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zARzĄDzENlE NR cLXlll/201 0
Wójta Gminy czarna

z dnia 19 marca 20'10 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy czaf\a ?ra 2009 rok'

sprawozdania z wykonania planu finansowego Gmintrego Centrum Kultury i Promocji w

cŻ^fnei z^ 2009 rok' sprawozdania z wykonania planu 
'inausowego 

samodzielDego

Publicznego Cminnego Zrkladu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2009 rok

Na podstawie art' 30 ust' 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gmr'nn}m (tekst jedno|lly| DaU ' z 2001' roku Nr 142 poz. I59l z późn. zm') oftz ald^ 199 ust' l i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz'U' z 2o05l. Nr 249 poz.2!04 z późr.'

zm.) w zwlązkn z art, 12l ust. 6 ustawy z dnia 27 sieĘnia 2009r' Przepisy wprowadzającę ustawę o

finalsach publicznych (Dz.U ' z 24 wiześnia 2009r' Nr 157, poz. l24l) - Wójt Gminy Czama

zarządza' co następuje:

$1.
lłzyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gniny Czama za 2009 rok, w brzmieniu

załączników od nr l do nr ó, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum

Kultury i Promocji w czamej za Żoo9 tok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowoltl ej w Czarnej za 20o9 rok.

s2.
Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej lzbie obrachuŃowej sprawozdanie z wykouania

Budżetu Gminy czama 7'a2009 rok.

s3.
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego cminnego Centrum

I(ultury i Promocji w Czamej za 2009 rok oraz spmwozdanie z wykonania plaou finansowego

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki zdrowotnej w Czamej za 2009 rok.

,-l7-arządzenie wchodzi w zycie z dńem podjęcia.
$4.



Wójt Gminy Czatna

z wykonania

Czarna

za 2OO9 rok

Czarna. marzec 2010



Zalacznik Nr I

do Zarządzenia Nr cLXlIl/20 i0
wójta Glniny czama
Ż dnja ]9 marca 20l0 toku

SPRAWOZDANIE

z REALIZACJI DocHoDÓw GMINY czARNA

zA 2009 ROK

Rozdz wvsŻczególnienie Plan wykonani€ zaleglość Wsk.o/"

z 3 4 5 6 7

or0

01078

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

Usuu€nie skutków klęsk żywiołowych

1' Dochody biezące:

- pomoc finansowa z Powiafu
lnowrocławskiego
- dotacja z MSWiA na realizacięzadania
'odbudo\\'a rowu cŻama Kolejowa-
Mickiervicza"

- dotacja z MSwiA na rcalizAcję zadania
'Odbudowa rowu Czama ulica Zawiszy"

385 508,00

r73 652,00

1'73 652,00

15 000,00

103 5 r0,00

55 t42,00

38s s07,19

1'73 652,00

I',73 65Ż,00

ls 000,00

r 03 510,00

55 142.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100-00

01095 Pozostała działalność

l ' Dochody bieżące:

- dotacja na Żwrot części podatku Zawartego w
:enie oleju napędowego dla rolników

2l l 856,00

21 I 856,00

2l I 856,00

2l I 8s5,19

2l I 855,19

211855.i9

100,00

100,00

100,00

020

02001

LESNICTWO

cospodarka Jeśr'n

]. Dochocły bieżące:

' czynszę za dziefza\yę obwodów_ łowieckich

t 725,00

13s3,00

1353,00

13s3.00

r 724,s8

1352,'71

1352,74

1352,14

99,98

99,98

99,98

99.98

02095 Pozostała działalność

l. Dochody biezącc:

- wpłata za wyrządzoną szkodę

372,00

312,00

372,00

371 ,84

371,84

3'7 t ,84



600

600r4

TRANsPoRT t ŁĄczNoŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

1' Dochody bieżące.

- śl'odki z l)owiatLl Dębickiego na bieżące
utl'zymanie dl'óg powiatowych

2. Dochody majątkowe:

- środki z Powialu Dębickiego na realizację
,/adania pn' ''PrŻebudowa drogi po$iato!|ej
Machowa-Czama" w zakresre opracowania
dokumenlaci i technicznei

3 476 527,67

11 000,00

10 000,00
l0 000,00

1 000,00
1 000,00

3 46a 767,65

11 000,00

10 000,00
10 000,00

1000,00
I 000,00

99,78

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

60016 Drogi publiczne gminne

1' Dochotly bieżące:

- rcluIldacja ,/ Pou ialowego Biura Prac)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony
Crun1óW Rolnych na ptzebudowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych

- pomoc fllnansowa z WojewódŻtwa
Podkarpackiego na realizaĄę zadań pn.
''Remont dtóg 8minnych -droga Głowaczowa-
Grabiny' droga chotowa wieś''

2' Dochody 1ająlko1Ne:

- środki z Furopejskiego funduszu Rozrłojr'r
Regionalnego w tarnach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Reglonalnego 2004-200ó na dofi nansown je

remontu drogi gmirrnej ŻdilAry naza1.lody

- środki z Gminy Radomyśl wielki na
wspólfi nan5owanie zadalria pn' "PiŻebudowa
drogi glninnej Podlesic Pniaki

_ pomoc flnansowa z województwa
PodkarpacLiego na l'ealizację zadania pn'
''PrŻebudo\\'a droPi sm innei Żdżafł Źńdła''

100 000,00

502 094,61

rt9t3'1,29

82 957,38

300 000,00

641 t'79,67

139 085,00

5 185,00
33 900,00

100 000,00

s02 094,67

1t9t3'7,29

82 95'7 ]a

300 000,00

64\ 1'78,'79

139 084,1.2

5184,12
l3 900,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,98
100,00

ó0078 [Jsu\\'anie skutków klęsk żywiołowych

] Dochtld), bieżące

- dotacja z MSWiA na dofinansowanie
Ielnontu drogi gminnej Róża-Jźrł'iny

2 824 348,00

47s 536,00
42 536,00

2 81ó 588'86

475 53ó'00
42 536,00

99,13

100,00
r00,00



_ pofioc flnansowa z Wojewódzfwa
Podkarpackiego na realizację zadania pn.

''Usuwanie skutków klęsk zywiołowych
odbudowa i nfrastruktury drogowo-mostowej
na telenie cminy czarna| most Borow4 "Mały
Konicc''. "most Jaźwiny "obwodnica""

' pomoc finansowa z Cminy Wiązowna

_ polrroc linansowa z Gminy Tomaszów
Mazowiecki

- pouroc finansowa z Gnriny Korzenna

- pomoc finansowa z cminy Przytuły

2' Dochody ndiąlkowe:

- dotacja z MSWiA na dofinansowanie
odbuJowy drogi gminnej Podlesie Janowiec

- dotacja z MSWiA na sfinansowanie
odbudorvy drogi Chotowa do Przyborowia dz.
2t'7 : 100'7 /2"

dotacja z MSWiA na sfinansowanie
odbudowy drogi Jaar.iny k/boiska dz. 1016/5

dotacja Ż MsWiA na sfinansowanie
odbudor.vy drogi Jażwiny dz. 8]/3

- dotacja z MSWiA na sfinansowanie
odbudowy drogi Czama dz. 544

- dotacja z MSWiA na sfinansowanie
odbudorvy drogi ZdŹary Zródła dz. 780' dlogi
Grabiny kolo szkoly, drogi Jźwiny od strony
Rizl d.t. 273. drogi Clarna ul. Le.na. drogi
Borolva-cmentarz, drogi Borowa koło Kleszcz

dotacja z MSWiA na sfinansowanie
odbudowy drogi stara Jaslrząbka olszyny
d2.10"/'7

- do(acje z MSwiA na slinansowanie
pŻebudowy przepustu na drodzc JaŹwiny Różl

- dotacjx z MSWiA na sllnansowanie
odbudowy drogi Czama ul. Pohta, &odi
Czarna osiedle Pólnoe . drogi zdlł'ry-zagóźc.
drotsi clowa./owa Uiecic \Ąod). drogi Crabin)
d7.24210. drogi Chotowa d2.60. drogi Przeryl)
Ból d7' 4]0. 4J5, drogi Grabin1 przez rł ieś

300 000,00

100 000,00

3 000,00

2s 000,00

5 000,00

2 348 812,00

t5'1 464,00

350 000,00

64 7'7 6,00

64 357,00

64 623,00

60 841,00

64 029,00

592 681,00

910 041,00

300 000,00

100 000,00

3 000,00

25 000,00

s 000,00

2 341 052,86

r57 464,00

343 131,4'7

64 290,5'7

64 112,85

64 461,9 t

592 68t,00

60 841,00

64 029,00

930 04 t,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,61

100,00

98,04

99,62

99,7 5

100,00

100,00

100,00

100,00



700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

] Dochody bieżące:

_ $pl)\\) ,/ oplaly za \Ąieczysle użylkouanie

- wpływy z najmu i dzierżawy składnikó\ł
majątkowych

- odse&i

42 058,00

16158,00

1ó 158,00

86,00
t6 0'/2,00

42 057,80

16 157,80

l6 157,80

16 071,88

462,48

46Ż,48

462,48

378,08

84,40

100,00

100,00

100,00

99,91
100,00

70078 [Jsu\łanie skutkótv kięsk ży}viołowych

! ' DoLhody nojąlkoll,e:

- pornoc finansowa z Powiatu Mieleckiego

25 900,00

2s 900,00

2s 900,00

25 900,00

25 900,00

2s 900,00

100,00

r 00,00

100,00

75011

ADNnNIsTRĄcJA PUBLIczNA

Urzędy Wojcwódzkie

]' Drchody bicżące:

- dotacja na utżyn]anie pracowników
!€alizujących zadania z zakresu administracji
r zadorvcj

- prowizja za realizację zadań z zakresu
administracji rŻądowej (5% wpływóW za
dowody osobiste) 2 000,00

9l 190,00

8ó 179'00

86 179,00
84 179,00

952,50

90142,35

85 131,50

85 131,50

84 179,00

98,85

98,78

98,78
100,00

47.63

15021
UŹędy gmin (miast i miast na prawach
powiatrt

l' Dochotly biezące:

_ środki z Banku spółdzielczego Rzemiosła
lddzialw Czarnej n;r rłrykonanie monitoringu
budYnku

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

100,00

100,00

75095 l'ozos1ala działalność

] Dochady bieżące:

- prowizja za realizację zadań z zakresu
admilistracji rządowej (5% wpływów Ż tytułLl

opłal za udostępnienie danych osobowych)

11,00

11,00

11,00

10,85

10,85

10,85

9E,64

98'ó4

98,64



751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw

wŁADzY PAŃsTwowEJ

KoNTRol-I I oCHRoNY PRĄWA

oRAZ sĄDowNlcTwA

Urzędy naczelnych organólv władzy

państ\łowej' kontroli i ochrony prawa

] ' DochoLl! bi!żące:

- dotacja na finansou,anie wydatków
zrł iqzan1ch z prorr adzenicm i aktuaIizacią
Staleeo reicstru $\ borcóu

33 641,00

2 00'7,00

2 00'7,00

2 007,00

33 ó25'09

Ż 00'7,0o

Ż 00'7 '0o

2 00'7,00

99,93

100,00

100,00

100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

] DoĆhoc{! hiczącc

- dotacja na finansowanie \rrydatków
ZWiąZanycb z przeprowadzeniem wyborów do
Parlamentu Europej skiego

31 ó40'00

31 640,00
3l 640,00

31 618,09

31 618,09
31 61 8,09

99,93

99,93
99.93

7s2

'75212

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

1 Dochody biezące:

- dotacja na finansownie wydatków z zakresu
ću'iczeli i szkolenia obronnego

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000.00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000.00

r00,00

100,00

100,00

100,00

754

75412

75495

BDZPIECZENSTWO PUBLICZNE

I ocHlłoNA PRzEClwPoŻARowA

ochotnicze straże pożarne

] ' Docho.b' l1l.iąko|l'e:

- środki Ż WFoŚiGW w Rzeszowie na

Jofi nansowanic zakupu''Doposażenia Iekkiego
samochodu ratownictwa drogowego w nowy
,p17cL r:!tu$ni(/) dlcjcdnostki OSP u Czrrncj

t'ozostała dZiałalność

l Dochody majątkowe.'

ponroc finansowa z województwa
Podkarprcklego na /dkup pornpy szlamowej.
dr biny oraz pilarki spalinowej dla OSP w
Gminie Czama

35 000,00

20 000,00

20 000,00
20 000,00

15 000,00

15 000,00
15000,00

35 000,00

20 000,00

20 000.00
20 000,00

15 000,00

15 000,00
15000,00

100,00

100,00

100,00

t00,00

100,00

100,00
100,00



756

7s601

DoCHoDY oD osÓB PRAWNYCH. oD 
I

oSóB FIZYcZNYCH l oD tNNYcH l

JEDNosTEK N lEPoslADAJĄcYcH

osoBowoŚcl PRAWNEJ oRAZ

WYDATKI zwIĄzANE z IcH PoBoREN

Wpływy Z podatku dochodowego

o<l osób fizycznych

l' Dochotly bieżpe:

- wpływy z podatku od działalDości
gospodarczej osób fizycznych opłacany w
fomlie ka v podatkowej

5 9s8 69s,73

8 000,00

8 000,00

8 000,00

s 672 136,09

8 070,58

8 070,58

8 070,58

r89 402,54

r0 33s,22

\0 335,22

10 335,22

95,19

100,88

100.88

100,88

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilno_prawnych,

podalkó$, i opłat lokalnych od osób plax'nych

i innych jednostek organizacyjnych

] ' Dochod)) bieżącc:

- podatek od nieruchomości

podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środkóW transpońowych

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowych wpłat

480 336,00

365 284,00

29 294,00

16 562,00

2 196,00

2 000,00

5 000,00

480 336,00 I 479 943,48

r 419 943,48

I 365 283,48

29 290,50

76 5ó2'00

Ż 196,00

1730,00

4 881.50

5 Ż39,44

5 21a,74

0,70

ó'00

14,00

5 239,44 99,97

99,91

100,00

99,99

100,00

100,00

86,50

91.63

15616 wpływy z podatku rolnego- podatku leśnego-

podatku od spadków i dalowizD, podatku od

c/ynnoici cyu ilnoprawn) ch oral podallów i

opłal lokalnych od osób r|7'ycznych

1' DochoĄ biezące:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

335 664,'73

1 335 ó64'73

330 114,00

41.81s9.'73

310 881,47

325 090,93

405 548.90

310 881,47

1'73 8Ż'7,88

53 431,04

'7'7 63'7,28

I73 82 7,88 98.14

98,14

98,4E

96,85



91,r3

95,04

94,13

100,00

100,4t

9'7,99

2 300,00

405 010,00

32 040,00

105 441,00

r0 000.00

2 300,00

406 687,95

31 119,38

100 214,40

30 12r,00

9 798.9t

36,00

6 Ż40,'.73

36 482,83

- podatek leśny

- podatek pod środków transportowych

- podalek od spadków i darowizn

- u'ply\vy z innych lokalnych optat
bicranych przez jednostki samorzadrL

alnego na podstawie odrębnych ustaw -

płata za wpis do ewidencji działalności

- podatek od czylltlości cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowych wDłat

75618 wpływ}'z innych opłat stanowiących dochod

jednostek samoźądu terytorialnego

Dodstawic uŚtaw

l. Dochotly bieżące:

