100,40

60 n49,38

234 360,00

214160,00

234 360,40

344 3ó0.00

1t0 400,40

231364.04

4 062 7aŻ'00

664 3ó0'00

320 000,00

40 000,00

40 000,00

280 000,00

344 360,00

TRANSPoRT I ŁĄcZNość

Drogi publicane powiatowe

l. wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budŻetowych' w oĄn na:

a) tłynagrodzenia i Śkładki od nicb naliczane

b) wydatki związane z r€alizacją ich statutow)Ćh 7adań

2) doocj€ na zadania bieŻące

2. wydatki Inajątkorve' w tyn:

1) inwestycje i zakupy inwestvcvjne:

- PlŻek zanie śfodków do Pollialu ną budoll,ę chodnika przy drodze

ia,oiei W t ] 84 Chaloy]a-Przecłc.r' na adcinku Grubi'y-Plłbo/óy'

- Przekazanie śrcdkfii, doPa1aialu na przebudoy]ę dlogi powialowej

r I28a Pilzno-Róza

ó0014

600

36,1',7

26,91

28,15

48,49

24,61

19,80

68'Ż3

68.23

17,82

98,20

234 004,61

135 072,40

t33 641,12

34 160,87

99 486,25

1425,28

98 932,21

98 932,2',7

11956,00

37 375,00

49 10t,27

646 922,00

50t 922,00

4',74',1Ż2.00

70 450,00

404 2',72,00

20 000,00

7 200,00

145 000,00

145 000,00

25 004,00

70 0a0,00

50 0a0.40

Drogi publiczre grninne

1. wydatki bieące' w Ęm|

1 ) *ydatki jednostek bud:zeto\łych' w tyn na|

a) r':nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki z"'iąŻan€ z reatizacją ich statutowych zadan

2) dotacje na zadania bi€żące

3) świadcz€nia na rz€cz osób fizJcznych

2' wydatki majątkowe' w Ęm:

1) inwestycje i zakupy jnwestycyjnel

- Re\9italizacja żdesrallawanych lelenów po1|ojskowych 1'

diejscowaści Żdżaly i Czana

' Wyk p d2iałek pod dfogi gmfune na terenie gł1itD' CŻarna

- Przekazffiie śrcdkó\'/ dla Cniny Radonyśl l4/ielki na zadanie pn'

"Pfzebudojła fuogi shihnej nl I06201 Podlesie Janowiec"

60016

'7,22

8,80

8,80

r98 684.71

198 68'1,71

198 ó84.71

2 751 500,00

2 256 501,03

2 256 50r,O3

Usuwanie skutków klęsk żywiołowycb

1. wydatki bigŻące' w tyn:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tyn na:

a) $ynagrodzenia i składki od nich naliczarc



b) wydatki zwiąŻan€ z r€alizacją ich Statutowych zadań

2. wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy i łestycyjne:

- PĘebudo'\a obieku nostowega-kładki pie|zo jezdńej '

nieiscnwości crabiny

2 256 501,03

494 994,97

494998,97

49,1998.97

198 ó84'71 8,80

TURYSTYKA

Zadania w zakesie upowsz€chniania turystyki

2. wydatki najątkowe' w tyn:

1) inw€stycie i zakupy inwestycyjn.:

- Poszeftenie ofeńy lu]yslyczno kutturulnej Cniny Cżatba PL'pfŻeŻ

bud!\'ę pa u tury,lyczń!- rekręoryihe8a h Czarńei

- Zakup działki pod park zieleni w Żdżarach

- ZakuD dŻialek pod pa* t1łystyeno-rclaeacyjny |) CŻalnej

ó0,l282'00

604 282,00

ó04 282'00

604 282.00

514 282,00

25 004,04

65 000.00

357 ó53,53

357 653,53

357 653,53

357 653,53

267 653.53

25 040,40

65 A00,04

59,19

59,r9

59,19

59,19

52,01

10a,00

140,00

630

63003

246 Ż36,00

246 236,00

246 236,00

246 236.00

246 236.00

12ó 904'40

t26 9A4,40

12ó 904'40

126 904.44

126 904,4(

51,54

5r,54

5t,54

51,54

5 i,54

700

70005

]OSPODARKA MIESZKANIOWA

;oŚpodarka gfuntami i nieluchomoś€iami

L. wydatki bieąc€' w tym:

l ) wydatki j€dnostek budż€to\łych' w Ąłn nal

a) Ę,nagrodzenia i składkj od nich naliczane

b) wydatki związane z realiz acją ich statutowych zadań

7Ż0

'72095

INFORMATYKA

Pozostala diałalność

l. wydatki maiątkowe' w tyn:

1) inwestycje i zalopy inwestycyjne:

- Datdcja cetała prżelŁzana do sanolządu ,)ojewódz^ł a ńa

ifu,estycje i zak1)py in estycyjne azada ie pod t1a2wą "Prajeh

Podkarpacki Syśten e'Administacji Publicznej

45 720,00

45 720,00

45 720,00

45 720,00

15 724,04

Ż 318 093'15

168 000,00

1ó8 000,00

ló8 000'00

l3ó 75ó'48

31 243,52

r 408 493,15

93 322,93

93 322,93

93 322,93

'73 203,92

20 119,01

59t3

55,55

53,53

64,39

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

1. wydatki bieżące' w tyn:

1) \łTdatki jednost€k budżetowycb' w t}łn na:

a) w}nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wyda&j związane z realizacją ich statutow)ch zadań

15022 Rady gmin

1. wydatki bieżące' w tym:

107 000,00

r07 000,00

62 021.00

62 t21,0n

5',7,9',7

51,91



l) wydatki j ednostek budżeto\łych, w t}m na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) *}dalki zwią?źne z realizacją ich statutołych zadań

3) świadczenia na rz€cz oŚób fizycznych

7 000,00

7 000,00

100 000,00

962,00

962.00

065,00ó1

13,74

t3,'74

6r,07

15023 UrŻędy gnin

l. wydatki bieżące' w tynI

l ) łydatki .jednostek budżetowych, w l)m na:

a) wFagrodzenia i składki od nich nalicŻane

b) wydatki zwiąŻane z 
'ealizacją 

ich stalutow}ch zadań

3) świadcz€nia na rŻ€cŻ osób fizycalycb

2. wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycj€ i zakupy jnwestycyjne|

- zakup sprzęlu konpulercwego

20t1a73,',15

2 001 873,7s

Ż 006 873 
'15

t 635 t01,00

371712,15

I 000,00

10 000,00

t0 000,00

t0 000,00

I172324,15

I 168 834,55

] ]ó8 ó46'55

880 3l2'ó7

288 333,88

t88,00

3 490,20

3 490,Ż0

3 490,20

58.t0

58,21

58,23

53,84

'77,56

r8,80

34,90

34,90

34,90

75075 Promocj a jędnostek samorządu tery'torialnego

l. wydrtki bieące' rv tym:

L) wydatki jednostek budżetowych, w tyn na:

a) \łTnagrodzenia i składki od nich nalicz2ne

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00

5 000,00

s 000,00

5 000,00

600,00

ó00'00

ó00'00

600,00

12,00

12,00

12,00

12,00

75095 Pozostała działalność

l. wydatki bieżące' w tym:

l) łydatki j€dnostek budżetołych, w t}m na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) tlTdatki związane z realizacją icb statutovych zadań

80 220,00

80 220,00

80 220,00

80 220,00

80 2l8,47

80 218,47

80 2 r8,47

80 2r 8,47

100,00

r00,00

100,00

100,00

75r

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANÓw wŁADzY

PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAz

sĄDowNlcTwA

Urzędy naczelnych oĘanów władzy państwow€j' kontroli i ochrony

l. wydatki bież{c€' ł tym:

l ) wydatki j€dnostek budŻelowych' w tym na:

a) w}nagodzenia i składki od nich na]iczane

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052.00

s4 872,00

l 02ó'00

1 02ó'00

l 02ó'00

1026,00

Ż8 879'24

50.00

50,00

50,00

50,00

s2,63

75107 wybory Prezydenta RzecłTospoiilej Polskjej

1. wydatki bieżące' w tym:

52 820,00

52 820,00

27 853,24

21 853,24 52,73



8 139,51

4 t43,13

15 570,00

20 ó00,00

8 670,81

rr 929,19

32 220.00

1) \łydatki jednostek budŻetowych! w t}m na:

a) Ę,nagodzenia i składki od njch nalicŻane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycalych

220 018,23l 155 200,00

5 000,00

5 ooo,00

BEzPIEczEŃsTwo PUBLICZNE I ocIIRoNA

PRzEclwPożARowA

Jednostki terenowe Po1 jcji

l. wydatki bi€żące, w tyn:

2) dotacje na zadania bieŻące

12,04

62,25

63,29

49'4Ą

6',1,53

23,10

0,78

0,78

8,8J

100 047,73

94 7 41,13

93199,9r

l7 t55,5

76 644,35

947,82

5 300,00

5 300,00

5 30A,00

831 200,00

rs2 200,00

148 200,00

34 700,00

113 500,00

4 000,00

ó79 000'00

679 000,00

60 0a0.00

t9 a00,00

ó00 a00,00

600 000.04

6A0 040.04

ochotnicze straŻ€ pożame

l. wydatki bieźąc€' ł tym:

1 ) wydatki jednostek budżetowychż w łm na:

a) Ęnagodzenia i składki od nich naliczan.

b) wydatki zwiąŻan€ z rea]izacją ich statuto\łyĆh Żadm

3) świadczenia na Źecz osób fizycaych

2. wydatki najątkowe' w tym:

l ) inwestycj€ j zakupy inwestycyjne:

- Zakup sanochodu dla oSP Żażary

- zakup 1t yposażenia dla jednostek osP

'Zahq sanachoda ftlownicŻ.)-gaśniczego dLa oSP Czalna

cet11 podniesienia bezpieeeństwa nkszkancóll'

w tym na programy finansowane z udziałem środków' o których morva

w ań''5 ust.l pL12 i 3, w c zęści związAnej z reallza'ją zadan jednostki

samorządu ter}toIialnego

- Zakup sanochod1l rata\|nicza'gaśnieeso dla oSP Czarna

w cetu polhiesiebia bezpieczeńsbłd miesŻkańcólł

'75412

38,00

38,00

38,00

38,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Obrona cyvilna

l. wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkj jednostek bud:z€towych, w t}łn na:

a) \Ęnagrodz€nia i składki od nich naliczne,

b) wydatki związane z realizacją ich statutotłych zadń;

r19 932,50317 000,00
r]Suwanie sLutków klęsk żłaviołowych



l. wyd'tki bieąc€' rv lym:

] ) wydatki j€dnostek budŹeto\łych' w t}łn na:

a) DnagrodzeniB i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea]izacją ich statutowych zadali

3) świadcz€nia na żecz osób fizycalych

317 000,00

278 000,00

I 000,00

271 000,00

39 000,00

ll9 932,50

I t9 932,50

944,00

I l8 988,50

37,&]

13,14

94,40

42,96

156

'75647

DocHoDY oD osÓB PRĄWNYCH, oD osÓB FZYczNYcH

r oD INNYcH JEDNosTEK NIEPosIADAJĄcYcH

osoBowoŚct PRAWNEJ oRAz WYDATKI zwązANtr Z

ICH POBOREM

Pobór podatków' opłat i niepodatkowycb nal€żności budżelowych

l. wydatki bieżące' w tym:

] ) wydatłi jednost€k budŹetowych' w tym na|

a) w}'na$odzenia i składki od nich na]iczane

b) wydatki eiązee z realizacją ich stafutowych zadan

ó8 000'00

68 000,00

ó8 000'00

50 000,00

t8 000,00

ó8 000'00

41 135,36

41 135'3ó

41 115.36

32 409,56

8 725,80

41 135,36

60,49

60,49

60,49

ó4,82

48,48

ó0'49

151

15102

o&sŁUcA DŁUGU PUBLlczNEco

obsługa papierów wa(ośc;owych, ked}tów i połczek

jednostek samorządu t€r}tońalnego

l. wydttki bieĄcą w tym:

6) obsfugę dłuBu jednostki samorządu ter},torialnego

a34741,77

83414t,11

434141,11

834'14t,77

4la 722,40

408',722,40

408 722.40

408',722,40

48,96

48,96

48'9ó

48,96

801

80101

oŚwlATA I wYcHowANIE

szkoły podstawowe

l. wydrtki bieąc€' w tym:

] ) wyda (i jednostek budżetowycb, w tym na:

a) Ęnagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydalki iązane z realizacjąich statutowych zadan

3) świadcŻenia na rzecz osob fizycz'ych

2. wydatki m'jątko*e' w tymI

1) inwestycj€ i zakLlpy inwestycyjn€|

wykonani€ syŚtemu moniloringu wizyjn€go dla sP ŻdŹary

t2 462 4S6,SE

ó ó60 780'8I

6 648 780,81

6 308 816,81

4 552 006,00

l 75ó 8l0.8l

339 9ó4'00

t2 000,00

l2 000.00

I2 000,00

7 433 987,88

4 057 t'2,8s

4 057 152,85

3 890 252,19

2193 222,t1

I 097 030,02

166900,66

59'ó5

60,91

6\n2

61,66

61'3ó

62,44

49,09

80 t03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

l. wydatld bi€żąc€' w tym:

l) wydatki j ednost€k budżetowych, w łłn na:

a) w},na$odzenia i składki od nich naliczane

362 962.00

367 962,00

336 346,00

3t1761,00

225 568,28

225 5ó8'28

2t2404,88

l98 46ó,l3

62,t5

62,15

63,15

62,46



b) *ydatki związane z rea]iz^cją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rz€cz osób frzy€znych

l8 585,00

2ó 6l6'00

l3 938,75

r3 161,40

75,00

49,46

80104 PrŻedszkoIa

l. wydrrki bieźące" w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych' w t}łn na|

a) wnagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich stafutowych Żadan

3) świadcŻenia na rz€cz osób fizycznych

522 8t4,08

522 814,08

492 063,08

l7l 0t5,00

l2l 048,08

30 751,00

378 695,94

378 ó95'94

363 323,',70

287 052,16

76 27t,54

t5 3',12,24

'72,43

1Ż,43

73,84

'71,37

ój'0 |

49,99

80110 Cirnnazja

l. wyd8tki bicżące' w tyn:

l) wydatki jedłost€k budże.owych' w t}m naj

a) wynagodzenia i składki od njch naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Żadan