- wpły\ł.y Z opłaty skarbowej

- wpłyu.y z opłaty eksp]oatacyjnej

- wpływ}'z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu

_ wply\\) z opłat za zajęcię pasa drogowego

- odsetki od nietermino\\,vch w

264 t33,00

94 704.00

264 133,00

28 000,00

3r 565,00

104 364,00

263 322,26

94 704,00

5 014,30

263 322,26

2't 6'16,00

31564,31

104 363,65

99,b9

99,69

98,84

100,00

100,00

100,00

'/ 5621 Udziały gmin rv podatkach stanowiących

dochód budŻetu państwa

1. Dochody biezące:

- podatek dochodo\ł,y od osób fizycznych

Dodatek dochodowv od osób orawn

2 870 562,00

2 870 562,00

Ż 8o'4 662,0

2 609 918,30

2 609 918,30

2 ó03 978'00

5 940,30

t6 424 422.00

l0 199 955,00

t0 199 955,00

10199 955,

16 425 705,61

l0 199 955,00

10 199 955,00

10 199 955.00

100,00

100,00

7580l

óżNE RoZLIcZENIA

ść oświatowa subwencji ogólnej

la jednostek salnorządu terytoriaInego

l Dochody biezącc:

- subwęncjd oświatowl



t5402 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu teryto alnego

]' Dochody bieżące:

- rezerwa subwencii ogólnej

36 668,00

3ó 668'00

36 668,00

36 668,00

36 668,00

36 668,00

100,00

100,00

100,00

75807 3zęść \ł,y równalvcza subrvencji ogólnej

Jla gmin

l' Dochot]y bieżqce:

- cześć wvlównawcza subwencii o!ólnei

s 832 473,00

5 832 473,00

s 832 473,00

5 83Ż 413'00

5 832 413,00

5 832 473,00

100,00

100,00

100,00

75814 Różne rozliczenia finanso$e

L Dochody bieżące:

- odsetki od środków lra rachunkach baŃ.

l4 000,00

t4 000,00

l4 000,00

11 283'ól

11 283,61

11 283,61

80,60

80,60

80,60

75831 :zęść równowaząca subwencji ogólnej

lla prin

l' Dochody bieżące:

- część lównoważąca subwencii ogólnei

345 326,OO

345 326,00

345 126,00

345 326,00

345 326.00

345 32ó'00 100,00

100,00

100,00

801

80101

oŚwhTA t wYCHowANlE

Szkoly podstawowe

l' Dochody bieżące:

- opłata za wynajem sali

- opłata za duplikat świadectlva

- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych
za 5Żkody po\Ą5lale w wyniLu zalania mienia
dla SP w Borowej (34 594'30 zł) i SP w
Chotowcj ( l2 999'47 zł) omz w związku z
uszkodzeniem szyby dla SP w Chotowej
( l70,00 zł)

- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy
,l)daklycrnych do mielsc /abrw w s/lole w

ranrach rządowcgo programu "Radosna szkoła''
dla sP w Ró4,i ZS w cłowaczowej

524 594,46

62116,'7'7

621'76,7'1

2 41.5,00

5,00

41 763,'.11

I I 991,00

493 644,76

621.'76,'.71

621'76,77

2 415,00

5,00

47'163,17

11 993,00

94,1.0

100,00

100,00

100,00

100,00

l{0,00

r 00,00

I



80104 Przedsz*ola

]. Dochody bieżące:
_ wpłaty rodziców za pob}'t dzieci- opłata stała

oral rłplaty rodŻiców i z GoPS Ża Ży!^ienie

dzieci

- odsętki bankowc

- odsTkodowania od firmy ubezpieczeniorvej
za szkod; polt.tale rł tł5 niktl zalanlu micllia
dla PP w czarnej omz w związku z
uszkodzeniem st vby dla PP w Czamei

6 208,00

130 317,00

130 317,00

123 509,00

600,00

6 201 ,89

ll1 457,70

r1r 45',7,'70

104 703,40

546,41

85,53

85,53

84,11

9t,07

100,00

80110 Ginnazja

I ' Dochody biezące:

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej
Z.] śzlod) po\ĄnaIc \V u1niku zalallia mienia
dla Pc w Rół
- środki z tytułu refundacji wydatków roku
2008 na program Socrates-Cornmenius

12113,44

24 90'7 ,23

24 90'7,23

12133,'19

12'7'/3,44

24 90'/,23

24 901,23

12 133,'79

100,00

100,00

100,00

100,00

80114 Zespoły obslugi ckonomiczno-administracyjncj

szkól

1' Dochod), hieżące:

- odsetki bankowe

6 000,00

ó 000'00

6 000.00

5 768'ó8

5 768'ó8

5 7ó8'ó8

96,t 4

96,14

96,1.4

80148 Stołót\'ki szkolnc

1. DochoLrl bieżące:

- Wpłaty rodziców za żywienie dzieci oraz
\łDłaty na łwienie z GoPs

186 959,00

186 9s9,00

186 959,00

175 3ó5'l0

175 365,10

175 365,10

93,E0

93,80

93,80

80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

] DochoĄl bieżące:

- darowiara od GSK Commercial Sp z o.o. z
przcznaczeniem na usuwanie skutków powodŻi
- renronl Publicrnego Przedszkola v Czrrnej

odszkoJorvcnrc orl firmy ubezpieczeniowej
ŻŹ i/lod) po$stalę \\ !Ąyni[u zalania mienia
dla Publicznego Przedszkola w cŻamej

-pomoc finanso\ł'a Z Gminy Kłoda\\,a na zakup
$}posażelia do Publicznego przedszkola w
Czamej

't0'7 669,46

101 669,46

50 000,00

31 669,46

20 000,00

107 669,46

107 669,46

50 000,00

37 069,46

20 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



80195 Pozostała działalność

l' Dochody biezące:

- do1acja na doJ'inansowanie kształcenia
nrłodocianych pracowników

- dotacja na sfinansowanie kosztów komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanyclr do rozpatrzenia Wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowggo

6 5ó5'00

6 565,00
4 849,00

r 716,00

6 299,82

6 299,82
4 848,46

451,3ó

95,96

95'9ó
99,99

84,58

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Pt zecirłdziałanie alkoholizmowi

l' Dochody biezące:

- zwrot z sądu niewykorrystanej zA|iczki
Zapłaconej tytułem opinii biegłych - ]eka(za

Dsychiatry i psychologa

528,00

3ó8'00

3ó8'00

368,00

528,00

3ó8,00

368,00

368,00

t00,00

l00,00

100,00

100,00

85195 Pozostała działalDośó

] ' Dochody bieźące:

_ dotacja ua sfinansowanie koszlów wydawania
przez gminy decyzji w sPrawach
.s;ad. /efiobiolcó\^ innych ni/ ubę/pieczcni
speIniaiących kryterium dochodo\ł€

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

100,00

100,00

100,00

852

85212

PoMoC sPoŁEczNA

śrviadczenia rodzinne' świadczenie z lunduszu

llilnęntac}j nego ord7 5kłddki na Llbezpiec1enlr

emery1alne i rcn(owe z ubezpicczenia społeczn

]. DoĆhody bieżące:

- odsetki od zwlóconyoh świadczeń
nienal.:ż1ie poblanych

_ Zwroty ś\łiedczęń rodzinnych za 2008 rok

- dotac)a z prŻęŻnaczeniem na rea] izację
świadczeń rodzinnyclr' świadczeń z lunduszlt
al imęntac),jne8o oraz ubczpieczeń
emerytalnych i rentowych z ubezpieczęnia
społecznego

- wpływy ze zwrotów zaliczek
alimentacyjnych i zwrotów z funduszu
alin1entacyjnęgo

4 461 000,00

9 168,l0

6 966 543,31

4 471 10s,83

4 471 10s,83

141,'73

796,00

3go

4 199 86'7 ,'7 6

9 161 ,90

6 704 504,34

4 209 9'.73.39

4 209 913,39

141,73

796,00

146 099,86

1.45182,34

145 782,34

L'77,01

486,00

r45 I19,27

96,24

94'1ó

94,16

100,00

100,00

94,15

100,00
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85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

zJ Us^b) pobieldjące 11iektóre 5$ iadc,/enia

7 rlomoc} społcc7nęj. nicktóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące

\\ 7ajęciach w cenlrum intcgracji społecznej

1' Dochody bieżące:

- zwlot sk]adki zdrowotnej od zasiłku stałego
za 2008 rok

- dotacJa z plŻęznaczeniem na składki na
ubczpie(Zenie Zdro\\otne Za osoby pobiera jącc

nieklóre świadc7enia z pomocy spolęcznei

tr'728,16

29,16

I 1 699,00

11728,t6

11 39'7 ,90

29,t6

11 368,'74

t1 39"1,90 97,18

97,18

100,00

97,18

100,00

100,00

100,00

100,00

85214 Zc'ilkl l ponroc !Ą llalulzc oriv skladli na

ubezpieczcnia emerltalne i rentowe

1. Dochody biezące:

- z\vrot zasiłku stałego z-a 2008 rok

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc rv

naluźe oraz składki na ubezpięczenia
emert'talne i rcnto$,e

818 219,00

838 239,00

324,00

837 9l5,00

838 238,18

838 238,18

324,00

837 914,18

311,52

3l"t,52

311,s2

85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Dochody biezące:

- dotacia na utrz\łnanle GoPS

166 959,00

r66 959,00

ló6 959'00

t6ó 879' I6

166 879,16

166 879,16

99,95

99,95

99,95

85228 Us]ugi opickulicze i specja]isryczne usługi

cpiekuńcze

l' Dochod), biezące.

- dotacja na usługi opiekuńcze

- plowizja za odpłatność Za specialistyczne
uslugi opiekuńtze reaIiŻo!Ąane jako Zadania
zlecone gminie

9 '7'72,38

9'/'72,38

9 740,00

32,38

9 2't6,88

9 216,88

9 Ż44'50

32,38

94,93

94,93

94,9t

100,00

8s278 UsLlwanie skutków klęsk żywiołowych

l' Dochot]y bieżące:

- dotacja na wypłatę zasiłków celo\łych
lodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi

- pomoc finansoEa z Cminy Rozprza na

pomoc rodzinom poszkodowanym w powodzi

798 500,00

798 500,00
793 500,00

5 000,00

798 500,00

798 s00,00
793 500,00

5 000,00

100,00

100,00
r00,00

r00.00
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E5295

"':""::;:::;: 
I

- odsetki od środków na nchunku bankowym

- dotacja na \łTpłacenie zasiłków celowych
lroducentom rolnym poszkodowanym w
rowodzi

- pomoc finansowa Z województwa
Warrnińsko-Mazurskiego na pomoc materialną
.odzinom i osobom szczęgólnie
doświadczonym przez powódŹ

- dotacja na realizację progńmu ||Pomoc

państwa w zakresie dożywiania''

670 2Je.00l

670 2re.ool
l

6 2lc),00

14 000,00

s0 000,00

600 000,00

ó70 238'83

670 238,83

6 238,83

14 000,00

50 000,0c

600 000,0c

100,00

100,00

100,00

i00,00

100,00

100,00

8s4

8s.l15

EDUIiĄCYJNA oPIEKA

WYCHOWAWCZA

Ponroc mateńalna dla uczniów

!' Dochody bieżące:

- dotac.ja na pomoc materialną dla uczniów i
dofi nansolvarrie zakupu podręczników dla
uczniów

s71 848.00

571 848,00

s71 848,00

571 848,00

532 036,62

532 036,62

s32 036,62

53Ż 036,6Ż

93,04

93,04

93,04
93,04

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA

I ocHRoNA ŚRoDowISKA

Gospodalka ściekowa i ochrona Wód

]' Dochody biezące'

- odsetki od środków Funduszu spójności i od
środków na rachunl(u bankowym

- zwrot podatku VAT z lat ubiegĘch

2' Dochody majątkowe:

- środki nn dofinansowalrie inwestycji

|slnilln)ch z t u|ldu.Żu SpoiĘo5ci - PP( ./RW
I

| _ dotacja celowa z Cminy Z1'raków na

ldofi nansou anie budow] kanalilacji sanilamej
l\Ą miei5co\Ąasci Straszęcin rł cminie 7\rakó$

2't80 958,'72

160 985,00

12 000,00

148 985,00

Ż 619 9'13,'72

2 609 339,30

10 634,42

21a3 616,62

Ż 4l6 05].76

160 151,22

11.366,22

148 985,00

2 255',70Ż'54

2 245 068,12

10 634,4Ż

2 41a 7r.1,66 86,89

86,88

99,61

94,'/2

100,00

86,i0

8ó'04

100,00

90020 Wpływy i wydatki zwiąZane z gromadzenlem

środków z opłat produktowych

1. Dochody bieźące|

- wpływy z opłaty produktowej z wFoŚicw
w Rzeszowie

2 657,90

2 65',7 ,90

Ż 657,90

2 651,90

2 6s7,90

100,00

100,00

100,00

12



926

92601

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

1' Dochody fiająrko\|e:

- pomoc tinansovr'a z województwa
Podkarpackiego na realizację zadania pn.

"Budowa kompleksu spońowego Moje boisko
orlik 20l2 w miejscowości stara Jastrzabka
wraz z niezbędną infrastrukturą tecbniczną''

_ dotacja z budżetu państywa na realizację
zadania pn. ''Budowa kornpleksu spońowego
Moje boisko orlik 2012 w miejscorvości stara
Jastrzabka wraz z nięzbędną infrastrukturą
techniczną''

666 000,00

666 000,00

66ó 000'00

333 000,00

333 000,00

666 000,00

666 000,00

666 000,00

333 000,00

333 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

31 967 90335 36 91Ż 09l,74 335 964,88 9138

'1
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WYKoNANIE DocHoDów

NA REALIZACĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RzĄDowEJ

oRAZ INNYCH ZADAŃ zLEcoNYcH USTAWAMI

w 2009 RoKU

DTinl Rozdz. 'wvszczególnieni€ Plen 'Wvkonenie Wsk.9/"

3 4 6

010

01095

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

Po70stała działalDość

l Dochad, biezące.

_ dotacja na z\ł'rot części podatku zawa[ego w
cenie oleju napędowego dla rolników Żl l 856'00

211 856,00

211 856,00

21l 85ó'00

211 85s,19

2l I 855,19

2l I 855,19

211855,19

100,00

100,00

100,00

100,00

750

751

7501I

75101

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

] ' Dochady bieżące:

- dotacja na utrzymanie pracowników
realizujących zadania z zakresu administracji
rządowej

URZĘDY NAczELNYcH oRGANów

wŁADzY PAŃsTwowEJ

KONTROLI I OCIIRONY PRAWA

oRĄz sĄDowNIcTwA

UrŻędy naczelnych organó}v władzy

paliswo\łej' kontroli i ochrony prawa

)' Dochcldy biezące.

- dotacja na finansowanie wydatków związanych
z plowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru

84 179,00

84 179,00

84 179,00

84 179,00

33 647,00

2 007,00

2 007,00
2 007,00

84 179,00

84 r79,00

84 179,00

84 179,00

33 625,09

2 007,00

2 007.00
2 007,00

100,00

100,00

99,93

100,00

r00,00

100,00

100,00

100,00
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7s113 wybory do Parlamentu Europejskiego

1' DochaĄ] biezące''

- dotacja na sfinaDsowanie wydatkówzwiązanych
Z przeprowadzeniem [ryborów do Parlamentu
Europcjskiego

640,00

640,00

ó40'00

31

31

3l

618

618
618

09

09
09

31

31

3t

99,93

99,93

99.93

152

152IŻ

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronDe

' dolacja na zadania z zakresu ćwiczeli i szkolenia
oblonnego

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

i00.00

851

85195

OCHRONA ZDROWIA

PoZostała działahość

]' Dochody bieżące:

_ dotacja na sfinansowarrie kosztów wydawania
przez gminy decyzji w sprawach
i$ i0d. /enich:orców inn) ch niż ube7piec',eni
spclniających kryterium dochodorve

160,00

160,00

160,00

160,00

r60,00

160,00

160,00

160,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8s2

8521Ż

PoMoc sPoŁEcZNA

Świaclczenia rodzinne' świadczenie z fUnduszLl

nlilnśnlacyjnego orcz sktadki na Ube/piec/enia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegc

l. Dochody bieżąca:

- dotacja z przeznaczeDiem na realizację
śtviadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alilnentacyjnego oraz ubezpieczeń emerytalnych i
reDtowych Ż ubezpieczenia społeczrrego

5 352 430,00

4 461 000,00

4 461 000,00
44ó1 000,00

s 090 733,83

Ą 199 861,76

4 1.99 861,16

4 199 867,16

95,11

94,15

94,15

94,t5

85213 Składki na ubezpieczelie zdrowotlre opłacane

za osoby pobielające niektóre świadczenia

z pomocy spolecznej, niektóre świadĆzenia

rcdzinne oraz za osoby uczestniczące

\ z3jęciach \ł cenlrum inlegracjl.pole(ZDci

1' Dachody biezące:

_ składki na ubezpięczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pon]ocy

spolecznej

7 304,00

7 304,00
7 304,00

'7 236,39

7 Ż36,39

7 236,39

99,01

99,0',7

99,0',7
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65214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Da

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Dochody bieżące:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
oraz składki na ubozpieczenia emerytalne i

66 886,00

66 886,00

66 886,00

66 885,I8
ó6 885.l8

6ó 88 5.l8

100,00

100,00

100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalisĄ/czDe usługi

opiekLtńcze

l. Dochody bieące:

_ dotacia Da usfugi opiekuńcze

9 740,00

9 740,00

9 740,00

9 244,50

9 244,50

9 244,50

94,91

94,91

94,91

85278 Usuwanię skutków klęsk łwioło'\rrych

] ' Dochady bieżące''

- dotacia na wypłatę zasiłków celowych rodzinom
poszkodowanym w wyniku powodzi

793 500,00

793 s00,00

793 s00,00

793 500,00

793 s00,00

793 500.00

100,00

21,16

100,00

85295 Pozostała działalniość

1. Dochody bieżące:

- dotacja na \\ypłacenie zasiłków celowych
producenlom rolnym poszkodowanym w powodzi

14 000,00

14 000,00
14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

100,00

100,00

100,00

Razem 5 684 212,00 5 422 553,11 95,40
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Brrdżet Gminy Czarna na 2009 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwałą

Rady Gminy Czama Nr XXXI)V308/2008.

Plan dochodów prz1,jęty w/w uclrwałą przewidywał dochody budżętowe w wysokości

30 749 683'29 Żł' w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji źądowęj zleconych

gminom w kwocie 4 489 056'00 ż.
w wyniku przyjętych w ciągu 2009 Ioku zmian budŹetu wprowadzonych uchwałani

Rady 6miny i zarządzeniami wójta Gminy, plan dochodów na dzięń 3I.12'2009 roku wyniósł

37 967 903'85 zl, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakliesw administracji

lądowej zleconych gnrinom w kwocie 5 684 272'00 zl'
Dochody budże1owę zostały zrealizowanę w kwocie 3ó 972 091,74 zł, co stanowi 97,38 %

rocznego planu dochodów, w t}Ąn dotacje celowe na realizację zadń z zakęsu administracji

rządowej zleconych gminom w kwocie 5 422 553,ll zl, co stanowi 95,40 oA rocznego pl^nu

dotacji.

W ramach wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły 31145 34|'61 zł' co
stanowi 84'24% ogółu dochodów' dochody majątkowe wfniosły 5 826 750'01 zl, tj' 15,16%

ogółu zreaiizowanych dochodów.

Realizacja planu dochodów według aódeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na

dochody bieżące i majątkowe pźedstarviona została w części cyflowej sprawozdania.

Realizacja dochodów z większości źńdeł Fzebiełał^ ŻĘodnie zplanem. Istotnie odbiegala

od planu realizacja dochodów majątkouych w dziale 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska'' z tytułu śIodków z Funduszu spójności na dofinansowanie inwestycji pn' 
''Prog1am

poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki''' Przyczyoą niskiego wykonania planu (8ó,04%) było

\ł}stąpienie opóźnień w fakturowaniu robót w ramach lealizowanej inwest}cji, czcgo

konsekwencją było brak wpływu środkóW Fulduszu spójności przemaczonych na zapłatę fŃtllr

wykonawcom.

Niska realizacja planu dochodów w dziale 750 ,ńdministracja publiczna'' Ż tytuł|] prowizji ?A

realizację zadŻui z zakresu administracji rządowej (47,63%) była skutkiem niższych niż

planowano Wpłat za dowody osobiste'

Nieściągnięte oależności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzieli

31.12.2009 roku wyniosły 4Ż4565,64ń'w tym zaległości 335 964'88 zł.

W dziale 700 Gospodałka mieszkaniową wyst@jły zaległości w kwocie 462,48 zł' W tym|

- z tytułu niezapłacenia czynszlJ za użytkowanie wieczyste przez jedncgo użytkownika w

kwocie 378,08 zl,
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- z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 84,40 zł.

Z tytllłu poniesionych kosztów remontu lokali mieszkalnych dokonano odpisu czynszów na

k1votę 366,20 zl.

w dziale 756 Doclrody od osób prawnych, od oEób rtąycznych i od i,'n!ch jednostek

hieposiadająq)ch osobowości pławnej orał' wditki zwiqzihe z ich poborem \\"ystąpi'y

zaległości w kwocie I89 402,54 zł,w tyml.

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych' opłacany w formie kańy

podatkovej w kwocie l0 335'22 Ż] (dochód EzekazywaĄy ptzezUvąd Skarbowy)'

- z tytułu podatku lolnego, podatku leśnego podatku od nieruchomości od osób prawnych i

innych j ędnostęk olganizacyjrrych w kwocie 5 239'44 z|,

- z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nięruchomości, podatku od śIodków

transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie

I'73 827,88 zl.

Największe zaległości występują w dochodach podatkowych pobieranych od osób

fizycznych.

Zaległości w zapłacie podatku od środków trsnsportowych W kwocie 3ó 482,83 Zł

występują w rł'yniku niezgłoszenia organowi podatkowemu wyrejestrowania lub sprzedźy

pojazdów' w 2009 loku \łyslano 17 upomnień na kwotę 43 372,00 zł, wystawiono 3 tytuły

wykonawcze do komornika na krł'otę 3 887,00 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych

w kwocie oclpowiednio 53 43| 
'o4 

zł''/7 63'7,28 zł, 6 240"13 zł dotyczą pozycji, gdzię często nie

.jest nożliwe wlegzęk\łowanie nalężności, poniewaz podatnicy nie posiadają składników

majątkow1,ch, które podlegalyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych' z

któl'ych n]ozna prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną

sytuację życio\łą brak możliwości zarobkowańą korzystają z pomocy opieki społecznej' a

także pozycji, gdzie Dikt nie zyje' blak jest spadkobięrców, własnośó nie jest uIegulowana- W

cclu ściągnięcia zaległości wysłano l 074 upomnień na kwotę l89 344,74 zł' skiercwano 79

tytllłów Wykonawczych do Urzędu skarbowego na kwotę I8 739,30 zl' zabezpięczono zalęgłości

poprzez wpis hipoteki przymusowej u 4 podatników na kwotę 2 147,20 zl (koszt wpisu wynosi

200.00 zł na 1 księgę)'
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Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rclnym, leśnym i od nieruchomości od

osób fizycznych według sołectw na <lzień 31'12.2009 I.' w zaokągleniu do 1 zł, przedstawia

poniższa tabela'

L.p.

:

Umorzenia.

I Borowa 88 708 r 835 10 413 65 125 '11713

2. ('rama 1s2 150 3 690 6 113 10'7 312 35 456

12210',7 r 525 5 9ó5 43 528 69 960 1956

1. Głorvaczowa 29 215 I r65 2 405 22 150 3 688

). Golemki 16 956 260 96'.7 14 621 r I,{3

6. Grabiny 96 665 4 852 3 309 82 s80 6 369

'1. stara Jastrząbka t49 3r4 5 18,1 911Ż 106 439 005

E. Stary Jawornik , a)') 114 136 1 245

9. Jaźwinv '70 269 2 05',7 6 744 55 879 5 769

10. Podlesie ,10 7)9 350 1 116 31 205 2 106

11. PrzeL!tV Bór 2t 128 1s59 1683 18 20ó 1 896

12 RóŹa Ż06'708 3 857 r7 859 151 137 34 085

13 T.dzary 33 097 584 3 70'1 25 638 3 315

14. PlZ\'borów 4 548 600 83 4 056 2.6

RAZEM 1 036 'ł16 21 632 70 212 ,13 528 r37 309

Zestawienic za]egłości podatkowych w podatku od środków transpoltowych od osób

lrzycznych rvedług sołectw na dzień 3 1' 12.2009 r., w zaokrągleniu do l Zł, przedstawia poniŻsza

tabela.

L.p. Solectwo (zaległości-
radplaty)+

przypis 2009r.

Odroczenia
lozłożenia

na raty
wpłsta

1 Borowa 6 903 6',798 't 05

2. Czamra 13 165 259 12 4',73 434

3. GLabiny 42 800 2 781 3ó 650 3 369

Sr.r1d Jastrzabkd 11287 347 5 60ó 5 334

5 Ji]Żw jny 5 020 962 2 '/ 10 I 348

6. Podlesie 25 159 1 422 23',728 9

l. Przer\tv Bór 2 3Żo 2 320

E. Róża 33 082 968 6 229 2s 885

9. ZtIz'at5' 3 700 u 700

RAZ!M 143 435 6 7J8 100 214 36 483
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W dziale Pomoc społecz,'a wstapiły zległości w kwocie l45 119'Ż7 zl z tylnłlL

\ł}płaconych a nie zwtóconych od komornika zaliczek alinrentacyjnyclr i świadczeń z fundusztl

alimentacyjnego, lł kwocie 663,07 z tytułu nienalcżnie pobranych świadczeń lodzinrrych rv

latach poprzednich wraz z odsetkami oraz w kwocie 3l7,52 zł z tytułu nienależnie pobranego w

2009 roku zasiłku stałego'

W 2008 roku Rada Gminy podięła uchwały w sprawie ustalenia sta\Ą.ek podatkowych-

Prz).jęto stawki niższe od maksymalnych' skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

przcz Radę Gminy w podatkach za 2009 rok wyniosły:

- w podatku od nięruchomości od osób prawnych: 25Ł9Zt09-d,
w podatku od nieluchomości od osób fizycznych'. ś[4śigĄ,
w podatku lolnyn1 od osób prawnych: !!-{ĘQ!2!'

- w podatku roinym od osób fizycznych 288 2l2.l0 zl,

- u podatku od środkó\ł' transportowych od osób prarł'n1'ch: !!!Ą!!2],
- w podatku od środków transpotowych od osób fizycznych: !|]!!.Q!3!'
Łącznie skutki obniżcnia gófnych stawek podatków za 2008 r' wyniosły

co slanowi 2'87 7o wykonanych dochodów grniny.

1 0ó1 765'00 zl

skutki udzielonych przez lladę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2009 rok wyniosły:

- \\. podatku od nieruchomości od osób prawnych| !!LZ!Lq!Z!,
\ł' podatku od nieruchomości od osób fizycznych: !!!.]!!'!!2!'

- w podatku od środków transpońowych od osób fizycznychI Lł!o!q!Zl'

628 336'85 złl,ąozlie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły , co stanowi 1,70 %

rł1konanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydarrych ]la podstawię ustawy oldynacja Podatkowa' wójt
umorzyl Żalcglości podatkowe w kwocie 76'756'79 7),w tyin

- zaległości \\,podatku od nieruchomości od osób fiz-ycznych w kwocie 26 l30.70 zł.

- zaległości W podatku rohyn od osób fizycznyclr w krł,ocie 43 167.39 zł.

- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 913'42 Zł'

- odsetki od zaleglości podatkowych w kwocie 6 545'28 zl.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacja Podatkowa, wójt odroczył

i iozłożyl platności na raty podatku od Diertchomości od osób fizycznych w kwocie 43 528 zł,

Gnrina posiada akc.je W Rolno _ Towarowyrrr Ryrku Hutowym Giełda Tarnowska S'A' o

Wańości l.500 Zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozlvoiu Rolnictwa spółka z o'o' o wańości

29.666 zl
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Załącznik Nr 2

do Za.ządzenia Nl cLXnI /2010

wó.j1a Gminy Czama
z dlia 19 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKoNANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA

ZA 2OO9 ROK

Dział wsk 70

010

01008

RoLNlcTwo I ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

1' Wydatki biezące

2' Wydatkj majątkowe

w tyDr ;

Budowa kanału ul8i potok Wsiowa w Borowej

453 138,40

6 4Ż9,00

2 000,00

4 429,00

4 429,00

444 fiz,04

5 436,24

1 008,00

4 42E,24

4 428,24

98,89

84,56

50,40

99,98

99,98

0r030 Izby rohicze

l. wydatki bieżące

10 000,00

10 000,00

8 502,02

8 502,02

85,02

85,02

01078 Usuwanie sku1ków klęsk żywiołowych

]' Wydatki biezące

2. wydatki majątkowe

w tym:

- Odbudowa rowu Czama Kolejowa- Mickiewicza

_ odbudowa rowu Czama uljca ZawisŻy

220 653,40

15 000,00

205 653,40

140 510,46

65142,94

218 108,59

15 000,00

203 108,59

138 95ó'ó3

64 151,96

98,85

100,00

98'7ó

98,89

98,48

01095 Pozostała działaInść

L Wydatki biezace

w j}łn:

- lvynagrcdzenia i pochodne od wynagrodzeń

216 056,00

216 056,00

4 200,00

216 055,19

216 055,19

'ł 200,00

100,00

100,00

100,00

,100

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANID w DNDRGIĘ
ELEKTRYCZNĄ' GAz I woDĘ

Dostarczanie $'ody

] ' Wydatki bieŹące

2. Wydatki majątkowe

wtyml

Przebudowa ujęcia wody Głowaczowa

- Wykup dzia]ki pod strelę ochronnąujęć Wody

131 075,00

131075,00

22 460,00

108 ó15'00

104 615,00

4 000,00

73O 925,22

130 925,22

Ż2310'2Ż

108 615,00

104 615,00

4 000,00

99,89

99,89

99,33

100,00

100,00

100,00

1



600

60014

TRĄNSPoRT I ŁĄCZNośĆ

Drogi publiczne powiatowe

i' Wydalki bieżące

2. wydatki majątkowe

w t)Ą1:

Zadania otrzymane przez gminę:

Przebudowa drogj powiatowej Machowa-Czama

- PŹebudowa drogi powiatowej nr 1291 ul.wojska
Polskiego Czama

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Dębickiego

- PrŻebudowa dro8i powiatowej nr ]280 Pilzno - Róża

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chotowa
Przecław w miejscowości Crabiny

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno _ Róża na
odcrnku Czama ( od torów)