3) świadczenia na rzecz osob fizycaych

2. wydatki maj{tkow€, w tym:

l ) inw€stycje i zakupy inwestycyjne:

_ \łykonanie systemu nagłośnieniowego w cimnazjum cz6ma

3 6',70 999,4t

3 647 391łl

3 420 234,4)

3 038 542,00

38t 69241

22',7 15',1,00

23 608,00

23 608,00

B óa8'00

2091077,49

z o73 470,25

] 96Ą 314,31

l 738 rs4,95

226 t59.42

109 r55,88

Ż3 607,24

23 607,24

23 607,2ł

57, ri

5ó't5

57,43

51,20

59,25

48,05

100,00

100,00

100,04

80113 Dowożenje ucaliów do szkół

l. wydatfu bi€Źące' lł Ęm|

I) wydatki jednosrek budŹetowych' w t}łn na|

a) wynagrodŻenia i składkj od nich naliczane

b) lłydatki związane z r€a]izacjąich statutowych zadań

r09 185,68

109 I85,ó8

r09 t85.68

66 409,00

427',76.68

66 280,31

óó 280'31

6ó 280'3l

3ó 028,45

30 251,86

60,70

ó0'70

60,70

54,25

10,72

80114 zespą obsługi ekonomiczno_adminisEacyjne szkół

l. wydatki bieąc€' w tym:

l) wydatki j ednostek budŻetowych' w rym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąa^ne z realizacją ich starutowych zadai

389 40t,s2

389 403,52

389 40i,52

i32151,00

56 646,52

227 t56,03

227 t56,03

227 156,03

t89 640,t4

37 515,89

56,33

58,33

58,33

5ó.99

66,23

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycie]i

l. wydAtk bi€żąc€' w tyn:

l ) wydatki jednost€k budŻetowych' w t}m na:

a) w}oagrodzenia i składki od nich nalicuane

b) wydatki związan€ z realiza.ją ich stafuto\ł1ch zadań

ó0 406'00

60 406,00

60 406,00

ó0 40ó,00

23 524'3Ą

23 524,34

23 524,34

23 524,34

38,94

38,94

38,94

38,94

80148 stołówki szkolne i przedszkolne 590 7l5'ó4 Ż95 577,40 50,04



l. wydalki bieżące' w tyn:

l ) wydatki jednostek budŻ€to{ych' w tym na:

a) \ł}na8rodz€nia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

s90 715,64

590 7 iJ'ó4

317 770,00

212 945,64

295 517,4O

z9s 571,40

t54 899.21

t40 618,r9

50,04

50,04

48,75

51,54

80t95 pozostała działalność

l. wydatki bi€ż{ce' w tym:

l) wydatki j€dnostek budżetowych, \ł t)m na:

a) Ę,nagrodŻenia i składki od njcb naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

]) świadczenia na rzecz osób fizycmych

95 t89,44

95 189,44

'76 t75,44

8 000,00

68 t15,44

t9 014,00

62 955,24

62 9s5,24

3 780,00

st t'7s,24

8 000,00

66,t4

66,14

'72,t4

47,25

75'0ó

42,01

851

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

l. wydltki bieące' v tym:

1) wydatki jednoslek budżetowych' w t}łn na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczan€

b) \łydatki związane z lealizacją ich statutowych zadń

17t 9r1,80

2 000,00

2 000,00

2 000.00

2 000,00

12 3,20 7,05

85t54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

l. wydatki bież4c€' w tym:

l ) wydatki jednostek budżeto\łych' w tym na:

a) ł]oagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z r€alizacją ich slatulowych zadań

109 9t 1,80

109 9rr,80

t09 9i 1,80

I 000,00

I0l 9l I,80

12 t)3,20

t2 ttj,20

t2 |3,20

2 852,00

9 261,20

I t,02

It,02

,02

35'ó5

9,09

85 t78 Usuwanie skutków klęsk Źywiołołych

l. wydstki biąące' w tym:

l) \łydatki j ednostek budżetowych, w t}łn na|

a) w}nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statuto*ych zŹdan

ó0 000'00

ó0 000'00

60 000,00

60 000.00

852

85202

PoMoc sPoŁEcZNA

Domy pomocy społecznej

l. wydatki bi€ące' w tym:

1 ) tlydatki j ednostek budżeto\lych, w o/rn na|

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związan€ z realizacją ich stafutowych zadań

6 ó76 203'80

21 000,00

2t 000,00

2t 000,00

2l 000,00

3 3t5 519,21

9 227;76

9221,76

9 221.76

9 221,76

50,86

4i,94

43,94

43,91

43,94

AS2t2 Świadczen ia rodzinne, świadcz€nie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia €mer}talne i rentowe z ubezpieczenia

4 622 953,80 2 314 984,t1 50,08



społeczllego

1. wyd9tki bieąc€' lł tym:

l) qydatki jednost€k budżetow}ch, w tyn na|

a) wynagrodzenia i składki od nich nalicŻŹne,

b) \łydatki związane z realizAcjąich statutowych zadań;

2) dotacje na zadania bieące

]) świadczenia na rzecz osób fizycaych

4 622 953,80

169 8 t2,80

r43 519,80

26 273,O0

8 000,00

4 445 t41,00

2 314 984,1r

99 073,92

86 704,31

12 369,59

15i,00

22)5 757.19

50,08

58,34

ó0'40

4',7,08

r,9l

49,85

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niekóre świadczenia z pomocy społecznej ,nie]córe świadczenia

rodzinne orau za osoby uczestnicące w zajęciach w centrum

integracii spoleczn€j

l. wyd.tki bieżąc€' w tym:

l) wydatki iednostek budżetowych, w t}łn na:

a) wynagodzenia i składki od nich naliczane

b) wydałki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 530,00

i2 530,00

t2 530,00

r2 530,00

6 398y'0

ó 398'40

6 39&,40

6 398,40 5l,0ó

51,06

5l'0ó

51,06

85214 zasiłki i pomoc w naturŻe oraz składki na ubezpieczenia emer},taln€

1. wydatkj bieąc€' w tym:

2) dotacje na zadania bieżąc€

3) świadczenia na rŻecz osób fiŻ}caych

si0 420,00

530.120,00

5 000,00

52s 420,00

303 510,37

303 510J7

303 510,37 57,17

85215 Dodatki mjesŻkaniowe

1. wydłtki bieźące' w tym:

3) świadczenia na rŻecz osób fizycaych

73 000.00

73 000,00

73 000,00

53 864.28

53 8ó4'28

53 864.28

'73,79

13,19

73,'.19

l52l6 zasiłki stałe

l' wydatki bi€żące' rv tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycaych

95 600,00

9s ó00'00

9s 600,00

ó5 l53'00

65153,00

ó5 l53'00

ó8'l5

68,t5

ó8'15

85219 ośrodki pomocy społę€al€j

l. wydetki bieące' w tytrt:

] ) wydatki jednos1ek budŻetowych' w t}łn na|

a) tłynagrodzenia i składki od nich na]iczane

b) łrydarki związane z realizacją ich staurto\łych zadań

]) świadczenia na rzecz osób fizycalych

282 100,00

282 100,00

281 100,00

247 270,00

13 810,00

I 000,00

193 549,r9

t9J 549,19

t92 8'.74,37

176 422,2',7

t6 4SZ,tO

674,82

ó8'ól

6E,61

68,61

'71,35

48'ó3

61,48

8s228 Usfugi opiekuńcze j specja]isty€ae usługi opiekuńcz€

l. wyd'rki bicźąc€' w tym:

9 000,00

9 000,00

2 895,00

2 89s,00

32,t7

32,11



l) wydatki j ednost€k budżeto\ł}ch, w t),rn na:

a) wyoa$odzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 000,00

9 000,00

895,00

89s,00

2

2

32,t1

32,t7

85278 Usuwanie skutków klęsk łałiołowych

l. wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bieące

3 ) świadcŻenia na rz ecz osob fizycalych

20ó 000'00

20ó 000'00

30 000,00

176 000,00

121 000,00

12l 000,00

r2t 000,00

58,74

58'7ł

68,75

85295 PozoStała działalnoŚć

l' wydatki bieżące' w tyn:

3) świadcz€nia na rzecz osób fizycanycb

823 600,00

823 ó00'00

82J 600,00

324 937 .10

321931,10

324 937,10

39.45

39,45

39,45

8s4

85401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

l. wydatki bieąc€' w tym|

1) wydatkj jednostek budż€to\łych' w tym na:

a) ł}nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wyda*i związane z reaiizacją ich slatuto\łych zAdan

3) Świadczenia nE rzecz osób fiZyczrych

543 475,12

84 023,62

81023,62

1619s,62

'7l 047 
'ó2

5148,00

7 828,00

481 842,98

5l 335,38

5133sJ8

41 52r,10

43 óó0' l0

3 8ól 
'00

3 814,28

88,66

óI'l0

ól 'l0
62,3',7

6t,45

75,00

48.',]3

854r 5 Pomo€ materialna dla uczniów

l. wyd'tki bieąc€' w tyn:

3) świadcŻenia na rzecz osób fizycztycb

452 000,00

452 000,00

452 000,00

426 780,00

4ż618n'00

426 780,00

94,42

94,42

8544ó DoksŻałcanie i doskonaleni€ naucryci€l j

l. wyd3tki bi€żłce' w tyn:

I ) wydatki jednostek budŻetowych, w tym na:

a) łynagodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąŻane z realizacją i€h statutowych zadań

2915,00

2 975,00

z 975,00

2 9',75,00

370,00

370,00

i70,00

370,00 t2,14

12,44

t2,u

't2,44

8549s Pozostała dŻialalność

l. \łyd6tki bi€ace' w tym:

l) wydalki jednosr€k budżetowych, w tyn na:

a) wynagmdzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich stajutowyc} zadarl

4 4t6,80

4 47ó'80

4 4',76,80

4 476,80

i 157,60

3 357'ó0

3 35',7,60

I357,60

75,00

75,00

75,00

75,00

900

90001

COSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowISKA

oospodarka ściekowa i ochrcna wód

3 9ó2 140'00

2 958 640,00

2 933 992,82

2 329 74t,0s

74,05

't8,'74

't0



l. wydatki bi€żące, w tymI

] ) wydatki iednostek budż€totrYch, w lym na|

a) wynaArodz€nia i stładkiod nich naljczane

b) wydatki zwiąZane Ż r€alizacją ich statutowych zadań

2) dotacie na zadalia bieŻące

2. wydatki mrjątkowe' w tym|

l) inwestycj€ i zakupy inwestycyjne:

Budowa łahaliŻacjiw Czanej ul' Wojskl1 Pokkielo

- Budowa kanalizcji Colenki

- Rudova kanalizacji Grabiny lv etap

- Buda\ła sieci '',odociąEowej i kanalizacyjhej ,ł niejscowości Chotawa

osiedle za zalewen

' Budowa ocłsaalni ście*ów |ł niejscon'ości stta Jasiząbką elapl,

Plzery? B -elap lI' Róża -etapl

- Dotacja celowa do zaHadu budźe|ou,eqo ha zakup ponp

- Progran poprawy c4slości zle*,ni źeJci Wisloki- buda\9a kanalizaLji

Czarna-Crabiny

- Wyfup drialek pod PEeponpownie i pod drogi doja.dołe do

w łTn na pro$amy finansowane z udziałem śfodków, o których mowa

w a.t.s ust.l pkt 2 i 3' w cąści zwięanęj zrea|izAcją zadań jednsotki

samorządu terytorialnego

- Progran popraw} cłslości zlenni fteki Wisłolłi- budowo kahalizacji

81212,0t

21 554,00

27 554,00

53 7t8,00

2 877 3ó8'00

2 877 368,00

t0 a00,a0

30 000,00

34 000,00

310 000,00

413 470,04

9 000,00

2 UA 898,00

30 040,00

2 040 898.00

2 UA 898,0A

21163,19

14i33,69

14 333,69

r3 429,50

2 301 911,86

2 301 971,86

29 350,30

307 75 t,85

1915 375,7t

t9 504,00

I 945 375,71

I 915 375,71

34,16

52,02

52,02

25,00

80,00

80,00

86,32

65,00

95,32

95,32

90002 Gospodarka odpadami

l. wydatki bie'4ce' w łn:
] ) w}datkj jednostek budŹęto\łych' w t}łn na|

a) ĘTag.odz€nia ; sk{adki od nich naliczane

b) wydatki związrne z realizacją ich statutowych ?adań

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

28 038,25

28 0382s

28 038,25

28 038,25

37,38

37,38

3',7,38

37,i8

90004 UtrŻ}manie zi€leni w miastach i gminach

l. wydatki bieżące' w tym|

l ) wydatki jednostek budŻeto\łych' w t)łn na:

a) \ł}nagrodŻenia i składki od nich naliczane

20 000,00

20 000,00

20 000,00

6 563,93

6 s63,93

6 563,93

32,82

32,82

32,82
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b) wydalki związane z realizaclą ich slafulołych zadan 20 000,00 6 563,93 12,82

90013 schroniska d]a Żfierąt

l. wydatki bieące, w tyn:

I ) wydatki j€dnostek budżeto\ł}ch, w t}m na:

a) \ł}nagfodzenia i skladki od nicb naliczŹne

b) wydatki związane Ż realizacją icb statutowych zadarl

r0 000,00

r0 000,00

l0 000,00

l0 000,00

6 093,15

ó 093'15

ó 093'15

6 093,15

60,93

ó0'93

60,93

60.93

900t5 oświ€tlenie ulic, pla€ów i dróg

l. wydrtki bidąc€' w tym:

l) wydatkijednostek budżeto\łych, w tym na:

a) wy]agrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. wydatki młjłtkow€' w tym:

l) jnwestycje i Żakupy inwestycyjne|

- Budowa oświellenią ul iczhego na lereniec iny c'arna

.akresie opracon onia rlołundnlacj i lcchnrc:nc]