9 689 946,84

1 495 640,00

50 000,00

1 445 640,00

60 000,00

30 000,00

475 640,00

180 000,00

700 000,00

475 640,00

180 000,00

700 000,00

I 544 092,12

1 488 556,28

49 999,28

1 438 557.00

55 000,00

27 911 ,04

98,s4

100,00

99.51

100,00

100,00

100,00

91,67

93'0ó

60016 Drogi publiczne gmirme

l' Wydatki bieące

\ł' tym:

$,ynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' wydatki majątkowe

w Dm:

- Kompleksowy remont oraz budowa infiastruktury
drogowo-parkingowej w Gminię czarna w celu zwiększenia
szans rozwoju Gminy

_ Budowa drogi W Rół do cmentafza

- lntegracja społeczno-8ospodarcza 8miny czama poprzez

remont i budowę inftastruktuly drogowej -etap l

- Inle8mcja spo]eczno-gospodarcza gminy Ćzarna poprzez
remont i budolvę infrastruktury drogowej 'etap l]

- Budowa ścieŻki pjeszej w RóZy

- Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbcę

Remont mostu ŻdŻary ''Barnasie"

4 402 98'7,38

940 531,00

46 230,00

462 456,38

67 500,00

245

51

202.00

903,00

423 489,00

1500,00

875 310,00

39 480,00

ó4 200,00

245 201,9r

51 902,85

389 863,62

875 304,52

39 419,25

4 305 828,14

925 260,8s

46 186,50

380 5ó7'29

97,79

98,38

97,63

95,11

100,00

100,00

91,64

100,00

100,00



- Rewilalizacla zdegradowanych tercnów powojskowych w
Żdzaach i Czamej oraz mięjscowości Żdżary i czarna

- P_,,ebudoua drogi grrinnej PodIęsle -Pnlakl

- Przebudowa drogi gminnej Żdżary "Żfódła"

- Budowa parkingu w Czrnej ul' spółdzielcza

- Wykup działek pod drogi 8minne na terenie gminy czarnź

9ó 000'00

282 072,38

325 000,00

28 000,00

27 000,00

85 746,66

282 012,03

312 251,08

2'/ 545,37

7 000,00

89,32

100,00

9ó,08

98,38

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

] ' Wydatki bieŻące

w tymi

_ w}na8rodzenia impochodnę od wyna8rodzeń

2' Wydatki majątkowe

w lyln:

_ Usuwanie skutkóW k]ęsk żywiołowych - odbudowa
infrastrukury drogowo - mostow€j - droga Podlesie

_ Usuwanie skutków klęsk Zywiołowych - odbudowa
llrir"\,rulnury d-ogowo nroslowet na rerenre gnrny
Czama-droga Chotowa do Przyborowia

_ Usllwanie skulków klęsk Źywiołowych ' odbudowa
Irfi r5lr -l,rul d_ogou o - n o'lowej - nd terenre gnrn)

Usulvanie skLllków klęsk zywiołowych odbudowa
infrastruklury drogowo - mostowej na terenie gminy Czarna
pżepust na drodze JaŹwiny -RóŹa

_ Usuwanie skutków klęsk łWiołowych - odbudowa
infrastruktury drogowo - mostowej na terenie gminy Czarna
- droga Jźwiny k/ szkoły dŻ.nr ]016/5

- Usuwanie skutków k1ęsk żywiołowych - odbudowa
inlrastruklury drogowo - mosiowej na terenie gminy Czarna
_ droga JaŹwiny działka nr 81/]

- Usuwanie skutków klęsk Źywiołowych - odbudowa
inlrastruktury drogowo _ mostowej na lerenie gminy CŻarna
- droga Czarna dzialka nr 544

_ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych _ odbudowa
infiastruktury drogowo - mostowej na terenie gminy Czama
_ dloga Stara Jastrzabka olsz;Jna dŻ.I077

237 086,00

354 010,00

3 79r 319,46

1311832,25

31 168,00

2 479 487 ,2r

1 5ó8 018,72

64 029,08

64 7',76,08

64 357,44

64 623,89

62 586,00

753107,70

2',76 09t,t6

31 167,68

2 171 616,51

236 813,5q

353 631,47

64 112,85

3

1

568 018,71

ó4 029'08

64 290,57

61 46r,9',7

62 Ż38,30

99,0r

97.28

100,00

99,9).

99,89

100,00

99,89

99,62

100,00

9q,25

99,75

99,44



630

6:r003

TURYST\'KA

Zadania w zakesie upowszechniania turystyki

] ' Wydatki bieŹące

2' Wydalki mająlkowe

w tyln:

- W1^llp dzialel pod parl ikladkę$C7amej 35 000,00

36 000,00

36 000,00

1 000,00

:15 000 00

35 000,00

36 000,00

36 000,00

1 000,00

35 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

700

70005

GosPoDARIiĄ MIEszI(ĄNIowA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1' WYdatki bieżące

75 082,00

15 242,00

45 242,00

73 612,44

43 832,44

43 832,44

98,12

96,88

96,88

7007E Usuwanie skutków klęsk łwiołowych
2. wydatki rnajątkowe

w tym:

- Zakup kontenera nieszkalnego

29 840,00

29 840,00

29 840,00

29 840,00

29 840,00

29 840,00

100,00

100,00

100,00

110

71004

DZIAŁALNoŚĆ USŁUGowA

Plany zagospodalownia pżestrzennego

]' Wydatki biezące

w tyml

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

r00,00

100,00

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

1. wydatki bieżące

- wynagrodŻenia i pochodne od wynagrodzeń

2 535 037,06

171 405,00

171 405,00

131558,44

Ż 495 59t,48

166 757,83

166 757,E3

I27 9Ż4'40

98,44

9',/,24

15022 Rady gmrn

] ' wydaiki bieŻące

150 000,00

150 000,00

149 313,E0

149 313,80

99,54

99,s4

750.2.1 UrŻędy cmin

1' wydatki biezące

w t)'1111

- Wynaglodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2. Wydatki maj4tkowe

- wykonnanie alamu i monitoringu bud}Ąrku UG

zakup sprzętu komputerowego

2116992,06

2 081 115,06

653 035,15

35 877,00

19 288,00

t6 589,00

2 084 539,04

2 049 ',7 64,18

r 63123',7,75

31774,E6

19 287 ,44

15 487 ,42

98,47

98,49

98,86

96,93

100,00

93'3ó

15015 Promocja jednostek samorządu terylolialnego

]. Wydatki bieżące

1783,00

1783,00

1782,01

1782,01

99.94

99,94



75095 PoŻostała działa]ność

] ' wydatki biezące

94

94

857,00

8s7,00

93

93

198,80

198,80

98,25

98,25

751

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANow WŁADZY
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA
oRAZ sĄDowNIcTwA

Urzędy naczelnych organów władą/ państwowej, kontroli i

ochrony pr'awa

l Wydatki bieżące

wtym:

_ \\) lldglod,/enia i pochodne od rr; nagrodzeń

2

2

007,00

007,00

007,00

33 ó47'00 33 625,09

2 047,00

2 007,00

2 007,00

99,93

100,00

100.00

100,00

751t:l Wybory do Parlamentu Europejskiego

l' w.'-dalki bieŻące

w lyni

- wyna8lodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3l 640,00

31 640,00

6 44r,04

618,09

618.09

31

l1

6 440,99

99,93

99,93

100,00

152

15212

OBRONA NARODOWA

Pozostale wydatki obronoe

l' Wydatki bięŹące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

100,00

154

75403

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZEcIwPoŻARowA

Jednostki terc owe PolicJi

1. Wydatki bieżące

w tynr:

dofinansowanie do zakupu paliwa dla Policji w Czanrej

342 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00 8 000,00

326 s82,29

8 000,00

8 000,00

9549

100,00

100,00

100,00

75411 Koftendy powiatowe Państwowej StraŻy PoŻarnej

2' wydalki ma.jątkowe

w tym;

- dotacja celowa w fomlie pomocy finansowej na zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo_gafu iczego do ogrodŻenia

6 000,00

ó 000'00

6 000,00

ó 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00

100,00

100,00

7511Ż oohotniczc stlaŻc poŻalnc

l' wydalki biezącc

wtym;

- wynaBrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' wydatki majątko\ł'e

_ ZdkLlp $ypo.aŻcnia do 5amochodu ralo(riclsa
drosowcso dla OSP Czanra

263 061,00

237 816,00

3ó 530'00

25 185,00

25 185,00

804,73

659,73

36 492,86

25 145,00

25 145,00

247

222

94,20

93,64

99,90

99,84

99,84



7 5478 Usuwanie skutków klęsk zy!Violowych

] ' wydatki bieżące

49 939,00

49 939,00

49 777,56

49177,56

99'ó8

99,68

w tyml

- \\ynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ż 400'00 2 400,00 100,00

7 5495 Pozostała działalność

2. wydalki majątkowe

w tyln:

- zalop pompy szlamowej, drabiny oraz pilarki dla OSP
cŻama

15 000,00

rs 000,00

15 000,00

000,00

000,00

15

l5

15 000,00

100,00

100,00

100,00

75U7

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
PosIADAJĄCYCH osoBowoŚcl PRAWNEJ oRAZ
wYDATKI zwIĄZANE z IcH PoBoREM

Pobór podatków 
' 
oplat i nieopodatkowanych naleŻności

budżetowych

l'wydalki bieżące

w tynti

\\) naBrodzenia i pochodne od wynagrodzeri

70 000,00

70 000,00

49 030,00

70 000.00

69 998,78

69 998,78

49 029,96

ó9 998'78

I00,00

100,00

100,00

100,00

151

'75102

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo
obsluga papierów wanościowych' kedytów i pozyczek
jednostek samorządu terytorialnego

l. wydatki bieŻące

wlym;

- w}darki lra obs]ugę długujednostkj sanrorządu
terytorialnego

489,25

489,2s

489,25

671

671.

671

67t 489,25

670 622,23

670 622,23

6',70 622,23

670 622,23

99,87

99,87

99,87

99,81

801

8010 r

oŚwIATA l wYcHowANlf,

Szkoły podslawowe

I. wydatki bieźące

w tyml

wyna$odzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' Wydatki majątkowe

w tym:

- zakup kosiarkj samojezdnej dla SP Grabrny

- zakup ksero dla SP JaŹwiny

_ zakup pieca gazowego c'o dla sP ŻdŻary

t3 214 499,60

7 266 856,54

7 250 696,54

4 83ó ó91,00

1ó 160'00

8 501,00

I 999,00

3 ó60'00

13 148 Ż12,50

7 256 258,20

t 240 098.89

4 835 623,16

1ó 159'31

8 500,31

3 999,00

3 660.00

99,50

99,85

99,85

99,98

100,00

99,99

100,00

100,00



80101 oddziały plŻedszkolne w szkołach podstawowych

l' Wydatki bieżące

* tYDr:

' u)llaglodzcni,l ipochodne od uynagrodŻeń 301 3 i 8,00

142,341

341 142,00

340 897,00

340 897,00

101 076,30

99,93

99,93

80tM PEcdszkola

l' Wydatki bieżące

w tyll1:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' Wydalki majątkowe

- zlkup laptopa do PP Czama i kosiarki samojezdnej

- zakup laptopa do PP Pruyborowie

75ó 505,00

741 087,00

517 694,00

t5 418,00

11 989,00

3 429,00

'716 9M,37

72r 481 ,34

517 200'lÓ

l5 417,03

11988,83

3 428.20

97,41

97,36

99,90

100,00

99,98

80110 Cjinnazja

l ' wydatki biezące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 598 163,40

3 s98 163,40

2 947 0s5,40

3 588 714,70

3 588 714,70

2 946 316,56

99,7 4

99,74

99,97

80113 Do$ożenie uczniów do szkół

l. Wydatki bieŻące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri

107 004,00

107 004,00

52 692,00

l05 79ó'83

105 79ó.83

sr 870,08

98,87

98,87

98,44

80l 14 Zespoł'v obslugi ekonomiczno - administracyjnej szkół

l. Wydatki bicżące

w tyin:

_ t\ ) naglodzellia I pochodnę od tl) nagtod7eli

2' Wydalki majątkowe

- Zakup sprzętu komputerowego

421 831,00

417 543,00

34ó 630,00

4 288,00

4 288,00

4r2 630,57

408 343,00

341218,33

4 281 ,51

4 Ż81 
'51

97,82

97,80

98'4ó

99,99

99,99

B014ó DokSztałcanie i doskonalenię nauczycieli

l ' wydalki bieące

54 708,00

54 708,00 355,14

51

5l

93,87

91.87

80148 stołówkiszkolne

l' wydatkj biezące

w tym:

- wynagrodZenia i pochodne od wynagrodzeń

446772,44

446 7',72,44

248 813,00 248 485.87

434 850'ó8

434 850.68

97,33

97,33

99,8'l



80t7tt

80r 95

Usuwanie skutków klęsk Źywiołowych

1' Wydatki bięzące

PoŻostała działa]ność

l' Wydatki bięŹące

w tym:

' wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń

123 569,16

L23 s69,46

97 947,'76

9'7 94'7,',76

7 900,00

r23 569,46

r23 569,46

9',7 295,55

9',7 295,55

'7 5t2,97

100,00

100,00

99,33

95,r 0

851

85 l

OCHRONA ZDROWIA

Szpila1e ogóhe

2'wydatki majątkowe

w tym:

- dotacja ce1owa na pomoc l'inansową

138 sr0,49

30 000,00

30 000,00

30 000,00

130 948,34

30 000,00

30 000,00

30 000,00

94,54

100,00

r00,00

r00,00

85154 Przeciwdziałanie alkoho1izrnowi

1. wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenja i pochodne od wynagrodzeń

2. Wydatkj majątkowe

w tym:

Żakup biezni

108 350,49

103',775,49

9 000,00

4 575,00

4 575,00

100 788,34

96 2t3,34

8 028,00

4 575,00

4 575,00

93,02

92,',7 t

89,20

100,00

100,00

85195 Pozostała dzialalność

1. Wydatki bieżące

160,00

160,00

160,00

160,00

100,00

100,00

85ż

E5202

PoMoc SPoŁECZNA

Domy pomocy spolecznej

l. Wydatki bieŻące

7 433 382,74

l0 500,00

10 500,00

1 t56 315,6'7

10 320,58

10 320,s8

96,2'.7

98,29

98,29

852L2
swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na LrbeŻp'ec/erla elne]nalne l ręntoue 7 ube7p'ec7enia
spolecznego

] ' Wydatki biezące

- ul agrodzenia i poclrodneod ulnagrodzel.

- dotacje

4 474 6t6,58

Ą 4',74 616 53

138 097,68

796.00

4 205 830,34

4 205 830 34

130 881,05

796.00

93,99

93 g9

94,77

100,00



85213 składki na ubezpięczenia zdrowotne opłacane Za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicące
w zajęciach w centrum integracjispolecznej

l.wydatki biezące

w tyml

_ \) naBrodŻenic i pochodne od wynagrod'zel1

- dotacje

I I 728,16

1l ó99,00

29,t6

ll 728'ló

lt

tl

397,90

368,74

29,16

11 397,90

97.18

97,18

r00,00

97,18

8s214 Zasilki i ponroc w natln'ze oraz składki na ubezpieczenia
enrerylalDe irentowo

l' Wydatki bieące

w tyln:

dotacje

893 987,10

893 987.10

324,00

893 986,28

893 98ó'28

3Ż4,00

100,00

100,00

r00,00

852r5 Dodatki nlieszkaniowe

l. wydatki bieżące

I 14 500,00

114 500,00

l07 865,9ó

107 865,9ó 94,2t

85219 ośrodki pomocy spolecznej

l' wydatki bięŹące

$' tym :

_ t+}nagrodzenia i pochodnę od tvynagrodzeń

3',70 391 ,85

370 397 ,85

31ó 518'93

369 8| 7'0ó

369 8l7,0ó

3 r6 439,09

99,84

99.84

99,9'7

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Lrsłu8i opiekllicŻe

1- Wydalki bi€ące

w t}łn:

s) 1ćgroJŻcnid i pochod1e od wyndtsrolL,cli

9 140,O0

9 740,00

9 740,00

9 244,50

9 244,50

9 241,50

94,9r

91.9t

94,91

85278 UsuŃaDie skutkótv klęsk Źywio]otvych

1' Wydatki bieŻące

801 7t3,05

801 713,0s

801 713,05

801 7r3,05

r00,00

100,00

E5295 Pozostała działa]ność

l' wydatki bicŻące

74ó 200,00

'146 200,00

746 200,00

1Ą6 200,00

100,00

t00,00

li54

85401

EDI]KĄcYJNA oPlEKA wYcHowAwczA
Świetlice sŻkolne

l. Wydatki biezące

wtyml

' \\\lla_!lod7cnia ipochodnę od w}natrud?cl]

671 722,00

87 | 11,00

87 1 11,00

75 I t3,00

634 614,45

86 307'ó3

86 307'ó3

74 310,03

93,65

99,O8

99,08

98,93

85415 Pomoc nratcnalna dla ucZniów

l' wydatki biezące

584 880,00

584 880,00

5Ą2 636,62

542 636.62

92.,78

92,18



85446 DokSŻtalcanie i doskonalenie nauczycie1i

l' Wydatki bieŻące

1 491,00

I 491,00

t 49A,20

1 490,20

99,95

99.95

85J95 Pozostała dŻiałalność

l' Wydatki biezące

4 240.00

4 240,00

4 240,00

4 240,00

100,00

100,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRoDowIsKA

r ó58 990'07 4 390 145,01 ó5'93

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

l.lvydatki bieżące

2' Wydarki majątkowe

Program poprawy czyslości zlewni rzeki Wisłoki - budowa
kaDaliuacji Czama i Grabiny

- Budo\\,a kanalizacji Grabiny Iv etap

- P|,,ebUd.\a oc,ry\7!lalni (ciekós u Glo$ac',o$ei

- Budowa kanalizacji Borowa

- Ka alizacja Czama

_ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości slara
Jaslrząbka lvraz z siecią kanalizacji w miejscowościach
slara Jastrząbka - etap |. Przeryty Bór - etap Il' Róża - etap

t

_ lvykup działek pod sllefe ochlolną oczy szcŻaln i' pod

DrzeoomDo\\Dre r nod droal doiazdo*e do Drzcpompoulli

101 817,00

1494,00

I 160,00

2 003,00

7168,00

94 899,64

101 000,00

5 406 153,17

96 0l r,53

5 310 141,64

198 024,38

94 944,1I

103 080,27

2 a94 759,71

r 493,28

I 159,34

2 002,02

7 161,74

94 898.r8

101 000,00

59,16

98,89

58,44

56,74

99,95

99,94

99,95

100,00

100,00

r00,00

90002 Gospodarka odpadami

l. wydatki bieŻące

lt5 139,00

115 139,00

93 841,88

93 841,88

81,50

81,50

90003 oczyszcŻanie miast i wsi

I. wydatki bieżące

w tym:

_ \ryDagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

100,00

100,00

100,00

i i00,00

I 100,00

I 100,00

100,00

100,00

100,00

90001 Utrzynanie zieleni w miaslach i gminach

l. Wydatki biezące

33 843,00

33 843,00

33 842.07

33 E42,47

100,00

100,00

900r3 sghroniska dla zw;elząt

l' W}dalki biezącc

_ wynaglodzenia i pochodne od wyna8rodzeń

6 521 ,00

6 521,00

I 800,00

6164,97

6164,91

800,00

94,54

94,54

100,00

90015 oświellenie ulic. placów i dróg

l' wydalki bieŻące

978 279,00

953179,00

940 550,48

916 871,73

96,14

96,t 3

10



2' wydatki majątkowe

r\, tyDr:

- BLldowa oświetlenia stara Jastrząbka

24 500,00

24 500,00

23 6',78,15

23 67a,15

96.ó5

96.65

90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

Ż oplat ploduktowych

l' wyda*i bieŻące

2 65',7 ,90

2 657,90

2 657 ,90

2 65',7 ,90

100.00

100.00

90078 Usu\łanie sku!kó$' klęsk zywiołowycIr

] ' Wydatki bieżące

3 096,00

3 096,00

3 095,77 99,99

99.99

90095 Pozosta]a działalność

l' Wydalki biezące

\ tyrn:

_ rvynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' Wydatki majątkowe

wtym:

- Wykup dzialek na terenie gminy

1r2 201,00

103 501,00

500,00

8 700,00

8 700,00

1r0 867,62

t02 167,62

500,00

8 700,00

8 700,00

98,81

98,71

100,00

100,00

100,00

9Ż1

92109

KT]LI'URA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODO\ EGO
Domy iośIodki kultLlly, świetlice ikluby

l. wydatki bieące

w tynr :

_ wynagrodzenia : pochodlle od \ynagrodzeń

- dotacja do Gminnego Centrum Kullury

2'Wydalki ]nająlkowe

'Adaplac.ia Domu Ludowego i rem;zy osP w Jaźwinach
na Centrum Kulturalio-lnfonratyczne
- dolacja celowa 7 budzetu do GcKlP \ł C4rnęj na

r€alizację zadania inwestycyjnego''Budowa Wiejskiego
cen1rum Kultury \\, Cłowaczowei''

1 492 &\n0

r 392 21t.00

953 62s.00

11 047,00

822 725,00

4]8 6'ł6,00

288 646,00

150 000,00

1 489 126,82

1 388 726,82

950 080,95

l0 994,81

822 725.00

438 645,87

288 ó45'87

150 000,00

99,16

99.75

99,63

99,53

100,00

100,00

100,00

100,00

921ló Bibliotekr

l' wydatki bieżące

w tym I

- dotacja do bibliotek

100 400,00

100 400,00

100 400,00

100 400,00

100 400,00

t00 400,00

100,00

100,00

100,00

11



1 465 675,r

I 225 559,46

1 Ż25 559,46

r 225 559,46

99,54

99,80

99,80

TI]RA F'IZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

2. Wydatki majątkowe

- Budowa komp1eksu spońowego''Moje Bosko orlik 2012''

w miejscowości stara Jastrąbka \łraz z
infr astf uktruą tęchniczną

_ Wykup działki pod obiek1y sportowe

1 472 40O,O0

I 228 000,00

I 228 000,00

1 Ż26 000'00

2 00o,oo

9Ż60l

99,94

100,00

100,00

100,00

244 400,00

239 000,00

2 470,00

129 000,00

5 400,00

240 r1.5,'72

Ż34 715,72

2 468,55

129 000,00

5 400,00

5 400,00

Zadania w zakesie kultury fizycznej i sporhr

1. wydatki bieące

wĘĄn:

_ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- dotacje

2'Wyda&i majątkowe

wtlm:

- zakup szatni blaszanych na boisko w Glo$aczowej

92605

rrróJT
c-31

.lózef 
Jnur7a

12



W uchwalonym budżecie gniny na 2009 lok plan wydatków na dzień 01.01.2009 roku
wynosił 38.850.456,64 zł.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2009 roku, plan \łydatków na dzień 31.12.2009 roku
w}niósł 45.129.591,45 zl, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakręsu administracji
rądowej 5.684.272'00 zl'

Wydatki zreaiizowano w kwocie 42.252.429,12 Żł, co stanowi 93,ó2 % p1anu, w t}Ąn

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.422.553,11 Żl, co
stanowi 95,40 % planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono :

1. Na wydatki bieżące
w tynl
a)wyragrodzenia i pochodne
b)dotacje
c)wydatki na obsługę długu
d) wydatki z tytr u poręczeń

i gwarancji udzielonych przez
jst

2. Na rrydatki majątkowe

30.190.579,82 zl

|)' .80o '47 8,24ń
1.061'274,16 zł

671.489,25 zl

plan

ptan 14.939.011,63 zl

plan

plan
plan
plan

$Tk.

wyk.
\łyk.
wyk.

29.618.273,94 zl

11'758'585,34 zł
1.061'274,16 zł

670.622,23 zł

łTk. 12.634.l55'78 zl

Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania na ogólną kwotę 1.868.780,12 zł.
Zobowiąania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 505'817,25 zł, zobowiązania
szkół w kwocie I'332.289,)'3 zł, zobowiązania Gmimego ośrodka Pomocy Społecmej w
k\,łocle 30 '673,7 4 zł.
Wszystkie zobowią2ania są zobowiązaniami niewymagalnymi' na które składają 5ię: składki
od wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2009 rok, których termin płatności upłyrł a w mieslącu
styczniu 2010 roku' naliczone dodatkowę wynagrodzelrie rcczne za 2009 rok, faktury Ża
energię' gaz, ryczałty samochodowe, selektywrrą zbiórkę odpadów, w}'wóz nięczystoścj'
roboty budowlane oraz inŻynier kontlaktu na zadaniu inwestycyjnym, których tem'inem
plalności jesl mięsiąc.l)czen 20l0 rokL'

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

W 2009 roku na lolnictlvo poniesiono wydatki związane z opłatą za konserwację urządzeń
melioracJanych, przekazaniem naleŻnej składki w wysokości 2 oń od wpływów z podatku
rolnego do Izby Rolniczej, otaz z o::lzymanej dotacji w wysokości 216'055,19 zł opłacoDo
\łydatki związale ze zMotem podatku akcyŻowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzyst}.wanego do produkcji rolnej ptzez producentów rolnych oraz pokl}to inne
w)JalLi ,,$;4lane Z realizdcJątego /addnid'
Również Za otrzymane śIodki na usuwanie skutków kięsk Źywioło\łych z Powiatu
Inowlocław w kwocie 15.000,00 zł zostały zakupione kęgi betonowe.

13



RealiŻowatre zadania inwestycyjne:

> Budowa kanalu ulgi potok Wsiowa w Borowej
opłacono mapy do celów projektowych oraz operat wodno-plawny.

> Odbudowa rowu Czarna Kolejowa - Mickiewicza
Wykonano m.in. umocnienia brzegów płytami ażurowymi na powierzcbni 966 m2.

> Odbudowa rowu Czarna ulica Zawiszy
Wykonano m.in. umocnienia brzegów płytami ażurowymi na powierzchni 120 m2.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zalządu Dróg Powiatowych W Dębicy za umieszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.493,17 zł'
opłacono lemont placu i pomieszczeń przy budynku Ujęciu Wody w Czarnej na kwotę
19.81'7.05 zl.

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Przebudowa Ujęcia Wody Glowaczowa
wykonano dokumentację projektowo - kosztolysową mapę do celów plojęktowych'

> wykupiona zostala działka pod strefę ochronną Ujęcia wody w Czarnej.

W 2009 Ioku wydatkowano środki w kwocie 49'999,28 zł na koszęnie trawy na poboczach
dróg' wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym drogi powiatowej przy udziale środków
linansowyclr z budżetu Powiatu Dębickiego w kwocie 10.000,00 zł.

Do Powiatu została przekaŻana dotacja w kwocie 1'35 5.640,00 Zł. w tym rta zadania:. PPebudowa drcgi powiatowej m 1280 Pilzno Róża w kwocie 475.640,00 zł,. Budowa chodnika przy drodze powiatowej chotowa Pżecław w miejscowości
Grabiny w kwocie 180.000,00 zł,

. Plzebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno-Róża na odciŃu Czarna (od torów)
Borowa_Róża w kwocie 700'000'00 zł'

Poniesione zostały wydatki z,ułięane z Wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń
pracowników interwencyjnych w kwocie 168'911,09 zł. Po uwzględnieniu reftu.ldacji z
Powiatowe8o Biura Pracy w kwocie 107'933,90 zł' wydatki gminy wyniosły 60.977,19 zł.

Przy udziale środków z WojewódŹwa Podkarpackiego w kwocie i00'000'00 zł i środków
gminnych' Gmina poniosła wydatki związane z Iemontami dróg gminnych w poszczególnych
sołectwach na ogólnąkwotę 864'283,66 zł.
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Na wydatki te składają się między innymi| zakup kruszywa, kęgów betono\łych' znaków
drogowych oraz ich montaż' tlanspofiy kamienia, zwiru, praca równialki, rcmont tablic
informacyjnych, naprawa wiaty autobusowej w sołectwie Ż dżary, lttzymanie czystości ulic i
Iowów oLaz odśnieŻanie dróg gminnych na kwotę 6,ł'425,64 zł' przełoŹenie sieci
telekontuikacyjnej w sołęctwie Głowaczowa na kwotę 8.540,00 zł, roboty drogowe w
sołectwie czama na kworę 2'7.I'72,57 zł, wykonanie rowu przy drodze grrrimej w sółectwie
RóŹa na kwotę 18'087,5 l zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych na kwotę 29.418,24zł,
wykoDanie lemontu nawierzcfuri drogowej na dł' 26 km równiarką dróg grninnych na kwotę
39.005,63 zł, poszerzenie pasa drogi w Czarnej ul. Spółdzielcza na kwotę 18'978,70 zł.
w}miana nawielzchni przystaŃu w sołectwię Róża na kwotę 5.610,40 zl, opraco$anie
dokumentacji ręmontu drogi gminnęj w sołectwie Glabiny Wieś na kwotę 13.0o0'o0 zł,
remont przępustu na drodze gmifuręj w sołectwie Golemki na kwotę 3'169,00 zł, pogłębienie
rowu odwadniającego w sołectwie Róża szkotnia, Jaźwi,ny, Żdżary' Stara Jastrząbka-
Podlesie na ogólnąkwotę 4'684,80 zł.
Wykonano również przębudowę drogi gminnej w sołectwie chotowa o dł' ó5omb na kwotę
116.888'20 zł olaz lemont drogi Głowaczowa - Grabiny o dł' 1020mb za kwotę 152.140,34
7'ł.