- Budowa oświe eń ulicznychna lelenie gnihy

788 500,00

7|ó 500'00

716 500,00

716 500,00

72 000,00

72 000,00

60 004,00

t2 040,00

523 557.94

47Ż 347'10

412 34',7,r0

4'lŻ }47'|0

51205,84

5t 205,84

10 504,40

10 701,84

ó6,40

65,92

65,92

ó5'92

1t,tz

'7 ),tz

ó7,51

39.!8

90019 wpryły i wydatłi związan€ z gfomadzeni€m środków z opłat i kal

za korzystanie ze środowiska

l' wydatki bieĄc€' w tym:

l) wydatki i ednoŃ€k budżeto\łlch, w łm na|

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izacją ich stafutowych zadan

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

9009J Pozostała działalność

1. wydatki bi€żące' w tym:

l ) \łydatki iednostek budŻetowych' w tyn na|

a) wynagodzenia i składki od nich naliczafle

b) wydatki związane z rea]izacją ich statutowych zadali

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

40 003,50

40 003,50

40 003,50

40 003,50

44.45

44,45

4435

44,45

92\

9).109

KULTT]RA I OCHRONA DZIEDZTCTWA NARODOWECO

Doiny i ośrodkj kulfury' świetlice i k]uby

1. wyditki bieące' w tym:

I ' wydatki iednoslek budŻelow'ych' w D/rn na:

I 20J 645,00

l 105 64s,00

762 869,00

43 204,00

675 853,00

62ó 85]'00

481 8s3,00

I I 189,00

5ó'l5

56,10

ó3'16

25,90

12



a) wynagodz€nia i składki od nich naliczne

b) wydatki związale z realiŻacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieŹące

2. wydatki mljątkołs' $ tym:

1) inwestyci€ i zakupy inw€stycyine:

- Zągaspodąrcwanie Centrun Boroy,ei

- Dolacja celo\la z bldżel na dolinal,śo\łanie lśosz!ó\ł realilarji

inwefrcji i zaLupói+, inwestycrjnych da c innega Centrun

K"hury i Prcnocjiu, czarnej na zadanie ih\?eŚlycyjne: Bl1dowa

Wiejskiego Centu,n Kultury w Clovaczowej 337 77ó'00

l0 154,00

l3 050,00

719 ó65'00

342 716ł0

312716,00

5 000,00

!45 040,00

516,47

10 672,53

410 664,00

r45 000,00

145 000,00

12,93

5,09

32,29

65,40

42)o

42,30

921 l6 Biblioteki

l. wydatki bi€żące' w tym:

2) dotrcje na zadania biejące

98 000,00

98 000,00

98 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

50,00

s0,00

50,00

926

92601

KULTURA FTZYCZNA I SPORT

obiekty sportowe

l' wydłtki bi€ące' w łn';
1) wydatkijednostek budżeto\łychl w tym na:

a) w}nagodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizŹcją ich stafutowych zadań

2. wydatkj m'iłtkowe' w tym:

1) inwestycj€ i zakupy inwestycyjne|

- Wylś p dŻialek pod budolłę cedfun spo olło'Rekłeacyjnego w
Rół

- Wykup dziale* pod obiew spo,towe w Zdzarach

510 400,00

277 000.00

2s 000,00

25 000,00

25 000,00

252 000,00

252 000,00

250 000,00

2 000,40

350 870,92

252 000,00

252 000,00

252 000,00

250 000,00

2 000,00

68,14

90,91

r00,00

t00,00

100.00

100,00

92605 zadania w zakr€sie kultury fizycznej i sportu

1. wydatki bieźące' ł tyn:

1 ) wydatki jędnostek budżetowych, w tyn na|

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) wydatki zwiąan€ z realizacją ich statutołych zadań

2) dotacje na zadania bieące

2. wyd'tki n'iąrkowe' w tym:

)) inwestycj€ i zatupy inwestycyjne|

- Buclofia szahi w Żdżafach

203 400,00

r88 400,00

3l 400,00

r 000,00

30 400,00

157 000,00

15 000,00

l5 000,00

ts 000,04

s8 870,92

98 870,92

16310,92

720,00

15 ó50'92

82 500,00

48,61

52,48

52,14

'12,00

51,48

13
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W uchwalonym budzecie gminy na 2010 rok plan Wydatków na dzień 01.01.2010 roku
wynosił 34't77.199ś7 zl.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I pólrocza 2010 roku plan wydatków na dzień 30.06.2010
roku wynosił 3s.933.386'70 zl, w tym plan wyda&ów na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej 5.033.363'00 zI.

Wydatki zrealizowano w kwocie 19.102.594,46 zl, co stanowi 53,16 % planu, w qm
wydatki na realizację zadń z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.ó16.190'41 zł, co
stanowi 51,98 % planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków p.zeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym: p|al 29.191.407,15 zl

1 )wydatki iednostek budżetowch
w tym na: plan 19.513'771'38 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

b) wydatki związane z realizacją
ich stafutowych zadań

2) dotacje na zadarria bi€źące

3) świadczenia na rzęcz osób
fizycznych

plan ll.U'l.111.41 zl

6) obsługę długu jednostki samoŹądu
lęrytorialnego plan

2. wydatki majątkowe plr!

plan

plan

plan

wyk.

wyk.

wyk-

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

8.066.593 
'9'1 

zł

1.416.383'00 zł

?.426.5r\00 zl

834.'I4l'77 zł

6.741.97955 zl

15.19I.060,61 zl

r0.254.1?0,64 zL

6.7'70.409,57 zl

3.483.76l 
'0'1 

zł

620.888,3l zł

3'90'7 '279'32 zł

408.722A0 zl

3.911.533,79 zl

Wójt Gminy na 30.06.2010 roku zaciągnął zobowiązania na ogólną kwotę 639.440,l6 zł.
Zobowięania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 2'16.805'23 zł, jednostek

s?kół w kwocie 362.634,93 zł.
Zobowięańa te są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą w poszczególnych
jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec z teminem
płatności w miesiącu lipcu 2010 roku, w jednostce Urząd Gminy dotyczą między ion}łni:
składki PFRoN, robót inw€stycyjnych' zakupów inwęstycyjnych, ryczałtów samochodowych
za miesiąc czerwiec.

t5



Rcalizacja wydatków w poszczególnych dzialach klasyfikacji budżetowej

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

W I półroczu 2010 roku na rolnictwo ponięsiono wyda&i związane przekazaniem należnej
składki w wysokości 2 % od wpływóW z podatku rolnego do lzby Rolniczej' z oŁrzymanęj
dotacji w wysokości 113.'185,']3 zł opłacono uydatki związane ze zwotem podatku
akq'zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst)rłanego do prodŃcji rolnej
pŹez ploducentów rclnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacjątego zadania.

Realizowane zadanie inweŚlycyjne:

! Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej
Wykonano roboty budowlane, opłacono nadzóI inweslolski.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umięszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.573,40 zł.

TRANSPoRT I ŁAczNoŚć

W I półroczu 2010 roku do Powiatu Dębickiego plzękazano pomoc finansową w kwocie
234.360'00 z, na ,,Przebudowę dIogi powiatowej m l 280 Pilzno_ Róż''.

Pozostałe zaplanowane środki do Powiatu zostaną przekazane w II półroczu 20l0 r'

Ponięsione zostaĘ wyda&i zvłiryane z w1nagrodzeniem i pochodnymi od w}'nagrodzeń
pracowników interwencyjnych w kwocie 69'733'86 zł. Po uwzględnieniu reflndacji z
Powiatowego Biura Pracy w kwocie 25.97l,66 zł' rłydatki gminy wyniosły 43.762'20 zł.

Pozostałe wyda&i to lemonty dróg gminnych w poszczegóInych sołectwach na ogólną kwo1ę
9l.3l0,20 zł.
Na wydatki te składają się między innymi: zakup znaków drogowych' dostawa kruszywa,
praca równiarki po sezonie zimowyą zimowe utrz}.rnalie dróg, montaż Żnaków dlogowych,
utu'ar&enie placu przy prŻystanku w Róży' ręmont przystankóq roboty .emontowe przy
parkingu \ł staręj Jastrząbce koło Domu Kultuy'
Zaplanowane środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego będą realizowane w II
póboczu'
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Realizowane zadania inwestycyjne:

} Rewitalżacja zdegradowanych terenów powojŚkowych w miejscowości żdżary i
Czarna orłz miejscowości Zd]żary i czarna
Zą'acono za wykonanie opracowania dokumęntacji kosŻorysowej
Realizowane zakupy inwestycyj ne:

} Zakupiono działek pod drogi gminne na teręńe gminy czama na kwotę 37.875,00 zł.

Do Gminy RadomyśI Wielki plzękaza11o śIodki w k'wocie 49.101,27 zł ta
współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ''Przebudowa drogi gminnej ff 106201

Podlesie Janowiec".

Na usuwanie skutków klęsk ż}'wiołowych w I półroczu wydatkowano śIodki na lemont

drogi gminnej Jźwiny w kwocie 10'314,76 zł, rcmont drogi gminrrej w Czamej do cmentalza

22.ś06'28zł, refionl dlogi gminnęj w Żdżapch w kwocie 1l.953,52zł, Iemont drogi gmimej
w Głowaczowej w kwocie 24.90l,42 zł, Ioboty Iemontowe na ulicy Spółdzielczej w Czarnej
w kwocie 51.909,17zł' roboty remontowę przy moście w Gnbinach w kwocię 2'7.299,56zł

oraz opłacono wykonanie dokumenlacji projektowej remontu drogi grrtinnej Chotowa za
zalewem, remontu drogi stary Jawomik do czanej, remontu dlogi Głowaczowa Karolówka i
przebudo\ły mosfu w Grabinach na ogólnąkwotę 49.800'00 zł.

Realżowane zadania inweśtycyjne:

} Przebudowa obiektu mostowego-kladki pieszo- jezdnej w miejscowości Grabiny
Realizacja zadania w II póhoczu .

luBlcryKĄ
Realizowąne zadania inwestycyjne:

} Poszelzenie ofeń turystyczno-kulturalnej Gminy czarna poplzez budowę parku
turysĘczno-rekrea(yjnego rr czarnej

Wykonano dokumentację kosztolysową zapłacono za roboty budowlanę, Dadzór inwestolski

ora7 opracowanje dokumentacji projehorłej'

Realizowane zakupy inwestycyjne

> Zakup dzialki pod park zieleni w żdżarach
Zakupiono działki z przeznacŻeniem pod palk zieleni za kwotę 25 '000,00ź'

) Zakup dzialek pod park turystyczno-rekreacyjny w Czarnej
Zakupiono iziałkę z przeznaczeniem pod park turystyczno lekeacyjny za kwotę 65'000,00zł'
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GOSPODARKA MI ESZKANIOWA

Do Urzędu Skarbowego w Dębicy odprowadzono naleźny podatek vAT, zzpłacono należne
podatki na Eecz bndże!|, opłacono rozbiórkę obiektów w Grabinach, w Borowej' w
Przyborowie, w Róży oraz nadzór inwestorski .

INFORMATYKA

Zaplanowane środki na realizację Projektu PodkaĘacki System e- Administracja Publiczna
zostaną p.zekazanę \ł II półroczu'

ADMIMSTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące związane z fealizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecęnię na doręczenie wezwań do poborą zakup
druków, oprawa ksiąg USC, przepisy, delegacje, ryczałty sałnochodowe, szkolenia, oplaty
pocztowe, odnowięnie podpisów elektonicznych' 

'tuszę 
do drukarek, comięsięczna asysta

techniczna programu, składka PFRoN, odpis na ZFSS.
Gmina do utrzymania pracowników zadń zleconych dofinansowała ńwnież własne śIodki
w kwocie 47.8ó4,93 zł.

wykoruystano środki na utrz}ananie Rady Gminy tj. diety dla Ędnych i sołtysów oraz
rozmorły telefończne Przewodńcącego Rady .

wydatki bieżąae na administrację dotyczyły: wypłąty wynagrodzeń i pochodnych od
lłynagrodzeń, zakupu drukóq materiałów biurowych' regałów do archirłum' akcesoriów
komputerowych, w}posażenia biurowego, programów ant}'\łirusowych, licencji, środków
czystości, fuszów do drukałek, energii, wody, gazu, ścieków, rozmów telefonicznych, opłat
licencyjnych, odnowienię podpisów elektronicznych, oprawa introligatorska dzienrrików,
szkoleń, delegacji, ryczahów samochodowych, kosztów opłaty pocztowej, napraw sprzętu
komputęrowęgo, prolizja za przelewy' naprawa centrali telefonicaej' prenumeraty
czasopism' usług intemetowych, telęfonicznych, montaż kamery i sygnalizatora'
ubezpieczenie budrnków, umowy zlecenia konselwatora spźętu komputefowego, składki
PFRON oraz odpis na ZFSS.
opłacono również ocieplenie budynku Urzędu Gminy przy ul. Dworcowej za kwotę
59 .432'25 zł.

RealiŻowane zakupy inweśtycyj!e:

> Zalupiono 2 drukalki za kwotę 3.490'20 ż.

opłacono plomocję grniny.

Do Związku Gmin Dorzecza wisłoki przekazano składkę członkowską w wysokości
80.2I8'4'l zł'
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YN oRGANóww WT].I. KONTRO
I ocHRoNY PRAWA oRAZ sADo\łTr{IcTwA

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochofuymi z qtułu rrmów z dwoma
pracownikami sporządzającymi aLtualizację spisu wyborców'

Wydatkowano środki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na
wypłatę diet członkom komisji, w)posżęnie lokali wyborczych, materiały biwowę, tonęry,
tusze do drukarek' usługę informatyczną umowy zlecenia zrłięane z obsfugą wyborów oraz
pochodne od tych umów.

Zaplanowane środki w kwocię 5.000,002ł do Wojewódzkiej Komendy Policji na zakup
paliwa dla Policji w Czfinej zostanąpflekzane w II póŁoczu.

Poniesiono wydatki bięącę w jednostkach oSP na ogólną k\\oĘ 94.'147 

"73 

zł, la które

składają się: ękwiwalenty strażakom za udział w akcjach pożamiczych, zakup paliwa, części
zamiennych' umundurowania, agregat prądotwórczy oIM opony dla oSP Czama, remont i
legalizacja gaśnic, ręmont instalacji elektrycznej w osP Chotowa, wykonanie ogrodzenia
zbiomika p-poż w Borcwej, naplawa samochodu osP w Zdżalach, badania psychologiczne
stazakó'Vv' opłaty za gaz, errctgię' rozmo\łY telefoniczne, umo$ry zlecenia konselwalorów
sprzętu olaz ubęzpieczenie samochodów i strrŹaków, badania techniczne samochodó\ł orM
usuwanię śniegu z dachu remizy osP w chotowej.