Za śIodki otrzymane z Funduszu ochjony Gruntów Rolnych w kwocię 33'900'00 zł
wlkonano remont d.ogi dojazdowej do pól w sołectwie Borow.a'

W 2009 roku Gmina Czarna otrŻymała ślodki z Ministerstwa spraw wewnętrznych i
Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dlogi gminne w k\łocie
2'383'588,86 zł oraz otrzymała pomoce flnansowe z GmiDy wiązowna w kwocie 1o0.ooo.oo
zł' od Wojewody Podkarpackiego kwotę 300'000'00zł' z Gminy Tomaszów Mazowięcki w
kwocie 3.000,00 zł' z Gmtny Prz1tuły w kwocię 5'oo0,00 zł olaz z Gminy Kolzęnna
25'000,00 zł. Srodki te oraz gmime zostały wykoŹystane na zakup kruszywa, kręgów
betonołych, piasku' klińca w poszczególnycl.t sołectwach na ogólną kwotę 134.158' 16 zł'
Pozostałe wfdatki to| wykonanie lemontu dlogi gminnej Róża- Jźwiny na kwotę
54.946'18zl, rcmont przepustu W sołectwie PŻelry BóI 5'551,00 zł, formowanie skarpy
obwodnica lażlviny- 4.683 '45ń' formowanie skarpy droga Stara Jastrząbka_ 6.454,262ł,
wykonanie rowu i zas;p1rvanie w1,rwy w sołectwię czama- 13.489'71 zł, Ioboty remontowe
w sołectwie Grabiny- 5.554,70zł, Ioboty lemontowe i opracowanie dokumentacji w sołectwie
stara Jastżąbka- 10'844,66zł, rcboty remontowę na ul. Witosa, ul' wojska Polskiego, ul.
Spółdzielczej' ul' Kolejowej na kwotę 156'903,16 Zł, roboty lemontowe w sołectwie Bórowa-
29.448,31 zł' roboty remontowe i opmcowanie dokumentacji \ł sołectwie Jaźwiny -55-433,52
Żł, roboty remontowe w sołectwie Chotowa -6'279,79 zł, ptace rcmontowe w sołectwie Róża _

] 5.250,00 zł, opracowanie dokunentacji Żdżal! ZagóIze na k\\otę 4'500,00 zl' PrzeryĘ Bór
na kwotę 2.500'00 zł, RóŻa laźwiny na kwotę 15.713,60 zł, wykonanie lemontu mostu
Borowa ,,Mały Koniec" na kwotę 263.942'71 zł' Iemont mostu Jaźwiny- obwodnica na kwotę
2.49.7'70,62 zł, projekty budowlane remontu pżepustu na ul' Zawrsza na kwotę 7'076,00 zł,
umocnienie b.zegów przy potoku ul. Mickiewicza na kwotę l2.20O,0O zł.
opłacono lównież mapy do celów projektowych' tEnspo y kruszywa i piasku, p.ace
równiarki, wykazy zr\ian otaz odszkodowania osobom Iizyczn}Tn za poniesione szkody w
związku z udostępnieniem działek na &ogę objazdowąw związku z prŻębudową mostu'
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Kontynuowane zadania inwestycyine:

> Przebudowa drogi powiatowej Machowa - Czarna
Wykonano dokumentację projektowądlogi wraz z dokumentacjąprzetargową

> Przebudowa drogi porłiatowej nr 1291 lll. wojska Polskiego czarna
Wykonano dokumentację projektową wraz z przebudową pŻepustu oraz dokumentację
pIZetargową.

} Budowa drogi w Rół do cmentarza
Wykonano budowę dlogi, opłacono [adŻór inwestorski-

> Kompleksowy remont oraz budowa infraŚtruktury drogowo-parkingowej w
Gminie czarna w celu nviększenia szans rozrvoju Gminy

Wykorrano projekty przebudowy dróg gminnych .,C]owaczowa- Grabiny"' ..Podlesie Pniaki'',
,,parking w Czarnej ul. Spółdzielcza", ,,Żdżaly ,,Ztódla", ..Grabiny Centrum' osiędle'''
,,czarna ul. Leśna'''

> Integracja społeczno-gospodarcza gminy Czarna poprzez rernont i budowę
infrastruktury drogowej etap I

Zapłacono loboty dodatkowe na drodze gminnej Głowaczowa- Karolówka orM nadŻól
inwestorcki.

} Integracja spoIeczno-gospodarcza gminy CŻarn^ poprzez remont i budowę
infrastruktury drogowej etap II.

opracowano plojekty budowlane wmz Z uzyskaniem pozwoleń na budowę, wykonano
przebudowę clróg ',Czama ul. Spółclzielcza", ,,Grabiny _ chotowa Słupie'', ,,przebudowę
cl,odnika i zjazdów plzy ulicy Spółdzielczej w Czarnej'', nadzór inwestorski, wykonano i
wbudowano tablice promocljne projektu.

> Budołva ścieżki pieszej w Rół
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2009 roku .

- Budo$a parkingu uieiskiego w starej Jastrząbc€
Wybudowano parking z kostki brrrkowej o powierzcbni ż 868.70 m'\łTaz z oświetleniem
terenu, podjazdem dla niepelnosprawnych i schodami, wykonano przebudowę sieci gazowej.
zapłacono nadzór inwestorski.

> Remont moŚtu żdżary ,,Barnasie''
Zakupiono drewno, wykonano remont mostu polegający na wymianie podkładów, poręczy i
innych elementów drewnianych, zapłacono nadzóI inwestorski.

} Rewitalżacja zdegYadowanych terenórł porłojskowych w żdżarach i czarnej
oraz mie'iscowości Zdżary i Czarna

wykonano napy projektowe i opiniodawcze, opracowano dokumęntację projektową
rewitalizacji zdegradowanych terenów powojskowych, oplacowaDo prognozę oddziaływania
na środowiska do lokalnego programu lewitalizacji, uzyskano opinię i ocenę w zakesie
p'poż' projektu ręwitalizacji.
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> Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Pniaki
Przebudowano drogę o tawierzcbni bitumicznej o długości l530 m' i szerokości 3,5nr'

z Przebudowa drogi gminnej żdżary 
''żródla''Przebudowano drogę o nawięEchni bitrrmicznej na powierzchni 5250 m2, zapłacono nadzór

inwęstorski'.

ż Budowa parkingu lv czarnej u|. spóIdzielcza
Wykonano chodnik przy parkingu.

> Usuwanie skutków klęsk ż}'rviolowych _ odbudowa infrastruktury drogowo-
mostowej - droga Podlesie Janowiec

Wykonano odbudowe drogi o nawielzclmi bitumiczrej, powierzchnia2943,50 m2.

2 Usuwanie skutkórv klęsk łtviolowych - odbudowa infraŚtruktury drogowo-
mostowej - droga Chotowa do Przyborowia d2.217,100712 km 0+000-1+070

Wykonano drogę o nawierzchni bitrrmicznej, powierzcbrria 3895'00 m2

> Usuwanie skutków ldęŚk źłviolowych - odbudołva infrastruktury drogowo-
mostowej
- dfogn zdżary 

',Zródla'' 
km 1+500'00 - 2+018,00

- droga Grabiny kolo Śzkoly km 0+000'00-0+227'00
- droga .laźrviny _ Różł 0+0172'00-1+l l72'00
_ droga czarna ul. Leśna km 0+000'00-0+4ó5'00
- droga Bororva - cmentarz km 0+000,00-0,220,00
- droga Borotva koło Kleszcza km 0+000'00_0+123'00

Odbudowano drogi:
- Zdżaty ',Zlódła" km l+500,00 2+018,00 o nawierchni bitumicznej, o powierzĆ]lni ]8]3
lll',
- Grabiny koło szkoły km 0+000'00-0+227,00 o nawierzchni bitumicznej, o powieżchnj
794,50 m'?,

-.Jaźwiny - Róża 0+0\12'o0-1+|112,00 o nawielzchni bitumicŻnej, o powierzchni 37ó2,50
111-,

droga Czarna ul.Leśna km 0+000.00-0+465,00 o nawierŻcbni bitumicznej, o powierzclrni
t617.50 nr'.

droga Borowa - cmentarz km 0+000.00-0,220,00 o nawierzcbni bitumicznej, o powiezchni
ó60.00 m'.
_ droga Borowa koło Kleszcza km 0+000,00-0+123,00 o narvierzchni bitumicznej. o
porvierzchni 492,00 m2.

> Usuwanie skutkótv klęsk ż1rviolowych - odbudowa infrastruktury drogowo-
mostowej
- droga Czarna ul. Polna km 0+000,00+757,00
- droga czarna osiedle Pólnoc km 0+000'00+252'00
- dtoB^ zdżary _zngórze km 0+000,00-0+428'00
- droga Głowaczowa Ujęcie wody 0+000'00+338'00
- droga Grabiny d2.1462, km 0+000,00-0342,00
- drog dz. 24219 km 0+000,00-0+254,00
- droga chotorva dz'óo' km 0+000'00-0+480'00

l1



- droga Przeryty Bór dz. 430'435' km 0+000,00-0+228,00
- droga Grabiny przez wieś' km 0+00ot00-1350'00

Odbudowano drogi:
- Czama ul. Polna kn 0+000,00+757,00 o Dawierzcbni bitumicznei, o powierzcbni 134g,50

m-.
- Czarna^ osiedle Północ km 0+00o,oo+252,oo o nawierzcbni bitumicznej, o powierzchni
882,00 m'?.

- Żdzary^ Zagótze km o+o00,0o-o+428,00 o tawięrzchni bitumicznej, o powierzchni l
498,00 nl.
- Glowaczowa Ujęcie Wody 0+000.00f338,0o o nawierzchni bitrrmicznej' o powierzchni l
I 14,00 m'.
- Grabiny d2,1462, km 0+000,00-0342,00 o nawierzchni bitumicznej, o porvierzchni 1197,00

' Grabiny^ dz.242]9 krn 0+000,00_0+254,00 o nawierzchni bitumicznej, o powieżchni
1384.50 m'Ż.

cl']otowa dz'60, km 0+000,00-0+480,00 o nawieŹchni bitrrmicznej, o powierzclui 1680,00
m-,
- Przer}ty Bót óz.' 430,435, km 0+000,00-0+228'00 o nawierzchni bitumicznej, o
powierzchri 798,00 m2.
- Grabiny przez wjeś' km 0+000,00_1350,00 o nawierzcbni bitumicznej, o powielzchni
4'725,00 m'.

) Usurvanie skutków klęsk źłłviolołYch - odbudowa infrastruktury drogowo-
mostowej
- przepust na drodze Jaźwiny _ Róża

W;"konano przebudorł,ę przepustu o długości 9 mb (światło przepustu średnica l50 cm),

ż Usuwłnie skutków klęśk żywiolorrYclt - odbudowa infrastruktury drogotlo_
mostowej
- droga Jaźwiny kolo szkob dzialka nr 1016/5

odbudowalro drogę JaŹwiny koło szkoły działka nr 10]6/5 o nawię!Żchlli bifumicznej' o
powierŻcl i 504,50 m'Ż,

> Usu}vanie skutków klęsk
mostowej
_ droga Jaźwiny działka nr

odbudowano drogę Jaź\\liny dzialka
nl-,

'łwio|owych - odbudowa infrastruktury drogowo-

81/3
tu 81/3 o nawierzcbni bitumicznej, o powierzchni 560,00

' 
Usuwanie skutkótv klęsk żyrviołowych - odbudowa infrastruktury drogowo-
mostowej
- droga Czarna dzialka nr 544

odbudowano drogę Czarna działka l'tr 544 o nawierzchni bitumicznej, o powierzclmi 588,00
1n-.

) Usurvanie skutków klęsk łwiolowych - odbudowa infraŚtruktury drogorvo-
mostorvej
_ droga stara Jastrząbka 

',olszyny'' 
dz.1077

odbudor-r,ano drogę stara Jastrząbka .,olszyny" dz.l0']'7 z kruszywa na po\ł.ierzchni 2850.00
m_.
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) Wykup dzialek pod drogi gminne na ternie
kwocie 7'000,00 zł, ponieważ nię została wykonana
działek.

TURYSTYKA.

gminy Czarna zrealizowano tylko w
dokumentacja geodezyjna i podziały

Planu

Gmina w 2009 roku poniosła wydatki bieżącę z'łiązane z zap|a7ą za opmcowanie
matę ałów do wniosku na zadanie ,,Poszerzenie ofeńy Turystyczno Kulturalnej Gminy
Czarna poprzez budowę Palku Twystyczno'Rekreacfnego w czamej'' na kwotę 1'000,00zł.

Realizowane zadanie inrłestycyjne:

} Wykup dziaIki pod park i |dadkę w Czarnej
Zakupiono działki pod park i kładkę w Czar:rej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w 2009 roku do Urzędu Skarbowego w Dębicy odprowadzono naleiny podatek VAT olaz
naleŹne podatki na rzecz budżętu.
Wydatkowano środki na prcjekt rozbiórki kotłowni w Przyborowie onz rnapy na ogólną
kwotę 5.490,00 zł'
Wypłacono równieŹ odszkodowania nauczycielom za wcześniejsze opuszczenie mieszkań w
kwocie 24.000_00 zł'

Przy udziale pomocy finansowej z Powiatu Mieleckięgo w kwocie 25'900,00 zł i środków
gmirurych w kwocie 3.940'00 ż zakupiono kontenel mieszkalny dla osoby, której dom
Zostałziszczony w tlakcie powodzi.

DZIAŁALNosc UsŁUGowA

opłacono opmcowanie ekof1zjogaficznę dla projektu Miejscowego
Zagospodarowania Przestrzemego Gminy Czarna w miejscowości Czama.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące zadaf zleconych składają się vynagrodzenia i pochodne od
rłynagrodzeń' zakup dIuków do USC i Ewidencji Ludności, zakup niszczarki' szaf, czajnika,
wieży sony, pzepisów, licencji programu, de1egacje i szLo1enia, badania okesowe
pracowaików, opłaty pocŻowe, opłaty za opiekę autorską nad proglamem! papier kselo,
tonely, tusze do &ukarck, pamięć do komputera, składka PFRoN, odpis na ZFŚs,
zorganizowanie uroczystości ."łTęczenia medali z okazji 5oJęcia pożycia małżeńskiego.
Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własnę środki
w kwocie 82.467,32 zł.
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wyko.zystano środki na opłacenie udziału Przewodniczącego Rady Gminy w X Kongresie
Gmin, dięty dla radnych i sołtysów oruz roz.l'llowy telefoniczle Przewodniczącego Rady
Gminy.

wydatki bieżące na administację dotyczyły: wypłaty wynagrodŻeń i pochodnych od
wynagrodzeń, zakupu druków' mateliałów biurowyclr, nisŻczarki, faksu, wenty]atorów,
aparatów tęlefonicznych, anteny wzmacniającej sygnał tęlefonów komórkorłrych, okularów
korekcyjnych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia biurowego, licencji, środków
czystości, tuszów do drukarek, mydeł, herbaty dla placowników urzędu, energii, wody, gazu'
ścieków' rozmów telefonicznych, opłat licencyjnych' szkoleń' delegacji ktajowych i
zagraliczrrych, Iyczałtów samochodowych' kosztów opłaty pocztowęj, napraw spŹętu
komputelowego, plenumeraty czasopism, opieki autorskiej nad programami, przeglądu
instalacji c'o, usług internetowych, telefonicznych, ubezpieczenie budyŃów, umowy zlecenia
konserwatora sprzętu komputerowego, składki PFRoN olaz odpisu na ZFŚS'
wykonano remont pomieszczeń archiwum i wykonarrie dokumentacji projektu lemontu
budlnku.

Realizorvane zadanie inwestycyjne:

} Wykolnno alarm i molitoring budynku Urzędu Gminy oraz zakupiono sprzęt
komputercwy -2 zestawy, laptop oraŻ centralę telefoniczną

Poliesiono wydatki związane z zakwatelowaniem delegacji pracowników samorządowych z
Gminy Kłodawa.
Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazarro składkę człoŃowską olaŻ składkę do
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5-ciu Gmin.

URZEDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowxJ. KoNTRoLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

wykolzystano środki na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy z
pracownikien sporządzającyn aktualizację spisu wybolców'

Wydatkowano środki na wypłatę diet członkom komisji biorących udział w wyborach do
Parlamentu Europejskięgo , wyposazenię lokali wyborczych, mate ały biurowę, tonęry, tuszę
do drukarek, usługa infonnatyczna, umowy zlecelia zwięale z obsługą wybororł oraz
pochodne od tych umów'

OBRONA NARODOWA

Wydatkowano środki na przeprowadzęnie ćwiczeń i szkoleń z zakesu zadań obronnych w
kwocie 2.000.00 zł'
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BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I ocHRoNA PRzEcIwPoŻARowA

W 2009 roku Gmina przekazała środki w kwocie 8'000,00 zł do Wojewódzkiej Komendy
Policji celem zakupu paliwa dla Policji w Czamej.

Do stalostwa Powiatowego w Dębicy zostały pft'ekazar'e środki na zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stef skaŹenia w kwocie 6'000,00zł'

Poniesiono lównieŹ wydatki bieżące w jednostkach oSP na ogólną kwotę 181'689,00 zł' na
które składają się: ekwiwalent za akcje pożart cze' zakup paliwa, części zamiennych,
un, ur]durowania' akumulatorów, lvęże ssawne d]a oSP stara Jastrząbka, dmbiny latowniczej,
radiotelefonu, szafy osP Grabiny, przeglądu instalacji gazowych' badań technicznych
samochodów, opłaty za gaz, energię, roz11lowy telefonicŻne' umowy zlecenia konser\łatolów
splzętu oraz ubęzpieczenie samochodów i stażaków, badania techniczne' roboty remontowe
garaż'u oSP Zdżary na kwotę 7.301,60zł, Ioboty budowlane oSP Róża na kwotę 56'080,07 zł'
loboty ziemne przy rerr-rizie oSP Chotowa na kwotę 12.353,37 zł' napralva motopompy oSP
Bolowa na kwotę 1'623,00 zł, wykonanie i montaż fegału oSP Grabiny na kwotę 3.138,572ł
oraz opłacono studium wykonalności zakupu samochodu ratoBniczo-gaśniczego na kwotę
5.800.00 zł.

Realizorvane zakupy inwestycyjne:

} Zakupiono wyposażenie do samoclrodu latownictwa drogowego dla osP w czarnej
na kwotę 25.1'ł5,00 zł przy ldziale środków z wojewódzkiego FundusŻu ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.000,00 zł.

W 2009 roku W wyniku powodzi poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów
strażakom biorących udział w akcji powodziowej na kwotę 34.854'17z ł' zakup pa]iwa,
zakup obuwia filcowego, worków, ż}.$ności dla strażaków biorących udział w akcji
powodziowej oraz hanspofi osusŻaczy.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

> za ottzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15'000,00zł Żakupiono
pompę sŻ]amową drabinę oraz pilarkę dla oSP Czarna.

OSOB PRAWNY
NOSTEK NIEPOSIADA.IACYCH RAZ WYDATKI

ZWIAZANE Z ICH POBOREM

Wypłacono WynagrodŻenie prowizyjne sołtysom' zakLrpiono drtrki podatkowe, pokyo
Lo.zt1 opl"ry pocaowej ikoszly eg,/eluc)jne.

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

Wydatko\Ą'ano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kred}.tów i pożycŻek w kwocie
670.622.23 ?1.
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OSWIATA I WYCHOWANIE

szKoŁy PoDsTAWorl/E 801-80101

SP BOROWA

1. wydatki bieżące
w tlrn:
- płace i pochodne
- Pozostałe wydatki

1. Wydatki bieżące
w tlm:
- płace i pochodne
- pozostałę wydatki

1. wydatki bieżące
w t)Ąn:

- płace i pochodne
- pozostałe wydatki
w t),I'l'l:

Plan

626.373,10

390.ó60'00
235.'713,10

627.231,15

462.234,00
164.997,15

Wykonanie

6Ż5.794'l2

390.65r,14
235.142,38

626.060,61

462.L89,30
163.871,31

1446.809,04

920.1r'7,83
526.691. 

'ŻI

99,91

100,00
99,',76

w t)m:
i socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieŹącę utrzymanie szkoły, opłaty za
media, remont dachu j kominów _ 29 '799,24, ko\Ąa|za i klas 28 1 10'94' montaż sprŻętu
sportowego |'71'7,76' prcjękr rozbiórki bud}Tłu mieszkalnego (Dom Nauczyciela)
5 002'00' pomiary i badania elektlyczne 1 717,86, usuwanie śniegu z dachu 5 709,60,
wykonanie tablic informac}łnych _ 1 921,28' opłata za tnnspoń posiłków 9 515,00,Iemont
kotłów gMowych _ 1 220,00, roboty tFkarskie w piwnicach 976,00, układanie wykładzin _
2 506,16, remont kanalizacji burzowej - 5 943,17, wykonanie studzienek rewizlnych wraz
zasuwami burzowJ.mi 3 582,25' wykonanie dokumęntacji projęktowo pŹetalgowej
rcmontu budynku szkoły _ 2135,00, drobne naprawy sprzętu' zakup ławko-wieszaków
4195,58,mebli 3 672,00, zakup sprzętu spońowego 12364,19,.

SP CHOTOWA

w t}łn:
l socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzynanie szkoły' opłaty za
media, drobne naplawy splzętu, Żamontowanie nowych blatów do ławek szkolnych
8 758,38, pomiary i badania instalacji elekhl'czne 1 585,62, naprawa kosiarki samojezdnej
1 172,00, malowanie sal lekcyjnych 11200,00, opłata za tlanspoń posiłków 10 207,00'
zakup ławko-wiesŻaków 1506,70, wykonanie projektu zadaszenia nad tamsem olM
wyniary stolarki okiemej 4 880,00.
Dokonano zakupu| farb ' 3 445,32, tablic, dpvanów _ 10 896,97, kosy spalinowej 1939,31,
mebli 10 107,85, kosiarki 1 542,02,.

SP CZARNA

99,81

99,99
99,32

99,84

99,91

r.449.060,64

920.915,00
528,14s,64
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l socjalny. dodatęk wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utzymanie szkoły' opłaty za
media, drobne naprawy sprzętu, wykonanie tablic informacyjnych 4 087'00, wykonanie
osłorry grzejników 8 876,72, wykonanie elewacji na budyŃu sŻkoły oruz placów z kostki
brukowej _ 15512'05, roboty budowlane zewnętŹne _ 14855,54, docieplenie budynkrr
szkoły - 171 208,75, pomiary i badania instalacji elektrycŻnej 3 649,55, remont pokoju
nauczyciela 5 058,44, wykonanie Ięnowacji drzwi 5 490,00' zakup| piłek 1794,32,
mebli 6 004,36, odstaszacza _ 1 350,00, Iegałów i blatów na stoliki - 4 401'76, ławek i
koszy 8 26l'84, drobnego sprzętu ( telefon, fax., glŻejnik konwektorowy itp.), tablic do
koszy - 2 220,40' roślin ozdobnych 2 696'20, sprzętu kuchennego 6 772,66, wykonanie
kosztorysu Iemontu szkoły 1207,80' wykonalrie dokumentacji prcjektowej \łraz z
kosztol'ysem kotłowni centalnego ogŹewania 6100,00' układanie wykładzin _ 2120,06,
remont kotła gaŻowego 3 660,00, instalacja zasuw burzowych w studzienłach rewizlnych
kana]izacji sanitarną 4'79'],43, napmwa powierzchni z kostki brukowęj 2 863'73, roboty
konselwacyjno-Iemontowe na stadionie 1 702'44' usługa zagospodarowania telenu zieleni
2 500,00.

sP GŁowACZow,Ą

w tlm:
l socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrŻymanie szkoly' opłaty Za
media, pomiary i badania instalacji ęlektlycznej _ 1602,42, opłata za dowóz posiłków
11591,00, wykonanie dokumentacji prcjektowo_przetargowej remontu budynku szkoły
2 r35,00.
Dokonano zakupu: sprzętu RTv _ 4 687,65, kwiatów na labaty szko]ne _ 1 E8o,37, pomocy
dydaktycznych 12 993,00' ławęk i krzesęł do punktu wydawania posiłków' 12.ó39,83.

SP GRABINY

1. wydatki bieżące
w tlm:

płace i pochodne
- poŻostałę wydatki

l. wydatki bieżące
w t}łn:
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

444.807,I2

30'7.031,00
1,3'7.'770,),2

779.793,11

ss9.707,00
211.585,17

443.157,26

306.919,55
1.36.23',1,',71

99,63

99,96
98,89

99,87

99,99

778.733,06

5 59.653,88
2t0 .5'7 8,8',7

w łłn:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły' opłaty za
media.
rozbudowa monitoringn 41'19"72' ńżne loboty budowlane przy elewacji budynku szkoły
25 558,68, zakup: ksiąek do biblioteki 996,00, kosy spalinowej - 1496,30' pomiary i
badania elęktryczne 2 546,85, plzyłąęz do kanalizacji 1 400,00' usłtrga zagospodarowania
tefenu zieleni 3 000,00, mapa do celów pĄektowych dla boiska spoltowego _ 1037,00,
plojekt budowlany ogrodzenia, boiska oraz lozbiórka oczyszczalni ścieków 4 178,00.

2. Wydatki majątkowe 8 501'00
w tlm:
zakup kosiarki samojezdnej 8 500,31.

99,998 500,31
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SP JAŹWINY

l. Wydatki bieżące
w t}łn:
- płace i pochodne
- pozostałę wydatki

2' wydatki majątkowe
wtlm:
zakup kserokopiarki - 3

3.999,00

999,00.

w tym:
i soc.jalny' dodatek wiejski' dodatek mieszkalliowy, bieżące utrzymanie szkoły' opłaty za
media,
pomiary i badania instalacji elektrycznej 1 363'91' usuwanie śniegu z dachu 1756,80,
opłaty Za dowóz posiłków 3 069,00' Żaknp żallzji pionowej 3 476,00, farb 2 582,36,
telewizola LcD _ 2 498,99, mebli 5 834,04, pomocy dydaktycznych _ 2 993,oo, regałów i
blatów 5 401'57' mebli _ 8 516,82, d}vanów i tablic 214g,g9, L\łożęnle kostki brukowej,
wykonanie klombów, podbudowa pod wjazd do boiska spońowęEo 2| 732,34, wykonanie
skoczni do skoku w dal 1 788,43' malowanie sal - 9 58o'oo, opłata za transpo1t posiłków
5 363-00.

408.972,08

269.1.71,00
135.802,08

407.527,44

269.r51,',I 5

134.370,69

99,65

100,00
98,95

100,00

99,72

100,00
98,54

oplaty za
prcgramu
transpoń

sP PRZYBoRÓW

1. wydatki bieżące
w tlml
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki
w tlm;
I socjalny, dodatek wiejski,
nedia, przeglądy instalacji
komputerowego do historii
posiłków 6192,00'

sP RÓŻA

1. Wydatki bieżące
w t)'ml
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

dodatek mieszkaniowy, bieżące utrz1.manie szkoły,
gazowej i elektrycznęj, zakup: lodówki 699,00,

149,00, Iemont kanalizacji 1728'26, opłaty za

566.362,04

459.000,00
107.362,04

3.999,00

s64.193,97

458.995,03
105.798,94

751.990,10

418.861,00
333.129,10

'15r.760,39

418.848,02
332.9L2,3',7

99,9'.7

100,00
99,93

w tlm:
l socja]ny, dodatek wiejski' dodatek mieszkaniowy' bieżące utrzymanie szkoły, opłaty za
nedia, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej _ 195l'94, zakup| myjki ciśnieniowej
2148,05, odstraszacza - 1350,00, żaluzji piot]owej - 5518,80, mebli_6171,98, falb
3 684,90, d)'rvanów 1 191,ó2, pomocy dydaktycznych _ 8 640,54, telewizom _ 3 502,40,
Ięgałólv 2 623,00, naczyń kuchennych 928,42, malowanie boisk spońowych 3 843,00,
docieplenie budynku szkoły 151.684'9I, remont bud}tku gospodarczego przy szkole
25 6IŻ' 44'
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w tyn:
f' socjalny' dodatek wie.jski, dodatek mieszkaniorły, bieżące utrzynanie szkoły, opłaty za
media, przeglądy instalacji gazowej i elektycŻnej 2 334,06, zakup: mebli 2585,18,
książek do biblioteki 995,57' remont wentylacji sali gimnastycznej 21o3,5.1'
odpowietrzenie instalacji c.o' 1 183,40, wykonanie klombów kwiatowych 5 793,85,
docieplelie ścian budyŃu szkoły _ 6317,59' usuwanie śniegu z dachll _ 4I.72,40,
wykolanie dokumentacji plojęktowo-przetargowej ręmontu budyŃu szkoły _ 2 135,00'

sP żDżARY

sP STARA JASTRZĄBKA

1. wydatki bieżące
w t}Ąn:

- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

1. wydatki bieżące
w tlm:
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

1. wydatki bieżące
w łĄn:
' płace i pochodne

pozostałe wydatld

769.665,39

581.225,00
188.440,39

839.s67,61

467.881,00
368.026,61,

56.379,00

50.000,00
6.379,00

769.355,17

581..220,06
188.r3s,11

99,96

100,00
99,84

839.233,00

46',7.8',70,00

36'/ .703,00

99,96

100,00
99,91.

w t).m:
f' socjalny, dodatek Wiejski, dodatek mieszkaniowy' bieżące utrz}manie szkoły, opłaty za
media, pŹeglądy instalacji gazowej i e1ektrycznej 2 560,69, zakup: żaluzji pionowej
3 003,96, odstaszacza - 1 350,00, okien 23 015,30, pomocy dydaktycznych Z S23,OO,
kostki brukowej 14 259,20, palisad bętonowych _ 4 015,94, naczyń kuchenrrych _ 4 590,34,
wykonanie dokumentacji tecbnicznej lemontu ęlewacji _ 800,32, usuwanie śniegu z dachu
7905'60, docieplenie budynku szkoły _ l22 897,26' wykonanie lemontu instalacji
celltralnego ogźewania - 15787'30, wykonanie projęktu zagospodarowania telenu koło
szkoły * 6500,00, mapa do celów projektowych dla boiska sportowego - 1 037'oo.

2. wydatki majątkołve 3.660,00
wtlml
zakup pieca c.o.

3.660,00 100,00

Gmina po osła Wydatki w kwocie 3 '034,14 na z*tlp 2 kompletnych stołów do tenisa z
pfzeznaczeniern na pomoc Źeczową dla szkoły Podstawowej w Koniuszowej w Gminie
KolŻenna'

oDDZuŁY PRZEDSZKOLNE ly SzKoŁ4CE PODSTAWOWYCE 801-80103

oDDZIAŁ KL.o BoRowA

56.357,88

49.9',79,58
6.378,30

99,96

99,96
99,99

w tlm:
f. soc1alny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.
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f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

oDDzIAŁ KL.o cHoTowA

1. wydatki bieżące 43.253'00
w tlm:
- płace ipochodne 37'681,00
- poŻostałe wydatki 5 '5'12,00
w t}łn:

oDDzIAŁ KL.0 GŁowACZowA

1. Wydatki bieżące 53.841'00
w t}Ąn:
- płace ipochodne 47'805'00

pozostałe Wydatki 6'036'00
w tyn:

1. Wydatki bieżące 63.270,00
w tynl
- płace i pochodne 56'718,00
- pozostałe wydatki ó'552'00
w tlm:

1. wydatki bieżące 15.734'00
w t}łn:
- płace i pochodne 14.303.00
- pozostałe wydatki 1.431,00

5.512,00 100,00

43.229,39

37.657,39

99,9s

99,94

99,99

99,99
99,99

99,99

99,99
100,00

53,833,56

47.'t98,36
6.035,20

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

oDDzIAŁ KL.0 GRABINY

63.262,45

56.',7 t0,45
6.ss2,00

I socjainy, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

oDDZ]AŁ KL.o JAŹWINY

1.5,647,74

14.ŻI'7,34
1.430,40

99,45

99,40
99,96

I socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

oDDZIAŁ KL.o RÓżA

1. wydatki bieżące 33.614'00 33.606'32 99,98
w tyrn:
- płace i poclrodne 28.417,00 28.409,52 99,9'/
- pozostałe wydatki 5.19'7,00 5'196,80 l0o,00
w t}Ąn:

I socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.
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oDDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

1. wydatki bieżące 20.348'00
w tlml
- płace i pochodne 17.571'00
- pozostałe wydatki 2.7'7'1,00
w t}łn:

1' wydatki bieżące 54.703'00
w t}łn|
- płace i pochodne 48.823,00
- pozostałe wydatki 5.880,00
w t}Ąn|

i socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

oDDzIAŁ KL.o żDŹARY

20.2a3,95

t'7.50'1,55
2.'.|',76,40

54.67s,71

48.',796,r1

5.879,60

99,69

99,64
99,98

99,94
99,99

I socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

PRZEDSZKOLA 801-80104

PP CZARNA

1. Wydatki 463.245,00 450.083,36 97,16
w tlm:
- płace i pochodne 312'4'78'00 312.0Ż'7 '46 99,86
- pozoslałe wydatki 138.778,00 126.06'7,0'7 90,84
w tlm:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy' bieżące utrzymanie sŻkoły, opłaty za
media, zakup: żywności do sporządzania posiłków, kosy spalinowej 1879,09, kwiatów
Iabatowych iroślin do oglodu _ 4238,79, zabawek 840'00, przegląd instalacji gazowej,
rcboty budowlane zewnętzne plzy budynłu przedszkola (ogro dzefie) ' 24.530,44.