Realizowatre zakupy inweŚtycyjne:

> zakup samochodu dla osP Źdźary
Wpłacono wadium na poczęt zakupu samochodu w kwocie 5.300,00zł'

} Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla oSP czarna w celu podniesienia
bezpi€czeństwa mieszkańców
Realizacja zadania w II póhoczu.

Na wyposźenie oblony c1'wilnej zostało zakupione 1szt obuwia gumowego.

Z Ministęrstwa splaw wewnętrznych i Administracji gmina otrzymała środki w kwocię
loo.000'0o zł na sf1nanso\łanie wydatków zvięalych z prowadzoną akcją
przeciwpowodziową Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa do samochodów

itrazackich, zakup worków, dostawę piasku, budowę wafu w czamej' umocnienie mostu

drewniarrego w Żdżafuch, rozkopanie pźepustu w Czamej i w Grabinach' zabezpieczenje
sieci kanalizacji w Czamej' utwaldŻęnie dlogi zastępczej w Żdzatach' zabezpieczeńe
przejazdu w Zdzarach, usługi koparko-ładowarką zakwaterowanie powodzian, koszty

wyżnvienia osób uczestrriczących w akcji powodziowej '
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ZWIAZANE Z ICH POBOREM

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom, pokr}to koszty opłaty pocztowej i koszty
egzekucyj ne.

oBsŁUcA DŁUGU PUBLIczNEco

wydatkowano śIodki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kred}tów i pożyczek w kwocie
408.722,40 z].

ośwIATA I wYcEowANIE

szKoŁY PoDsTAwowE 80l -80l0l

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 352 168,342ł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 235 845,01zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 216'26zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżąpe ubzymanię szkoły' fundusz socjalny, opłaty za media, z'a transport posiłków _
5 742'00zs, vshlga zagospodarowania terenu ziel.erJ _ 'l52,00z}' docieplenie budynku szkoły
_ 40 000,0lzł.

SP CHOTOWA

wydatki biężącę w kwocię 449 958,49zl, w tym: wynagodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 257 ó58,95zł onz świadczęnia na rzęcz osób flzycznych w kwocie |6 405,24zł.
Pozostałe wydatki to:
bieące utrzyma'ie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media, za transpoń posiłków -
6 324'00zł' opracowanie dokunentacji plojęktowej budynku szkoły (zadaszenie, ocieplenie
ściarr zewnętrznych otaz zadaszenja nad tarasem) _ 3 4|6'00zr, docieplenie ścian budynku
szkoĘ, wymiana zewnętlznej stolarki okienrrej omz budowa zAdasze^ia nad tarasem -
99 942,42zł' wykonanię lemontu azęści ogrodzęnia _ 5 475,93zł, usuwanie śniegu z dachu _
7 503'00ż.

SP CZARNA

wydatki bieżące w kwocie 751 864,9lzł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w L:wocie 554 979,88zł oraz świadczęnia na Żecz osób flzyczltych w kwocie 30 388'86zł.
Pozostałe wydatki to:
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bieŹące utrzymanie szkoły' firndusz socjalny, opłaty za media, roboty elektryczne
3 '7'7'1,54zł' remont pomieszczęń świetlicy '1 '134'25zł, montaz wykładzin 1' 019,62zł'
opracowanie dokumentacji projektowej budyŃu szkoły (inwentaryzacja, kosztorysy'
specyfikacja i sprawy formalno - prawne dla pozwolenia na instalację gazową i kotłownię) _

13 908,00zł, montż półpostumentów' um}va]ki oraz zlewozm}'rvaka wlaz z podgŻewaczem
wody 2 393,42zł' wykonanie opraw oświetleniowych w sanitafiatach 1059,70, wykonanie

szczegółowej specyfikacji tecbnicznej wykonania i odbioru robót dla kotłowni _ 1 220,00zł,

naprawa kotła gazowego _ 1000,40zł, roboty szkla.skie 3 050,00zł'
Dokonano zakupu: farb _3 082,37zł, myjki ciśnieniowej 2 660,00zł' mębli - 10 538'58zł.

sP GŁowAcZowA

Wydatki bieżące w kwocię 331 052,95zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 184 544'92zł oraz świadczenia na rzęcz osób ftzycznych w kwocie 10 664,40zł.

Pozostałe wydatki to:
bieżące utrz}.manię szkoły' fundusz socjalny' opłaty: za media, za hanspoń posiłków
7 140,0ozł, docieplenie budynłu szkoły 75 654,07zł, usuwanie śniegu z dachu 4 087,00zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 452 50l,78zł, wtym wynaglodzenia i składki od nich na]iczone

w kwocię 291 O19'23zł oraz śviadczenia na rzecz osób fizyczrrycb w kwocie 18 807,00Żł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące ulrŻymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie kanalizacji
deszczowej (odwodnienie sali gimnastycznej) _ 15 546,|6zl' rłykonanie ogrodzenia koło

boiska_ 18 300,00zł, roboty szklarskie l 098,00zł, usuwanie śniegu z dachu 3 623'40zl.
Dokonano zakupu: telewizon 2 4O0,O0zł, fiebli '1769,84zł' kwiatów rabatowych na

klomby _ 1 100,66zł.

sP JAŹWINY

wydatki bieżące w kwocie
W kwocie 125 355,91zł oIaZ
Pozostałe wydatki to:

bieŹące utrzymanię sŻkoły' fundusz socjalny, opłaty: za media,

3 465,00zł, wykonanię systemu nagłośnieniowęgo _ 980,002ł.

178 483,91zł, w t}m wynagrodzenia i składki od nich naliczone
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 588'40zł.

za tanspon posilkórł -
myjki ciśnieniowej 'Dokonano zakupu: kwiatów rabatowych na klomby 919'58zł,

3'712'71'zł.

sP PRZYBoRÓW

wydatki biężące w kwocie
w kwocie 25l 30'1.9|zł oraz
Po7ostałe wvdatki to:

bieżące utzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: Ża

3 939,oozł, usuwanie śnięgu Z dachu _ 2 049,60zł.

318 296'722ł, w tym wynagrodzeńa i składki od nich naliczone

świadczenia na Źecz osób ftzycznych w kwocie 18 319'24zł.

medja, za transport posi]ków
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sP RóżA

wydatki bieżącę !v kwocie 303 738,122ł, w tym wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 241 954'38zl ofuz świadczęnia na rzecz osób ftzyczrrych w kwocie 14 147,40zł'
Pozostałe wydalki to:

biężące utrzymanie szkoĘ, fundusz socjalny, opłaty: za media.
Dokonano zakupu: kzeseł ' I 177'Ż0zł.

sP STARĄ JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocię 476 3']2,07zł, w tym wynagrodzęnia i składki od nich naliczone
w kwocie 3 57 341,04zł oraz świadczenia na' flecz osób rlzycznych w kwocie 21 761,74zł'
Pozostałę wydatki to:

bieżącę utrzymalie szkoły, fundusz socjalny' opłaty Ża media. usługa zagospodarowarria
terenu zieleni 1 536,00Żł, usuwanię śniegu z dachu 10 900,70zł, w)miana podgżewacza
wody _ 998,20zł.
Dokonano zakupu: krzeseł _ 1 171,20zł, kwiatów rabatowych na klomby 778,68z1.

sP żDżARY

wydatki biężące w kwocie 442 715,562ł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 293 I54'94zł oraz świadcŻenia na rzęcz osób rźycznych w kwocie 16 602,12zł.

Pozostałę wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za m€dia, usuwanie śniegu z dachu _

3 739'30zł, wykonanie remontu części elewacji hali spońowej przy szkole 41998'13zł'
roboty elektryczne 2 825"l0zł, wymiana grzejników zeliwnych na panelowe sta1owe

I0 948,49zł.
Dokonano zakupu: kosialki _ 1 500'91zł, ławko-wieszaków 3 592-90ń, faIb _ 3 005'42ń.

oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE W sZKoŁAcH PoDsTAwowYcH 801 -80103

oDDZIAŁ KL.0 BoRowA

wydatki bieżące w kwocie 30 193'96zł, w tym wynagrodŻenia i składki od nich naliczone

w kwocie 2ó 464,5lzł oraz świadczenia na Źecz osób fizycznych w kwocie 1798,20zł'
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.
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oDDZIAŁ KL.o cHoTowA

Wydatki bieżące w kwocie 25 l44,02zł, w tym w}ł]agrcdŻenia i składki od nich naliczone
w kwocie 21 475,32zł oruz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 1798,20zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny'
oDDzIAŁ KL.o GŁowAcZowA

wydatki bieżącę w kwocie 33 419'53zł' w tym w1nagrodzenia i składki od nich naliczone
W kwocię 29 457,43zł oraz świadczęnia na Ęecz osób ftzyczrrych w kwocie 203l,60zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.0 GRABINY

wydatki bieżące w kwocie 37 664,852ł, w tym wyna$odzęnia i składki od nich naliczone
w kwocie 33 588'75zł oruz świadczenia na rzecz osób ftzyczrrych w kwocie 2145.60Zł'
Pozostałe wydatki to: f,mdusz socjalny'

oDDZIAŁ KL.0 JAŹWINY

wydatki bieżące w kwocie 40 732,17zł, w tym wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 36 656,07zł ofuz świadczelia na Źecz osób fizycznych w kwocie 2 145,60zł.
Pozostałe wydatki to: limdusz socjalny'

oDDZIAŁ KL.0 RÓżA

Wydatki bieżące w kwocie 20 186,812ł, w t1m wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 168l0.3lzł oraz świadcŻenia na rzecz osób fizvcznvch w kwocie 1446.00zł-
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny'

oDDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

wydatki biężącę w kwocie 6 760,49zł, w tym wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 6 335,992ł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDzIAŁ KL.o ŻDżARy

wydatki bieżące w kwocie 3l 466,45zł, w tym na w1'rragrodzenia i składki od nich naliczonę
w kyłocie 27 737,75zł olaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1798,202ł.
Pozostałe wydatki to: flutdusz socjalny'
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PRZEDSZKOLA 801-80104

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 217 866,50Żł, wtym wynagrodzenia i składki od nich naliczone

w kwocie 170 o42'97zł olaz świadczenia natzecz osób ftzyczrtych w kwocię 8 862'00zł'

Pozostałe wydatki to:
bieżącę utrzymanie szkoĘ, fundusz soc.jalny, opłaty za media.
Dokonarro zakupu: kserokopiajki _ 2 999,0ozł' kwiatów rabatowych na klomby 2 958'98ń'

PP PRZYBoRÓW

wydatki bieżące w kwocie 160 829,44zł,w tym w}'nagrodzenia i składki od nich naliczone

w Lwocię 117009,19zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 510,24Zł'

Pozostałe wydatki to:

bieżące utzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media, usuwanie śniegu z dachu

3 965,00zł, montaż głowic ternostatycznych oraz regulacji hydraulicznej centrahego

ogzewania _ 982,10zł'
Dokonano zakupu : kserokopialki 3 450,00Żł, kwiatów rabatowych na klomby - 838,01zł'

GIMNAZJA 801 -80110

PG BOROWA

Wydatki bięące w kwocie 102 564,452ł, w tym wynaglodzenia i składki od nich naliczone

w Lwocie 88 478,40zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzyczttych w kwocie 5 538,00zł'

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoĘ, firndusz socjalny.

PG CHOTOWA

wydatki bieżące w kwocie 145 493,89Żł, w tym wynagrodŻenia i składki od nich naliczone

wtwocie 12&281,572ł olaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 235,00zł'

Pozostałe wydatki to:
bieżąc€ utrŻymanie szkoĘ, fundusz socjalny.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kw ocie 5O0 66'7 '93zł, 
wtym wynagrodzenia i składki od nich naliczonę

w twocie :g: iłs,69zł oraz świadcŻenia n a rzecz os6b f|zycznych w kwocie 21 622,80zł'
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Pozostałe wydatki to:
bieżące ufuzymanie szkoły, f,Eldusz socjalny, usuwanię śniegu z dachu 15 164,60zł'
malowanie linii boiska do siatkówki bocne] 3 074,402ł, wykonanie banerów siatkowych
\Ą,raz z montaŹem i konstukcją _ 10 723,80zł'

wydatki majątkowe \ł kwocie 23 607,242ł - wykonanie systemu nagłośnieniowego'

PG GŁowAczowA

wydatki bieżące w kwocię 789 562,27zł' w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 1ó6 294,02zł otaz świadczęnia na rzecz osób rl4cznyct' w kwocie 10 373,402ł'
PoŻostałe wydatki to:
bieżące uhzymanie szkoĘ' fundusz socjalny.

PG GRABINY

wydatki bieżące w kwocie 308 580'72zł, w t),rn wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 270 384'75ń oraz śyłiadczetia na rzecz osób ftzyczltych w kwocie 16 293,20Żł'
Pozostałe wydatki to:

bieżące utzymanie szkoĘ, findusz socjalny.

PG JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 183 804,70zł' w tym wy:lagtodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 155 925,402ł oftz ś\\i'adczełia na żęcz osób rrzyczny.h w kwocie 12 833,36zł.

Pozostałe \łydatki to;

bieżące utz}łnanie szkoły, fundusz socjalny.

PG RóżA

Wydatki bieżące \ł kwocie 300 159,38zł, w tym wynaglodzenia i składki od nich naliczone

w klvocię 237 77'7,46zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzyczttych w kwocie 15 3 16,32zł'

Pozostałe wydatki to:

bieżące utŻymanie szkoĘ, irndusz socjalny, usuwanie śniegu z dachu - 8 430'202ł.

PG STARA JASTRZĄBKA

wydatki bieżące w kwocie 189 075,69zł, w t}m wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wkwocie 162 116,52zł oftz świadczenia na rzecz osób ftzyczrrych w kwocie 1l512'80zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoĘ, fundusz socjalny.
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PG żDżARY

wydatki bieące w kwocie l53 5ó1,282ł, w tym wynagrodzęnia i składki od nich naliczone
w kwocie l35 408,l4zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycŻnych w kwocie 7 43l,0oż.
Pozostałe wydatki to:
bieżąc€ utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.
Dokonaoo zakupu: panelę odbojowe _ 950,002ł.

DowoŻENIE UcZNIów Do sZKÓŁ 8o1 - 8o113

wydatki bieżące w kwocie ó6 280'3lzł, w t}'rn wyragrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 36 028,45zł.
Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeźdiających do Grabin i staIej
Jastrząbki ' 10 262'ó2zł, dopłaty do dowozu indywidualnego _ 6 000,00zł, zakup paliwa do
autobusu _ 8 389,322ł.

ZEsPoŁY oBsŁUGI EKoNoMIcZNo _ ADMINISTRACYJNEJ szKÓŁ
801 . 80114

Wydatki biezące w kwocie 227 l5ó'03ż'w t}łn wyDagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie l89 640,l4zł.
Pozostałę wydatki to:
bieące utrzymanie, fi$dusz socjalny, opłaty za telefon' opłaty za szkolenia, opłaty za usługi
informatycae - 2 408'96ż' opłaty bankowe, delegacje.
Dokonano zakupu: materiałów biułowych, druków, meta]owej szafy aktowej - l 800'00zł.

DoKszTAŁcANIE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 80l _ 80146

Wyda&i bieżące w kwocie 23 524'34zŁ, w tym dopłaty do czesnego dla nauczycieli
sfudiujących' opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.

sToŁÓwKI szKoLNE I PRZEDSZKoLNE 8o1 - 80l48

sToŁówKA czARNA

wydatki bielące w kwocj'e 74 7'I4']'7zł'w tyrn na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 40 7ól,08z'ł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny' zakup żywności na posiłki dla uczniów - 31 ó55,45zł.

sToŁÓwKA GRABINY

Wydatki biężące w kwocie 44 3lo,95zł, w tym na w1nagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 24 578,6821.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup ż}'\Mności na posiłki dla uczniów _
18 t60'51zł'
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sToŁÓwKA RÓżA

Wydatki bieżącę w kwocię 14 79I,4'1z|' w tym na wy]agrodŻęnia i składki od nich naliczone
w kwocie 24 035.44zł'
Pozostałe \łydatki to: f,uldusz socjalny, zakup żywości na posiłki dla uczniów _ 19 184,2721'

sToŁówKA STARA JASTRZĄBKA

wydatki biężące w kwocie 4131|'2'7Żł'w t)łn na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 22 '795,6821.

Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów _
16 9'73 ,83zł.

sToŁÓwKA żDżARY

Wydatki bieŹące w kwocie 39 893,96zł, w t}m na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie24 295,60zł.
Pozostałę wydatki to: fundusz socjalny, zakup łwności na posiłki dla uczniów -
14 026,60zł'

sToŁÓwKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocię 25 395,13zł' w t),m na wynagrodŻenia i składki od nich naliczone
w kwocie I0 698.182J.
Pozostałe wydatki to:

fundusz socjalny' zakup żywności na posiłki dla uczniów 13 I25,19zł.

sToŁÓwKĄ PP PRZYBoRÓW

wydatki bieżące w kwocie 25 070,45zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
\ł kwocie 7 734,55zł.
Pozostałe wydatki to: ńrndusŻ socjalny, zakup ż1.wności na posiłki dla ucŻniów _ 15 960,612ł.

PoZosTAŁADZIAŁALNoŚC 8o1-8ol95

wydatki bieżące w kwocie 62 955'247'ł,w tYn na $Tnaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 3 780,00zł oraz świadczenia na Źecz osób ftzyczrrych w kwocię 8 000,00zł.
Pozostale wydatki to:
odpis na fundusŻ socjalny emel]tów szkół'
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OCHRONAZDROWA
Zaplanowanę środki na zwalczanie nalkomani zostaną wykorzystane w ]l półroczu .

opłacono dięty dla człoŃów komisji przeciwalkoholowej, zakupiono urządzenia do sali
gimnastycznej szkoły Podstawowęj w chotowej, opłacono wynajem autobusu do Gródka,
seminarium szkolne oraz koszt opińi biegłego.

Zaplanowane środki na akcję zwalczania plagi komańrv na telenach powodziowych zostaną
zrealizowane w II półIoczu.

PoMoc sPoŁEcZNA

Rozdzial852 02- Dom} pomocy Śpolecznej

Pokry'to kosż pob}tu w Domu Pomocy Społecznej jednego podopiecznego na kwotę
9 227 

''76zł.

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne' świadcze ie z funduszu alim€ntacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

wypłaconę były zasiłki rodzime' dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne oraz świadczenia z fi-rnduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem2 215 7 57,l9zł.
Pokr}te zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsfugujących sprawy świadczeń
rodzinnyah i funduszu alimentacyjnego' wynagrodzenia z tlułu umowy zlecenia, koszty
zakupu mateńałów biurorłych i Wyposażenia, usług lemontowycĘ opłat bankowych, opłat z
ty'tułu zakupu usfug telekomunikacyj ych, wyjaŻdów służbowych, szkoleń, akcesoriów
komputercwych onz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia
pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków wyniosła 99 058,05 zł.
wartość wydatkó\ł ogółem wyniosła 2 314 815'24 zł.
Dokonano lównież zwlotu dotacji nienaleŹnie pobranej przez świadczeniobiorcórł wraz z
odsetkami.

Rozdzial 852 13- Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadcŻenia z pomocy społeczn€j, niektóie świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integiacji społ€cznej

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek
stały i świadczenie pielęgnacyjne w kwocię 6 398'40 z).

Rozdzial 852 14- skladki i pomoc w naturze oraz Śkladki na ubezpieczenie emer'talne i
rentowe

w}płacone zostały zasiłki okresowe dla 239 rodzin, przyznane głównie z powodu benobocia,
długotvałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności. Udzielono także pomocy w
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formie zasiłków cęlowych pienięznych i w natulze otu opłacono pobyt osoby w domu dla
bezdomnych i sprawienie pogrzebu. waltośó wydatków ogółem w}niosła 303 510,37 zł.
Rozdzial 85215-Dodatki mieszkaniowe

W1płacono dodatki mięszkaniowę właścicielom i najemcom mieszkan na kwotę 53.864,28zł.

Rozdzial 852 16- Zasilki sJale

w}?łacone zostały zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę 65 153,00 zł.
Rozdzial 852 l9-ośrodki pomoc5 spolecznej

Zostały pok).te koszty utrzymalia ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne
pracowników zatudnionych w ośrodku, zakup materiałów biurowych, znaczków
pocztowych, usług bankowych, połączeń tęlęfonicznych' sfużbowych wyjazdów w teren,
dęlegacji, szkoleń dla placo\ł1ików a takżę zakup akcesońów komputerowych i licencji.
Ze środków własnych gminy wydatkowano 9 1 08 1 

'03 
zł.

Z dotacji wojewody do zadań własnych wydatkowano 102 468,16 zł'
Razęm: 193 549'19 zł.

Rozdzial 852 28- UŚlugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

Pokłłe zostały koszty specjalistycz ych usług opiękuńczych realizowanych dla 1 osoby-
umowy zlecenia i pochodne na kwotę ogółem 2 895,00 zł.

Rozdzial 852 78-Usuwanie skutków klęsk źyviolowych

W1płacone zostały zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi-straty
dotyczące budynków mieszkalnych na kwotę 121 000,00 zł.
Zaplanowana dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową Gminy Czama dla Gminy słubice
zostanie przekazana w II półroczu bI'

Rozdzial 852 95- Po/ostala dzialaIność

Realizowany jest Program rządowy ',PoMoC PAŃsTwA w ZAKREsIE DoZYWIANIA".
Z posiłków koŹystało 653 dzięci z 315 rodzin i 5 dorosłych osób. Ponadto wypłacono zasiłki
celowę dla 158 rodzin na zakup ż}'wności. Koszt posiłków dla dzieci wynosi 214 256,6l zł,
dla dorosĘch 1 745,90 zł, zasiłków l08 934'59 zł'
wańość wydatków ogółem rłyniosła 324 937,10 zł.
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EDUKACYJNA OPIEKA WYCEOWAWCZA

ŚwntLIce szroLNE s5ł- 8sąot

Śwrnrr,rcł cn łutliy

Wydatki bieżące w kwocie 24 146'65zł, w tW wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 20 303,952ł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie l 9l2'20zł.
Pozostałe wyda&i to: fundusz socjalny.

ŚwrrrlIcł srłnł JAsTRzĄBKA

Wydatki bieące w kwocie 27 l88,732ł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 23 356,l52ł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocię l 902.08zł'
Pozostałe wydalki to: fundusz socjalny.

PoMoc MATERIALNA DLA UcZNlÓw 854-85415

Wydatki biezące w kwocie 426 780,002ł \' tym:
sł?endia za osiągnięcia w nauce 9 000'00zł
stypendia socjalne 400 500,00Żł
wylacono w/g wydanych decyzji w ilości 305 dla 6ó8 uczniów
zasiłki szkolne 11280'00zł
w}płacono w/g wydanych decyzjiw ilości 24 dla 54 uczniów
z wyzej wyndenionych środków sfinansowano równięż:
opłaty za lntemet,
zakup podręczników i artykułóW szkolnych,
zakup odzieży sportowej,
opłaty za kursy językowe,
opłaty za czesnę,
dojazdy do szkoł iĘ.

DoKSZTAŁCENIE l DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 854 _ 85446

wydatki bieżąpe w k\łocie 3'I0,00zł' w tyfi zakup przepisów dotyczących działalności
przedszkoli.

PoZosTAŁA DzIAŁALNoŚc 854 _ 85495

wydatki bieżące w kwocie 3 357,ó0zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów
przedszkoli.
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cosPoD,ĄRKA

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komrrnalnej w Czarlej ptzekazarto dotację w k\łocię
13'429'50 zł otaz dokonano opłaty rocŻnęj od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy.
opłacono lówrrież vAT od faltul dotyczących zadania inwęsrycyjnego pod nazwą ''Program
Poprawy czystości Zlewni Rzeki Wisłoki''.

Realizowane zadania inwestycyjne:

} Program Popnwy czystości Zlewni rzeki Wisłoki
Zaplacono za roboty budowlano-mont żoWę, za pełnienie fuŃcji inż}niera konfuaktu,
prowadzenie działań promocyjnych, zużycie energii elektrycznej przy pompowniach ścieków
i oczyszcŻa]ni ścieków oraz usługę aud;'tu zewnętrŻnego.

! Budowa lcrnalizacji Grabiny IV etap
Wykonano mapy do celów projektowych' zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów,
zapłacono za uzgodnienia pĄekfu.

> Budowa kanaliŻacji w cŻarnej ul. Wojska Polskiego
Realizacja zadania w II półroczu'

> Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości stara JaŚtrząbka wraz z siecią
k&nalizacji w miejscowościach Stara Jastrząbka _ etap I, Przeryty Bór --€tap II' Róźa _
etap III
Realizacja zadania w II półroczu'

} Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości chotowa osiedle za
zal€wem.
Zapłacono Ża wypis i wyrys Ż rejestru grun1ów, wykonano opęrat wodnoplawny, zapłacono
za loboty budowlano-montażowe, nadzóI inwęstorski, wykonano przyłącza do sieci
enelgetycznej pompowni ścieków.

) Budowa ka alizacji Golemki
Realizacja zadania w II póhoczu.

Realizowane zakupy inweŚtycyjne:

} Zal_upiono działki pod przepompownie i pod drogi dojazdowe do przepompowni na
kwotę ogólną 19'500'00 zł.

zaplanowania dotacja celowa do Gmirrnego Zakładu Gospodarki Komunalnęj w Czarnej na
zakup pomp zostanie przekazana w Il póhoczu.

w I póhoczu opłacono rów eż selekt}.tłną zbiórkę odpadów, \ł}avóz nieczystości z
kontenelów, likwidację dzikiego wys}?iska.

Poniesiono wydatki zwi@ane z utz}łnaniem terenów zielonych (opryski).
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Poniesiono również wydakt zwięale z przyjęciem i utŻ)maniem psów w schronisku'

Gmina poniosła wydatki związanę z utrz}tnanięm oświetleń ulicznych i konser'wacji prz)
drogach gminnych w sołectwach' wymianą lamp sodowych, naprawą oświetlenia ulicznego w
Przl borowie oraz nadzorem in\\estorsum.

Na konunalizację wydatkowano śrcdki na opłaty zwięane z aktami notarialn)ni, opłaty
sądowe, wykazy zmian, wykonanie operatu szacuŃowęgo nieruchomości w Róży, podział
nięruchomości w czamej , Zdzarach i Głowaczowęj, opłatę za ogłoszenie do spżedźy olaz o
plzętal8u.

Zaplanowane środki na rłydatki złłiryale z gromadzęniem środków z opłat i kat za
korzystanie ze środowiska będąIealizowanę w II półroczrr.

Realizowane zadania inwestycyjne:

} Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakfeŚie dokumentacji
technicznej

Zapłacono za opracowanie projektów budowy oświetlenia &óg oraz za nadzóI inwestorski-

> Budowa ośrrielleń ulicznych na terenie gminy
Zapłacono za wykonanie projektu oświetlenia, zamontowano oświetlenię uliczne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego centrum Kultury i Promocji w Czamej przekazano dotację w kwocie
4'70.664,D0 zł.

Wydatkowano śIodki na wypłatę dodatkowęgo wynaglodzenia rocznego wraz z pochodnymi
pracownika obsługującego Centnul Kultujalno- Irrformatyczne w Jźwinach, zBżycie gaz!,
energii' zakupiono tablicę ogłosŻęniową opłacono dostęp do Intemetu olaz usługi

telękomunikacyj nę.
Do bibliotek przekazalro dotację w kwocie 49.000'00 zł.

Realżowane zadania inwestycyjne:

> ZagospodarowanieCentrumBorowei
Realizacja zadania w II półroczu.

w I półroczu prŻekazano dotację celową w kwocie 145.000,00zł dla GmiDnego Centrum

Kultury i Promocji w Czamej na finansowanie kosztów inwestycji pn' ,'Budowa Wiejskiego

Centrum Kultuy w GłowacŻowej ''.
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zap]anowane środki na zagospodarowanie centrum Spońowo_Rekeacyjne w Róry będą
realizowane w II półroczu.

Realżowane zakupy inwestycyjne:

> wykup dzialek pod centrum spońowo-Rekreacyjne w Róży
Zakupiono działki z przeznaczeniem pod budowę cęntum spo.towo_rekeacyjnego za kwotę
250.000'00 zł.

> \Ąykup dzialek pod obiekĘ sportowe rr Żdżarach
Zakupiono działkę z przeznaczeniem pod obiekty spońowe za kwotę 2.000,00zł.

w I półIoczu 2010 roku przekazalo dotację do Stowarzyszeń spor1owych na kwotę
82'500,00 zł' w tym:

. LKS Głowaczowa - 12 .500,00 Żł'
o LKS Dąb ZdŹary - 10.000'00 zł'
. LKs orły Borcwa - 13.000'00 zł'
o LKS Czarnowia - Ż6.500,0D zł,
. LKS Dąbrówka w Starej

Jasfuząbce - 9'500'00 zł 
'. LKS KamieniarŻ Golemki - 11.000,00 zł'

Olacono zakup paliwa do kosiarek, energii, wody, zakupiono kosiarki spalinowe do
koszenia obiektów spońowych' odśnieżanie boiska, dokunentację projektowa ogrodzenia
boiska w Czamej' walcowanie terenu boiska w Borowej, mapę sytnacyjnąszatti Żdżary ohz
ubezpieczenie budynków'

RealŁowane zadanie inwestycyjne:

} Przebudowa szatni w żdżarach
Realizacja zadania w Il póhoczu.
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lalącznjK \l J
do zarządzenia Nr CXC/201 0

wó.jta Gminy cŻama
z dnia 26 si€rpnia 2010 roku

INFoRMACJA z WYKoNANIA DocHoDów I WYDATKóW
ZWąZANYCII z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDoWEJ

oRAZ lNl\l cH ZADAŃ zLEcoN\ CH t sTAwA\4l
ZA I PÓŁRoczE 2010 RoKU
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113 785,73

3 785,73

lt3 785,7J

i3 785,73

ll3 785,73

113 785,73

lt3 785,73

I t3 785,73

1 645,70

I l2 140,03

100,00

r00,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

'/s0

7501l

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy woiewódzkie

Dochody bieżąc€, w łn:
_ dotacje celowe otrąm e z budżetu póstwa na

leali/ację /Man bie/+)Lh / rćkJesu admini'treji

r/ądowe] ora7 inn)ch Zadan Zlecon)ch gminie usLaqami

UrŻędy Woiewódzkie

wydatki bieżące, w tym:

l ) wydatki jednost€k budżetowych, w oĄn na:

a) Ęnagodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki ŻwiąŻane z realizcją ich statutowycb zadań

81 425,00

8'1 425,00

8't 425,00

84 425,00

84 425,00

84.t25,00

84 425.00

76 925,00

7 500.00

45 458.00

45 458,00

45 458,00

45 458,00

45 458,00

45 158,00

45 458,00

4l 807,73

3 650,27

45 458.00

53,84

53,8.t

53,84

53,8'l

53,84

53"84

54,35

48,6',7

151

75101

lIRZĘDY NACZELNYCH oRGANow
Wł,ADZY PAŃsTwowEJ. KoNTRoLl l
oCHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNlcTwA
Urzędy naĆzelnych organów władzy pństwowej

kontroli i ochrony prawa

Dochody bieźące' w Ęm:
- dotacje ce]owe otrz}łnane z budżetu pestwa na

lealiZację zadan bie4cych 1 /'jIle5u adminLtracji

rządoqeiordl inn)ch /adan /lecon).h gminie u.bwami

2 052,00

2 052,00

2 052,00

s4 872.00 53 306,00

r 026,00

r 026,00

l 02ó'00

2a 879,21

50,00

50,00

50,00



75101 Urzędy naczelnych organów władzy palistwowej

kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżąc€' w tyn:

1) wydatki iednostek budżeto\łych, w błn:

a) Ęnagrodzenia 
' 
składki od nicb naliczane

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

1

I 026,00

026,00

026,00

02ó,00

50,00

50,00

50,00

50,00

7510',7

'75107

wybory Prezydenta RŻ€cŻ}pospolitej Polskiej

Dochody bieźące' w tym:

- dotacj€ celow€ otrzymane z budz€tu panshva na

reali7ację zadan bieŻących z zala esu adm ln isracj;

rądow€j ora.z innych zadań zleconych gminie ustawani

wybory Prezydenta Rzeczwospolit€j Polskiej

wydatki bi€żące' w łm:
l) \łrydatki jednostek budżetowych, w t}m:

a) w]naglodz€nia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Żadń

3) świadczeiia na rzecz osób fizycznych

52 820,00

52 820,00

52 820,00

52 820,00

52 820,00

20 ó00'00

I 670,8i

r1929,r9

32 220.0ł

52 280,00

s2 280,00

52 280,00

27 853,24

27 853,24

12 283,24

8139,51

4 t43,73

l5 570,00

98,98

98,98

98,98

52,73

52,73

59,63

93,87

34,71

48,32

852

85212

85212

PoMoc sPoŁECzNA
Świadczenia rodzinne' świadcz€nie z funduszu

alimentacyjn€go oraz składki na ubezp;eczenia

em€ry,talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące' w łm:
- dotacje celowe otrąmane z budzetu p.ristwa na

rcalizację 7ad']i bież4(ych 7.,al'resu adminislracji

rządowej oraz imych zadai zleconych gminie ustawami

Świadczenia rodzinne' świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz€nia

emer}ta]ne i rentowe z ubezpjeczenja społecznego

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżBtowych' w Bm:

a) w}nagrodzenia i składki od nicb naliczane

b) wydatki zwią,zane z r€alizacją ich statutowych zadań

3) św;adczenia na rzecz osób firycznych

4 780 300,00

4 60s 300,00

4 605 300,00

4 605 300,00

4 605 300,00

4 60s 300,00

r60 159,00

137 886,00

22 273,00

4 445 14r,00

2 .198 384,00

2 330 000,00

2 330 000,00

2 330 000,00

Ż aa 067,44

2 314 815,24

99 058,05

86 704,33

12 353,72

2 215 ',75'.7 ,19

2 3t4 8r5.24

50,59

,59

50

50

50,26

61,85

ó2.88

55.47

49,85

50,26

85213 składki na ubezpiecz€ni€ zdrowotne opłacde za

osoby pobierające ni€kóre świadcz€nia z pomocy

społeczl'ej' niekóre świad czenia lodzirme olŁ zz

osob) ucŻesmic/ące $ ,ajeci&h cenlrum inl€gracJl

Dochody bi€ące' w łm|
- dotacje celowe otrz}łnane z budż€tu pansttva na

reali4cję /ada]i bieżących z zakresu admini5lracji

r7ądowej ora7 innych Zada]i lle(on)ch gminie usLŹ\łami

2 000,00

2 000,00

2 000.00

1 .104,00

L 404,00

1 404,00

7O)O

70,20

'70,20



85213 składłi na Ube7piec7enie 7dro$ome opldc"ne /a

osoby pobi€rające niektóre śtviadczenia z pomocy

społecznej, njeldóre świad czenia rodzinne oftz za

osob) uc7e:mic7ą.e \ł 7aJecidh centrum inlegrŹcJl

wydatki bi€żące' w tym:

l ) wydatki jednostek budŻetowych' \ł tJm:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 351,20

I 357,20

1357,20

r 351,20

67,86

ó7'86

6',7,86

67,86

85228

85228

Usługi opjekuńcze i specjalistycaE usfugi opi€kuńcze

Dochody bieżące' w łm:
_ dotacje celowe otrłmane z budżetu pa$twa na

lealilacJę udan bieących 7 zakreŚu admjnistracji

rządowej or^z innych zadan zleconych gminie ustawami

Uslugi opiekuncze i specja isrjcme u.turi opiekuncze

wydatki bi€ące' w tym:

1) \rydatki jednostek budŹetowych' w tym:

a) \ł}nagrodz€nia i składki od nioh naliczan€

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

2 980,00

2 980,00

2 980,00

2 895,00

2 895,00

2 895,00

2 895,00

33,11

33,11

33,1I

32,11

32,,11

32,t7

32,17

45278

85278

Usu\łani€ skutków klęsk 4Ąviołowych

Dochody bieące' w tymI

_ dotacje c€low€ otrłnane z budŹetu państwa na

lealizację /adan bie/4c)ch ,, 7akjesu admini,rracJi

rządowej oraz innych zadarń zleconych gminie ustawami

Usuwanie skutków klęsk łv;ołow}ch
wydgtki bieżące' w łnI
3) świadczenia na rzecz osób f1zycznych

164 000,00

164 000,00

164 000,00

1ó4 000.00

rfi 000,00

164 000,00

164 000,00

164 000,00

164 000,00

109 000.00

109 000,00

109 000,00

t00,00

r00,00

100.00

66.46

66,46

66,46

oGoŁEM DocHoDY 5 033 383,00 2 7r0 933,73 53'8ó

oGÓŁDM WYDATK 5 033 383,00 2 616 190,41 51,98

-t



RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

Po7.)Śtałe d7i2łalność

otŻymanę środki w kwocie 113"785,73 Żł Żostały wykoŻystane na zwrot podatku akcyzowego

zawafiego w cenie oleju napędowego uykorzyst}nvanego do produkcji rolrLej przez ploducentów

rolnych oraz pokqło inrre w1datki zwiąane z realizacją tego zadania.

ADMINIŚTRAc.LĄ PIIBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

otŻymane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żadań

zleconych' składka PFRON, zakup dlŃów , oprawa ksiąg USC oraz opłata pocżowa.

Gmina do utrzymania pracowników dofinansowała również własnę śIodki'

URZEDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI I

ocHRoNY PRĄWA oRAz sADowNICTwA

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatkowano środki na zapłatę umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu

wyborców wraz z pochodnymi.

Wybory Prerydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano środki związane z wyborami Prezydenta Rzecz}pospolitej Polskiej na wnłatę diet

członkom komisji, wyposażenie lokali wyborczych, mate ały biurowe' tonery, tusze do drukarek'

usługa informatycŻna, urnowy zlecenia związane z obsługą rłyborów oraz pochodne od tych umów.

PoMoc sPoŁEcZNA

w}płacone były zasiłki lodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia

pielęgnacyjne oraz świadczęnia z funduszu alimentacyjnęgo na kwotę ołółem Ż.2I5.7 57 
'I9 

zł.



PokĄte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsfugujących splawy świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego' w1ł'ngrodzenia z t}tułu umowy zlecęnie, koszty zakupu

matedałów biurowych i wyposazenia, usług ręmontowych, opłat baŃowych, opłat Ż t}'tułu zakupu

usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służborłych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz

składki ubezpieczenia społecznego dla osób otżymujących świadczenia pielęgrracyjne' Wysokośó

tych wydatków wyniosła 99'058,05 zł.

Wartość wydatków ogółem wyniosła 2.3|4.8I5'24 zł.

skladki na ubezpiecŻenie zdrowotne oplacone za osoby pobi€rające ni€które świadczenia z

pomocy spolecznej' niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji spolecznej.

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otzymujących świadczenie

pielęgnacyjne. ogółem waltość opłaconych składek wyniosła I.357,20 zł.

UŚlugi opiekuńcze i Śpecjalistyczne uŚlugi opiekuńcze

Pokr''te zostały koszty specjalistycznych usfug opiekuiczych realizowanych dla 1 osoby umowy

zlecenie i pochodne na kwotę ogółem 2.895,00 zł.

Usuwanie skutków ldęsk ż}'rryiolowych

W1płacone zostały zasiłki celowę dla 24 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi staty

dotyczące budyrłów mieszkalnych - na kwotę 109'000'00 zł.

't



Załącnik Nr 4

do Zaxządzenia Nr cxc/20 l 0

wójta Gminy czama
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

Dochody z tytulu łTdawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii za I półrocze 2010 roku

I)Ż. Rozdz Wyszczególnienie Plan
Wykonane
dochodv

Wykouane
tłrydatki

156

75ó] 8

Dochody od oŚób prawnych' od ośób
firycznych i od innych jedrostek nie
poŚiadających osobowości pBwnej oraz
wydatki związan€ Ż ich poborem

wpływy Z innych opłat stanovr'iących dochody
jednostek samorządu ter}torialnego na podstawie
ustaw

Dochody bi€ące' w tym:

_ u płPv} ., oplat 7a 7el\Ąolenia na sprŻedi
alkoholu

104 350,00

104 350,00

104 350,00

104 350,00

87 387,01

87 387,04

81 387,04

87 387,04

8J,74

83,',l4

83,14

83,',7 4

851

E5153

Ochrora zdrowia

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące' w tym:

1 ) \łydatki jednostek budżetowych, w tym na :

b) wydatki związane z realizacjąich
statutowych zadań

111 911,80

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

lż 11320 10,82

85154 PrŻeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżąc€' w tym:

1) wydatkijędnostek budżeto\łrych, w tym na :

a) w}aagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

109 911,80

109 911,80

109 911,80

8 000,00

r0r 9r 1,80

12 113,20

1211320

12113,Ż0

2 852,00

9 261.,20

l i,02

1r,02

I1,02

35,65

9,09

ogólem dochody 104 350,00 81 381,04 83ł4

ogóI€m rydatki 111911,80 12 rB30 10,82

,-)



do Zeządzenia Nr cxc20l0

z dnia 26 siłpńia 20l0 roku

INF'oRMACJA z WYKoNANIA LlvoT DoTACJI UDZIELANYCIi Z BUDżETU GMINY CZARNA
ZA r PÓLRoCZE Ż0l0 RoKU

Rodzai dot&ji Ż budżttu
dhjednostok dhj€dnostek

0r0 RoLNIcTwo I ł,owll]cTwo 10 000,00 5 t41.81
01010

_ dotacia celow! niąDDt z re iz.cją2dtń gminnycht ł
tym wpltty gmin nr rrecz lzb Rolniczych

r0 000,00
10 000,00

5 r4l,8l
5 r4l,8l

600 TRĄNsPoRT l ŁĄcZNoŚĆ 694 360.00 za3 46t,zi
60014 Drosi publ'cae po*iatowe

- dote.jż celowa do Powi'tu nt pomoc fin.nsowł n.
dofin{nsowanie slfisnych ,ldań bie4c}Ch. { lym:

Rehoht baai połiatowej nl ] 1 79 Zańłką-Jast4bka
- Renant droEipofialovej il l279RRóża JdŁząbknsląrą
-doiacj{ (elow' do Powiatu ua pońoc tin sową tr.
dofinansow.ni€ własny.h nd.ń inwosłcyjnych i zakupów
inw€słcyjnych, w tym:
- Bu.lovd chodnika pEy.boda porialowj h/ I181Choloła-
PrzeĆłN ną odcinka Glabin!-PElba/ów

- Pźeb dowa drcqipowialołejW l260 Pihno Różd

624 360,0C
2E0 000,00

50 a00,aa

230000,04

344 360,00

I t0t)40,0a

B136A,AA

234 360,0(

ż34360.0(

234 360,0(

60016 Drosi publicme sminnc
- dotacjł celowa do Powiatu na pomoc finansową na
dotinansowmie własnych żadań bież4cYch' w tYm:

Renonl pfŻePustu na ćlrÓdz. PołiatNej Pruectaw -Cholava
w Aieiscavości Grabin,
_ dotacja c€low! na ponoc fin.nsową dlaj€dnostki
sanorżądu te.ytori'Inego (Gmint Radomyś|wielki ) na
dofin.nsowani. wlasnych zadań inwstycyjnych i zakupów
inwestycyjnych' wryń:

Pl -Ćbu.]fu J droEi E , nn"J Ąr 1 noa 1 rrdksĘ' Jdla\| t'

70 000,00
20 000,00

20 000,00

50 000,00

5a 004,40

19 l0l ,2',

49101,2',

4910t,2;



7Ż0 INFORMATYKA 45 720.00
72095

- dolacj. cclowł pr2!k'an{ do s.monłdu woj.wódz.ła
n' inw$tycj. i zakupy inwestycyj ne r€llizowłne nr
podsllwi. porozumi.ń Biędzy j.dnoslEkmi slmorz{du
t€ryto.l'ln€go (Proicka Podk rpicld syŚl.m e-Adńinlst.i.ii
PDbllczn.i)

45 720.0C

45 ?20,00

134
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNI
I OCI{RONA
PRzEclwPożhRowA

s 000,0r

?5401 ,ednoslki ter€ło$ę Policji
_ dol.cjr c€lowl n9 Funduszwsp8rcia Policji z
prz€znacz€nieD !! zikup pillwB do samochodu dla
Komis!.irtu w Ca.nej

5 000,0{
5 000,00

852 POMOC SPOLf,CZNA J0 000.00 5 000.00

852t4 Zdiłkiipomoo ł nalulze orż skladli
na ubezpjccz€nia emcĄ,lalne i rcnlowe

-dot.cja colown przokazan. n. finansowłnie lub
dofinltriowmić zld.ń 

'l€conych 
do r€!liz!cji

Śtowtuy*nion _Pom@ osoboń bezdońnym

5 000.00

8s278 Lhuwanie slutków klęŚk żFviołotrych _ dobcja c.low. do Gminy slubice na ponoc filańso$ą nt
dofinrnsolvtnic wlasnych zad9ń bieącychl w tym:

_ pomoc dla micsŻtecós dolknietych powodzią

30 000,00

r0 000.0t

900 cosPoDARI(Ą KoMUNALNA l
ocHRoNA śRoDowIsKA

62 7t8.0( l3 429,50

9000r Gospodalła ściełoła i ochiona wód - dot'.js przdmiotowa z budżclu dl! slmorądow.go
aklsdu budżtow.go * Ęln:
_ dopIata do ceny ścieków

dol&ja celowa 2 bldżelu na finm$wei€ lub
dofinan$t$ie lÓs/ó\ rcalilacIi in$eŚrycji i zarupó\v
in]łestydn}ch \atnorządo{ych Ż kładów budżEtotlych w t}Br:

53 7t8,00

53 718.00

9 000.00

9 000.00

13 42950

13 429.50

921
KULTT'RA I OCIIRONA
DZIEDZTCTWA NARODOWECO I 155,141,00 6ó4ó64.00

92t09 D)my i ośrodki kuhury. świellicc i

-dot.cja podmiotowa do Gnlnn€go centrum Kullury i

r 05? 441.0{

7l' 6óś'0(

ól5 óó4'00

4',70 664,0(



-dot&ja celowa na dofinansowMie koszlów realizacji
inwestycji i zakupów iDwestycyj nych inny.h jÓdnostQk
sektort tinłn!ów publicznych' w łn:
- Śfu.lki .tb aniĄne?o cenllud Kulluly i Pnnocji v Cfurnej
na daliha sowdhie kovtów reąli,ącji iĄweslycji pn " Rądfud
,|Jiejskieqo Centuh Kuh'ry r GłŃdczołej "

337 77ó'00

337 776,04

145 000,0(

145 000,0(

921t6 _ dota.ja podmiotows dlaGninn€go centrun Kultury i 98 000.00 49 000.0t

9ż6 KULTURA TIZYCZNA I SPORT 30 000.00 15? 000.00 82 500.011
92605 Zadaia w zakresie kultury fizycz.ej

-dotacjec€lowe (bi€żąCe) na wspieranie ronoju sportu

15? 000,00

r57000,00

82 500,0t

82 500,0(

92674 Guwanie skulkÓw klęsk zyłiołołfch_dottcj. CeloM do cminy Korż.nna nł pońoc finansową
na dofin sow.oi. własnych zldań bi.żących' w tyn|
_ rcmo.t ko'npleksu sporloł€go''Moje boisko orlik2012''

30 000.00

30 000,0c

ogól€m' w tym:

- dotrcjo podmiotov€
- dotl.ie DrżedmiotÓwe

ż 023 239'on
1t5t E56,00

81766s,00
$ 7r&00

172 000,00
r72 000,00

0,00

961554,71
428 4612"
5r9 664,0(
l3 4295t

87 641,81
87ó41'8l

0,00



ŻałącaikNr6
do ZarŻądzenia Nl cxc/20 l 0

wójta cminy czarna
2 dnia 26 si€rpnia 2010 roku

INT'ORMACJA Z RI. ALIZACJI

PRZYCHoDÓw l RozcHoDów BUDŻETU GMtNY czARNA
zA' I PóŁRoczI. 2010 RoKU

w I póhocŻu 2010 roku, zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto ked}ty i pozyczki w kwocie
4 615 681,95 zł' w tyn długoteminowe w kwocie 2 715 681,95 zł ońzkręd}'t krotkotermino\ły w kwocie
l 900 000.00 zł.

Zacią]nięto następuiące kedył i pozyczki:

a) loed)ry z przeznaczeniem na:

_ spłatę wcześliej Żaciągniętych zobowiązań z qłułu ked},tów i poryczek

w kwocie 1 657 350,00 zł - dfugotemioo\ły,

- inwestycję pn. ''Poszerzenie oferty turystyczno-kuhuralnej Gminy Czama poprzez budowę parku

turystyczno-rekreacyjne8o'' w kwocie 265 213'53 zł - długotemino\ł}'

- inwestycję pn' ''Progmm popraw} czystości zlewni rzeki wisłoki - budowa kanalizacji Czama
i Grabińy'' w kwocie 354 776,47 zł - długoterminowy'

- na pokrycie występujące8o w ciągu roku 20l0 przejściowego defic}'tu budŻetu gminy w kwocie
l 900 000,00 Żł - kótkotermjnowy'

wyszczególnieni€ Plan wykonani€ wsk Yo

Przvchodv

s 903
Przychody z zaciągniętych pozyczek na inansowanie
zadń realizowanych z udziałem środków pochodących
z budżetu Unii Europeiskiei

300 000,00 163 934,42 s4,64

s 9s2
Przychody z zaciągniętych pożyczek i ked}'tów na

rynku kaio\łym
4 6t3 I15,00 4 45I 141,51 96,08

Przychody z Mułu innych rozljczeń kra'o\łych l 543,68 JJJ 543,68 100,00

Raz€m 5 266 E5E,66 4 949 Ż25'63 93,97

RoŻchody

! 992 spłary otrz}manych kajowych pozyczek i ked},tów 3 213 994,00 2 575 350,00 80,r3

Raz€m 3 2r3 994,00 2 575 J50,00 80,13



b) poŻyczki z przeznaczeniem na:

_ inwestycję pn ''PIogTam Popmwy Czystości Zlewni Rzeki wisłoki - budowa kanalizacji czama _

Glabiny w wloŚicw RŻeszów w kwocję 274 407.53 zł - długoteminowa'

- inwesrycję pn. "Budowa centrum rekreacyjnego w Czamej'' w k\łocie ]63 934'42 21_

dfugoterminowa

w I połrccŻu 2o1o roku, zgodnie z zaplanowan}Ąni rozchodami, spłacono ked}'ty i polryczki długoterminowę

w kwocie 2 575 350,00 zł, wtym:

l. Kred}'t w Banku spółdzieiczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 35 000'00 zł

na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i prŻrykanalików w cholowej ]I''

2' Kred},t w Banku Spółalzięlczyn Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej 40 000'00 zł

na zadalie ''Budowa sa1i gimnastycmej cłowaczo\ła''

3. Krcq't w Banku SpółdŻielcŻ}łn Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej 175 000,00 zł

na spłatę wczesniej z2ciagniętych ked)'tów i pożycŻek

4. Kred}t w Banku Spóidzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej ]35 600'00 zł

na spłatę wczesniej zaciagniętych ked}łów i pożTczek

5' Kręd],lw Ba.nku społdzielczfm Rzemiosła w Krakowie oddział w CŻamej 70 000'00 zł

na spłatę wczesniej zaciagnięfych kedyrów i poŻyczek

6. Kred)t w Banku spółdzielcz}łn Ruemiosła w Krakowie oddział w Czamej 20 000'00 Żł

na zadanie "Poszerzenie ofeńy luystyczno-kulturalnej Gminy czama

poprzęz rozwój infrastruktury kokalnej''

?. K]ed}'t w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czamej 25 000'00 zł

na zadanie "Poszerzenie ofe(ry turystyczno-kulturainej Gminy Czama

poprŻez rozwój infrastrul1ury kokalnej"

8' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 25 000'00 Żł

na zadanje ''Poszerzenie ofeńy turystyczno_kulturalnej Gminy czama

poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"

9' Kred}t w BaŃu spółdzielczym R'zemiosła w Krakowi€ oddział w czarnej 120 000'00 zł

na zadanie "Budowa Remizy OSP Czama"

l0' Krcd}'t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Klakowie odddał w Czamej 70 000'00 zł

na zadanie''Zakup bud}łrku administracyjnęgo"

l1. KJed}'t w Banku spółdzielcz}łn R'zemiosła w Kmkowie oddział w czamej 15 000'00 zł

na zadanie "Remon1i \łyposaŻenie świetl]cy Zs czama''

12. Kr€d}'t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Klako\łie oddział w czamej l5 000'00 zł

na Zadan:e ''Budo$a sieci qodocią8oweJ /dŻar}''

1]' Kred}t w Banku Spółalzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w Czamej 15 000'00 zł

na zadanie ''Budowa salj gimnastycmej Głowaczowa''

1'1. KreĄ'r w Banku spółdzieicrym Rzemiosła \ł Krakowie oddŻiał w czamej 60 000'00 zł

na Żadanie "Zagospodalowanie centrum czamej''

15. Kled}t w Banku Spółdzielczym RŻemiosła w Krakowję oddział w czamej 110 000'00 zł

na zadanie "Budowa Remizy OSP Czama"

16' Krcd}t w Banku społdzielczym Rzemiosła w Klakowie oddział w Czamej ] 5 000'00 2ł

na zadanie ''Budowa kryteiplywalni z basenem pły1vackim''



17. Kred)t w Banłlt spółdzie]cz}m Rzemiosla w Krakowie oddział w Czarnej l50 000'00 zł
na Żadanie ''Budowa kanalizacji Czama - Golemki''

] 8' Kred}ł W Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w Czamej ] 00 000'00 zl
na zadanie "Budowa sali gimnasłcznej Głowaczowa''

19' Kred}ł w Banku społdzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddział w Ćzamej

na zadanie ''lntegracja społeczno_gospodarcza Gminy Czarna poprzez temont 918 000,00 zł

i budowę ini}asrtuktuly dro8owej 'll etap"
20. Kred}'t w Banku ochrony Środowiska w Tamowie na zadanie" Adaptacja 15 000,00 zł

pomieszczeń Domu Kultuly w starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka
2]. Kred}'t w BaŃu ochrony Środowiska w Tamowie na zadanie'' Remon1 25 000'00 zł

szkoły Podstawowei w Grabinach''
22' Kredył * lNG Bant ŚIąski na na spłarę wczesniej zaciagniętych kred)tów 115 000'00 zł

i poŻyczek
23 xr"alł\v tNc sant Śląski na zadanie ''Budowa parkingu wiejskiego 68 750,00 zł

w Starej Jastrząbce''

24. Pozyczka z wFoŚicw w RŻeszowie na zadanie "Rozbudowa ujęcia wody 17 000'oo zł

w Żdż!^rach"

25. Połczka z WIoŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa sieci 2l oo0,0o zł

wodociagowej W niejscowości Borowa-Głowaczowa-Czama''

Zadfu:zenie gminy z tytufu zaĆjągniętych krcd}tów i pożyczek na dzieli j0.06'2010 r. wynosiło 20 466 506,43 zł.

w tym Ż tytułu ked)tów i pożyczek na pokrycie śIodków pochodzących z budŹetu Unii Europejskiej w kwocie
1 290'733,18 ń, Zadhuenie stanowilo łącznie ó0,41 % planowanych na 2010 lok dochodów gminy, bez
uwzględnienia kedytów i poŹyczek na pokrycie środków pochodzacych z budŻetu Unii Euopejskiej stanowiło
56,60 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kred}'tóW i pożycŻek długoterminotłych wraz z odsetkami)

wydatkowano kwotę 2 984 072,40 zl, co stano\łi 8'8] % planowanych dochodów gminy'

Planowany defic}ł budżetu gminy na dzień 30.06'2010r. Wyiósł 2 052 864,68 zł i został pokryty przychodami:

a) z poryczek w kwocie 754 407,53 zł'
b) z ked}'tów \! kwocie 964 9|3,41 zł,

c) z wolnych środkówjako nadwyŹki śIodków pienięŻnych na mchunku bieŻącyn budŻetu w)ł1ikającej

z lozliczeń kręd]'lótv i poŻyczek z ]at ubiegłych w kwocie J33 543'68 zł.

L*.1
I



Załącmik Nr 7

do Zażądzenia Nr cxc/2010
wójta Gminy czama
z dnia 2ó sierpnia 2010 roku

INFORMACJA z wykonania planu finansowego
GMlNNEGo ZAKŁADU GoSPoDARKl KoMUNALNEJ W CZARNEJ
DO DNIA 30 czeMca 2010 ROKU

Dział 400 Rozdział 40002
wYTwARzANlE l ŻAoPATRYWANlE w ENERGIĘ ELEKTRYGZNĄGAZ l woDĘ
DOSTARCZANIE WODY

Pozycja Plan Wskaźnik procentowy

PRZYCHODY I 2A2 237,82 836 320,43 65,22

_ stan środków oblotowych
na 01.01.2010r.

65 874,82 65674,82 100,00

- wpływy Że spŻedażry
wody iŹa ścieki'zińowe
utrzymanie dlóg'za
prŻyłącza do sieci wodoc' i
kanal

1 216 563,00 751 6,75 61,81

pokrycie amońyzacji 5 768,47

)dsetki z konta bankowego 379,45

12 s50,94

'VYDATKI
' wynagrodzenia i pochodne

619 970,00 334 856.94 54,41

pozostałe wydatki w tym: 592 412,04 3U 27A,07 60,98

zakup energii, rozmolvy
telefoniczne' lemonty' opłata
za korzystanie ze

592 412,OO 361278,07 60,98

- odpisy amortyzacji 5 768,47

Razem wydatki I 212 3A2,O0 701 903,/tB 57,89

- sian środkóW obrotowych
na koniec okresu 69 855,82 129 948,95 186,02

podatek dochodowy 4 46A,OO

oGóŁEM I 2A2 *7,42 836 320,43 65,22



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czamej w 2010 rcku z założonego planu
przychodów ze sprzedalży wody, ścieków' za ptzyłącza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w rłysokości zł wykonał 710 977'15l^ p|an |216 5ó3'00 tj. 58'44%.

@
1) sprzedaz wody 361466,'17 zl
2) sprzedż ścieków 209 246'72 ń
3) przyłącza wodociągowe 18 Ż34'35zł
4) ptzyłączakutallzacyjle 1'22 029'91 zł

Ponadto Ząklad uzvskal :

- od Gminy Czama za zimowę utrŻ}'nanie dróg - kwotę 40 969,o0 zł
- dotację do ścieków od Gminy Czama w wysokości 12 550'94 Żł
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości 379'45 zl'

Sprzedź wody prowadzona była z Ujęcja wod) \^ Glowaczowej i w Zdżalach'
Na plan 656 395,00 zł wykonano 36l 466,7'7 zł, co sta,]owi 55,07yo

sp1zedż ta pźędstawia się następująco:
Ujęcie Wody w Głowaczowej na plan 1 83 200,00 zł wykonano'1 4 43'7'69 tj. 40'63 %

Ujeci€ wody w żdzarach na plan473 195,00 zł wykonano 28'7 o29,08 zł rj' 60,66 %

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Bolową chotowa, Czama' Golęnki,
Głowaczowa, Grabiny i Przybońw zostały wykona]le w wysokości 209 246"12 zl z
zaplanowanych 36ó 168'00 zł tj. 5'1'15o/ł

Ocryszczalnia Ścieków:
Bolowa plan 38 599'00zł wykonano 28968,0l Żłrj. '75,05%

Czarna plan 188 705,00 zł wykotrano 10l 023,56 zł tJ. 53,54%
GłowacŻowa plan 138 864,00zł wykonano 79 255'15 złtj. 57,01%

Przychody za wykonanie przyłączy do si€ci wodociągowej na plan 24 000,00 zł \łykonano
18 234'3 5 zł tj.'7 5'98 %'

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 170 000,00 Żł
wykonano 122 029,91Ż] tl.'71,'78%.

w dziale 400 rozdzial 40002 wytwarzanie i zaoDatrvwanie w energie €l€ktrvczna.
eaz i wode _ dostarczaDie wodv Zaklad poniósl rłrydatki Da:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei |82 929'00 zł na planowane 359 973,00 zł
tj.50,82%

b) na zakup mateliałów i w}posŹ!Żenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 30 000,00 zł
azxęalizowaĄo 20 066'66 zł tj.66,89%

c) zakup energii dla Ujęć wody w Bolowej, Głowaczowej i w Zdż uachkwot"z 52 7 46,56 zł
na plarr l35 371,00 zł co stanowi 38,96 o/o

d) na badania okresowe placow ków kwota 268,80 zł na plan 358'00 zł tj ' 75'08%



e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowęj' ręmonty
pomp, badanie wody, opłary ua pEęlewy, prowadzęnie rachulku bar <owego, szkolenie
pracowrrików ydano 6 'l |0,53 zł na zaplaiorvanę 20 000'00 Żł co stanowi 33,5570

0 lozmowy telefoniczne kwota 7 670,37 złnaptat 3'135'00 zł tj.44,'12%
g) podróże kajowe sfuŹbowe kwota 2946,98 z} rc zaplalowanę 4 693,00 zł

t:.62,80%
h ) ubezpieczenie pracowników kwota 437,00zł na plan 525,00 ti. 83'24 yo

i) Żakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnyahkwota7 922,00 złna plal 12 791,00 ń
E. 6r,91%

j) opłatarntzeczurądu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska
w 2009 roku wyniosła 30 400,00 złŻ czego:
- Ujęcia Wody w Głowaczowej 1 1 943'00 zł naplan 13 248'00 zł tj. 90'15 yo

- Ujęcia Wody w Żdzarach 18 437'00zł na plan 34 068,00 zł tj' 54,1Ż%

k) szkolenie pracowników kwota 1 l 5 
'20 

zł na plal 53I,00ń tj. 21'69%
l) zakup matę ałów papiemiczych do sprzętu dnrkalskiego i Wządzeń ksercgraflcznych

kwota 87,20 Żł na plan 262'00 zl tj' 33 
'28 

%
ł) zakup akcesodów komputerolłych, w tym ploglamów i licencji kwota 1 1 14'10 zł na

plarl I 463'00 zł rj''76,I5%
m) odpis anortyzacji środków trwałych - l 408,86 zł

- modemizacji Ujęcia wody w Głowaczowej ' 559,0Ż zł
' modemizacja Ujęcia wody w Zdżalach kwota 849,84 zł

Dział 900 rozdzial90001 - Gosrrodarka komunalna i ochrona środowiska- gosoodarka
ściekowa i ochrona wód.

w dziale t)m Zakład poniósł vydatki na :

a) wynagrodzęnia i pochodne od wynagrodzęń na plan 196 947'00 zł wykonano
I02 64'|,7l zł tj.52'12 yo

b) na zal_up części do remontów oczyszczalni ściekóq sieci karralizacyjnych, matędałów
biurowych, druków, znacżów pocaowych plzęzl'acŻono 13 528,Ż7 z} naplan
20 000'00 zł tj.6'7 '64 %

c) zakup energii dla przepomporvni i oczyszczalnikwota IoI160'14 złtaplanI75 627 
'00 

Żł
tj. 57,60 o/o

d) badania okesowe pracowników kwota I5I,20 zł na plan 252,00 zł tj. 60'00 %

e) na remonty pzepompowni, oczyszczalni, arralizę ścieków, zagospodarowanie osadu z
oczyszęzaki, opłaty za przelerły, prowadzęnię rachu1ku baŃowego ,szkoleńe
placowników wdano 7 5'79''7l zl nap]'a!30 000'00 złtj'25'Ż1%

f) roŻmowy telefonicznę kwota 880,18plan I82Ż'00 zł tj.48,3l%
g) po&óŹe służbowe kajowe | 295'43 zł na p|a1\2'7 56,00 złtj.47,ooyo
h) ubezpieczenie pracowników lr:wota 245,00d naplan296'0o ńu' 82.'1'1%
i) odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 4 455'61 zł \aplu:.'7 8'10,00

tj,56,62%
:) opłata ia EęczlJfzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za kozysta:]ie Że środowiska

w 2009 roku wyli'osła 2 337 ,0o z czego :

- oczyszczalnia w Borcwej 31 1,00 zł nA p|an290'00 tj. 101'24 %ó

- oczyszczalriaw Czantej l075'00 zł na plan 1514,00złtj'71'00%
- oczyszczalrńaw Głowaczowej 951,00 zł na plan 1 107'00 złtj. 85'91%

l) szkolenie pracowników kwota 64,80 zł n a plu\ 298'o0zł tj. 2l 

"l4 

yo



ł) na zakup mateliałów papiemiczych do spŹętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
lłydano 48,90 zł r,aplan 147,00 ń tj.33,2'l %

m) na zakup akcesońów komputelowych , w tym plo$amów i licencji zaplanowano
kwotę 811,00 zł, a wydano kwotę 62'7 

'19 
złtj' '1'7 

'34 
y"

n) w ramach zal_upów inwestycyjnych zakupiono pompy za kwotę 10 632,34 zł bez planu
o) amońyzacia :

- Przepompowni w Chotowej 138,25zł
- Przepomporłni w Głowaczowej 79,62 zł'

Dział 400 wYtwarzanie i zaoDatrvwanie W energi€ elektryczna. gaz i wode
rozdzial 40095 - oozoslała dzialalność

W rozdziale Ęm poniesiono wydalki na:
a) na zakup części i mate ałów do \łykonania ptzyłączy do sieci wodociągowej na kwotę

7 789,09 zł z zaplalowanych l560,00 złtj' 499,30 %.

Dzial600 Transpoń i laczność rozdzial 6001ó droqi Dubliczne gminn€:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnęj na zimowe utrzymanie dlóg gminnych
Poniósł koszty w wysokości 84 490,28 zł .
Z tego na:
a) wynagrodzenia kwotę 45 88 1,00 zł na plan l 8 638,00 Żł t:. 246,1'7 %

b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota l 794,32 na plan 580,00 zł tj. 309'37%
c) zakup usług kwotę 36 814,96zł na plan 10 782'00 złtj. 34I'45 %

Dliał 600 TraDsDort ilaczuość rozdzial ó0095 oozostala dzialalność:

w dziale łm wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodu słuzbowego, części dojego remontu kwotd9 563,972ł
na plan 8 890,00 zł tj . lo'7,58 %

b) napawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 1 883,40 zł na plan 1 600.00 zł
tj. 1I1 

'1 
| ł/o

c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 354,00 zł na plan 1 514'00 zł tJ.23'38%
d) odpis amortyzacji samochodu 4 141'74 zł RENAULT TRAFFIC

Dzial900 cosDodarka komuna|Da i ocbrona środosisk"a
rozdzial90095 _ pozoslala działalność Drz\ lacza do sieci kanalizacr inei

wydatki w tym dziale poniesione zostały na kwotę 30 562,78 zł' w tym:

a)wynagrodzenia i pochodne od wynaglodzeń plan 960,00 zł wykonano 3 399,23ń
tj.354,09 %

b)zakup mateńałów i usług kwota 27 |56'05 zł z zaplanowanych 14 170,00 zł



tj.r9t,64 %
c) zakup usfug 7,50 złmplan235'00 złtj.3,l9 %

w dziale 900 GosDodarka komunalna i ochrona środowiska rozdzial 90003 _
utrzvmanie ładu i Dorzadku na terenie GminY czarna

Poniesione wydatki na :

a) na zakup materiałów na plan 15 830'00ż zrealizowano 5 631,92z} tj.35,58%
b) na zakup usfug zdlowotnych ( badania lekarskie osób skierowanych prŻeŻ sąd do

prac publicznych) kwota 160,00 zł z zaplanowanych 547 
'0o 

złtJ' 29'25%
c) zakup usfug wykonano na kwotę 359,l0 ń z zaplttowalych 1 936'00 zł tj. 18'55%
d) podróż€ sfużbowe kła1olve 434,59 zł z zaplanowanych 357,00 Żł t:. l2]' 

'73%e) ubezpieczenie pracowników 236,00 zł bez plann

Zaklad na koniec czerwca 2010 roku nie posiadal zobowiązań wymagalnych
za dostawę towarów i uŚług.

Natomiast ogólna kwota zobowiązań nie$T/magalnych za dostawę towarów i uslug
na 30 czerwca 2010 roku tTnioŚla 96 002,29 z| u'lym|

- za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalli - 399Il'39 zł
_ za części do remonfu, pzyłączy wodociągowych i kanaliz.

paliwo, worki na osad, fug sodowy, wodę, badanie wody - 17 748'90 zł
_ za odśniężanię dróg ' 5 625,00 zł
- opłata na Żęcz Urzędu MarsŻałkowskięgo w Rzeszowie

za korzystanie ze śrcdowiska - 327l'7'0ozł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 30 czer'wca 2010 rok! wynosiły
ogólem 163 386,85 zl' w tym wymagalne 134 473,34Żł.
sytuacja ta przedstawia się następująco na poszczególnych ujęciach wody i
oczyszczalniach ścieków:

- Ujęcie Wody w Glowaczowej - nalężności ogółefi ]'9 '782,06 zł w tym w}łnagalne
14 939'58zł oraz l 929,34 zł odsetek
- Ujęcie wody w żdżarach na\eŻności ogółem 87384,58zł w tym wymagalne
68 2l0'ol zł oraz 2 965,62 zł odsetek
- Oczyszczalnia Ścieków w Borowej nale:łności ogółem- 12 41'5,00 zl w t}.rn wymagalne
11 139'08 zł onz 12'75,9Ż z1odsetek
- Ocryszczalnia Ścieków w czarnej należności ogółęm 34 642'38 zł w qm w}magalnę
30 588,30 zł olaz 2 838,58 Żł odsetęk
- ocryszczalnia Ścieków w cloweczowej nalezności ogółem 18 547,59 zł \v tym
w}'magalne 9 596'3'l ń oftz3'75'30 zł odsetek.
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