2. wydatki majątkowe 1l.989'00 11.988'83 100'00
w t}m : zakup dwóch komputerów - 3 531,90, kosiarki samojezdrręj 8456,93.

PP PRZYBoRÓW

1. Wydatki bieżące 293.260'00 286'821'01 97'80
w BĄn:
- płace i pochodne 205.216'0() 205-172'70 99,98
- pozostałe wydatki 84.615'00 '78'220'1'1 92'44
wrym:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy' bieżące utrzymanie szkoły' opłaty za
media' zakup: ż}rłtości do sporządzania posiłków, krzewów ogrodowych i kwiatów -
1 930,39, komputela _ 3.428,00, naprawa kserokopiarki 732,00' przegląd instalacji
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gazowych 488,00, wykouanie montażu naczynia pŻeponowego w instalacji centralnego
ogrzerłania _ l'l0].27. monlaŻkalek\Ąenl)lacyjn)ch 488,00.

2. wydatki majątkowe 3 429'00
w t}łn I zakup komputeft-3 428,20.

201.599,00

149.041,00
52.558,00

3 428,20

Żoo.951'22

r49.037,s3
51.913,69

99,98

99,70

100,00
98,7',7

utŻymanie sŻkoły,
23,486,00, zakry

GIMNAZJA 801-80110

PG BOROWA

1. wydatki bieżące
w tlm:
- płace i pochodne
- pozostałę \łydatki
w tyn:
f' socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące
zaktĘ: krzeseł 2288,72' fieb'li - 1 803'16, pracownia językowa
pomocydydaktyczrlych 487,89.

PG CHOTOWA

1. wydatki bieżące
w tlml
- płace i pochodne
- pozostałe wyda&i
w tlm:

244.937,00

217.003,00
27.934,00

244.688,15

217.000,98
27.687,47

99,90

100,00
99,L2

l socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniorły nauczycieli, bieżące utrzymanię szkoły.

PG CZARNA

l. wydatki bieżąc€ 863.741,47 862.613,61 99,81
w tlm:
- płace i pochodne 6ó3.861,00 6ó3.815'35 99'99
- pozostałe wydatki 199.880,47 198.798'26 99,16
w q/m:

i socjalny, dodatek wiejski' dodatek mieszkarriowy nauczycieli' bieżące utrrymanie szkoły'
opłaty za media' zakup: drobnego spfzętu _ 1 172,12, książek do biblioteki 2745,00'
remont pomięszczeń 20'729,89' naptawa kotła ceDtralnego ogrzęwania 1586,00,
malowanię sali gimnastycznej 39 995,38, usuwanie śniegu z dachu 7 210,20 ' 

ptzewóz
uczestników programu SoCRĄTES 7 000,00.

PG GŁowAcZowA

1. wydatki bieżące 99,68320.713,00 319.681,26
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w tlm:
- płace i pochodne 282.091,00 281.699,75 99,86
_ poŻostale w)datki ]8'622,00 37.981,51 98,34
w t),m:
f. socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły.

PG GRABIITY

1. wydatki bieżące 191.981'04 497.390,87 99,88
w t}Ąn:

- płace i pochodne 435'067,00 435'02'7,56 99,99
- pozostałe wydatki 62'914,04 62'363'3I g9,I2
w t}łn:
f. socjalny, dodatek wiejski' dodatek mieszkaniowy naucŻycieli, bieżące utrzymanie szkoły,
zakup: farb - 645,23, pomocy dydaktycznych - 349,01.

PG JAŹWINY

1. wydatki bieżące 301.925'00

w tym:
- płace i pochodne 256.954,00
- pozostałe wydatki 44.9'11'00

1. wydatki bieżące 56a.942'a9

w t}1'l'll

- płace i pochodne 431.740,00
- pozostałe wydatki 131.202,89

301.559,42

Ż56.952'55
44.606,87

99,88

100,00
99,19

w t)m:
i socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieące utzymanie szkoły'

PG RÓŻA

5ó5.l.46'20

431.682,84
1.33.463,36

99,33

99,99

w tlml
f' socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły,
opłaty za media, zakup: pomocy dydaktycznych 981,54, odstaszacza _ 1 35o,oo, usuwanie
śniegu z dachu 5 943,84, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej 1 539,99' rcmont
eleB.acji 32 164,'ł6' malowanie kominów, montaŹ kratek wentylacyjnych, czyszczenie
ry,nien 2 600,00.

PG STARA JASTRZĄBKA

1. Wydatki bieżące 333.603'00 99,71332.638,33
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- płace i pochodne 283'254'00 283'058'00 99,93
pozostałe wydatki 50'349,00 49'580,33 98,41

wry1n:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły'
zŃup odzieży spofiowe1 6 079'97.

PG żDżARY

w t)łn|
l socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły,
zakupmebli-8192,30.

1. wydatki bieżące 264.721,00

w t}Ąn:
- place ipochodne 228.044.00
- pozostałe wydatki 36.617,00

DolyożENIE UCZNIóW Do SZKóŁ 801-80113

1. wydatki bieżące 107.00,l'00

w t}Ąn:

- płace i pochodne 52.692,00
(kierowca i opiekunka dzieci)

- pozostałe \łfda&i 54.312'00

264.045,34

228.O42,00
36.003,34

105.796,83

51.870,08

53.926,7 5

99,74

100,00
98,16

98,87

98,44

w t}Ąn:
zakup biletów dla uczniów dojeŹdżających Grabiny' Stara Jastrząbka - 21 446,93, dopłaty do
dowozu indlrvidualnego 10 200,00, zakup paliwa do autobusu 12 144,18.

zESPoŁy oBsŁUGI EKoNoMIcZNo _ ADMINISTR'4CyJNEJ SZKOŁ 801-80114

1. wydatki bieżące ,121.831'00 412.630'57 97'82
w tlan:
- płace i pochodne 346.630,00 341.2'78,33 98,46
- pozostałe wydatki 70'913,00 67.064'61 94'5'7
w t}łn:
fundusz socjalny' opłaty Za telefon' zakupy środków bhp' mateliałów biurowych, druków,
opłaty za szkolenia, opłaty baŃowe, delegacje, zakup programu płacowego 5315,54,
opłaty Za usługi infolmatyczne 7653,22, licencja programu księgowego i płacowego
2392^12.
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2. wydatki majątkowe 4.288'00
w t)łn:
zakup 2 komputerów, drukalki.

4.287,57 99,99

DoKszTAŁcANIE I DOSKoNALENIE NAaCZYCIELI 801-80146

1. wydatki bieące 54.708'00 51'355'14 93,87
w tym:
dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli,
szkoleńa kadry kierowniczej '

sToŁÓwKI 1ZKOINE 801-80148

sToŁÓwKA czARNA

l. wydatki bieżące 128'889'12
w tl.m:
- płace i pochodne 11.219'00
- pozostałe wydatki 5'7 '6].0']L2
w t}łn:
f. socjalny, zakup żywności dla stołówki na posiłki dla l70 uczniów - 54 610'00.

sToł,ówKA GRABINY

r28.807,16

7 r.191,04
57.610,12

78.421,92

46.098,10
32.323,82

79.92Ż,s5

44.393,0',1
35.529,48

99,94

99,89
100,00

95,49

99,94
89,79

1. wydatki bieżące 82.126'08
w t)łn:
- płace i pochodne 46.126'00
_ pozostałe wydatki 36.000'08
w tym:
f socjalny, zakup żywności do stołówki na posiłki dla l23 uczttiów _ 30 323,74.

sToł,ówKA RóżA

1. wydatki bieżące 81.072'08
w tym:
_ płace i pochodne 44'512'00
- pozostałe wydatki 36'560'08
w t}łn:

98,58

99,73
97,1.8

i socjalny, zakup żywności do stołówki na posiłki dla 142 uczfów _33 529,40.
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sToŁÓwKA STARA JASTRZĄBKA

w tym:
f. socjalny' zą(up 2yw'lości do stołówki na posiłki dla 132 uczniów - 30 868'40.

sToł,ówKA żDżARY

l. wydatki bieące
w t}łn|
_ płace i pochodne
- pozostałe wydatki

l. wydatki bieżące
w t}Ąn:

- płace i pochodne
- pozostałe rvydatki
w błn:
f' socjalny' zakup żywności

7s.943,08

42.066,00
33.877,08

78.742,08

44.830,00
33.912,08

do stołówki na posiłk dla

14,870,76

42.002,28
32.868,48

12,828,29

44.795,38
28.032,91

l 10 uczniów _ 26 032'83.

98,59

99,85
9'7,02

92,49

oo ot
82,66

UsUWANIE sKUTKÓW KLĘsK żr1uoLoWYCH 80t-801-8

w tym:
wykonanie dokumentacji plojektowej _ 3 050,00' wykonanie dokumentacji przętargowej _

83ó.00, remont stołówki - ll 329,26, remont przedszkola _ 37 738'67, pomiary ibadania
e]ektryczne _ 2 \"J6'12' nadzór nad robotami budowlan}łni _ 1012,29' wykonanie
2 sfudzienek rcWizi n ych wraz z z.dożleliem zasuw burzowych - 2 750'3 1 .

Dokonano zakupul farb _ 2013,83, drzwi - 8128,62, nebli - 32 168'35' konpletów
sedesowych _ 2 681 ,8o, zabawek - 8 946'43, dywanów - 4 308,45, sprzętu kucheurcgo _

4 57l,00, ksiąŹęk * 1 098,00, odkufl acŻa 670'00,

PozosTAŁA DzaŁALNoŚć 8 01 -8 01 95

Publiczne Przedszkole rł

1. Wvdałki bieżące
w tym:
- pozostałe wydatki

1. wydatki bieąc€
w t}łn:
_ płace i pochodne
- pozostałe wydatki
w tyml

Czarnej

123.569,46

\Ż3 '569'464

123.569,46

123.569,46

58.3s0,89

7.512,97
89.782,58

100,00

100,00

r01.231,76

7.900,00
90.047,'t6

99,33

95,10
99,71
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zwl'ot za \łyszkolenie pracowników młodocianych ' 4848,46, fundllsz zdlowotny dla
nauczycieli - 17'719-00, komisje egzaminacyjne dla narrczycieli ubiegających się o awans
zawodowy - 1 100,00.

OCHRONA ZDROWIA

W 2009 roku przekazano środki na ponoc finansową dla Powiatu na ,,Modernizację oddziału
Medycyn'v Paliatywnej ZoZ Dębica'' w kwocie 30.000'00z-ł'

opłacono die1y dla członków komisji przeciwalkoholowej' zakup sprzętu spońowego do
Szkoły Podstawowej W chotowej i Żdżarach, Klubu MłodzieŹowego w PlŻyboro\\ie roweru
sportowego oraz wJ,posażenia \łIaz z montażem do szkoły Podstawowej w Róży' sprzęt
spońowy i \łyposażenie na boisko sportowe orlik w Starej Jastrąbce oraz telewizor do
Centrum Kultumlnego Informatycznego w Jaźwinach i Domu Ludowego w Grabinaclr'
wydalkowano równieŻ środki na cŻęściowe opłacenie pobytu dzieci w Gródku, w
Strawczynie, w KołobŹegu, w Sierockiem w ramach zajęć promujących tzeźwy styl życia.
oplacono również ubezpicczenie dla dzieci '

Realizowane zakupy inwestycyjnel

) Do Klubu Mlodzieijowego w Przyborowie zakupiono bieŻlię.

Pozosta|a dzialalność 85l - 851 95

Pokryto koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeli zdrowotnych finansowanych zę
środków pubiicznych na kwotę 160,00 zł.

PoMoc sPoŁEcZNA

Domy pomocy spolecznej 852- 852 02

Pokryto koszty pob}łu w Domu Pomocy Społecznej jednego podopiecznego na kwotę
l0.320_58 zł'

Śł'iadczenia rodzinne' świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpicczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 852- 852 12

Wypłacone były śWiadczenia rodzinne. do(latki do świadczeń' zasiłki pielęgnacyjne'
świadczenia pielęgnac nc oraz świadczenia z funduszu alimentacy.jnego na kwotę ogółem
4.053.2'I4'52' zł.
Pokryte zostaly wynaglodzeDia i pochodne pracowników obsługujących spralvy świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnęgo, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenię' kosdy
zakupu materiałów biurowych iwyposażenia, usług remontowych' oplat bankowych i wypłat
świadczeń rodzinnych w kasie banku. opłat z tytułu za}upu usług telekomunikacyjnych,
rł,wjazdów słuŹbowych' szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpiecŻenia
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społecmego dla osób otżymujących świadczenia pielęgnacyjne, pokyte zostały częściowe
kosŻty podęjmowanych działan \łobec dłużników 

-alinrentacyjnycIr. 
Wysokośó tych

wydatków wyniosła \5I.678,09 zł.
Wańość wydatków ogółem wyniosła 4.204.892,61 zł
Dokonano ŻwTotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Składki na ubezpiecŻenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy spolecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osohv
uczestniczące w zajęciach rv centrum integracji Śpolecznej 852- 852 13

opłacone.były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzynujących zasiłek
stały i świadczenie pielęgnacyjne w kwocie l1.368,74
Dokonano z\łlotu dotacji nienależnie przekazanej składki zdrowotnej od zasiłku stałego.

Skladki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe g52-
85214

wypłacone zostały Żasiłki stałe dla 37 świadczeniobiorców. zasiłki okesowe dla 365 .od7jn.
zasilki ceIorłe dla 79 rodZil) na ktĄolę ogólem 8s]'oÓ2,28
Dokonano Zwrotu dotacji t]ienależnie poblanej pzez świadczeniobiorcę.

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę
107.8ó5,96zł'

ośrodki Pomocy spolecznej 852- 852 19

Zostały pokr}te kosŻy utrŻymania ośrodka Pomocy społecznej W tym płace i pochodne
pracowników zatudnionych w ośrodku, zakup materiałów biurowych, znaczków
pocztowych' usług bankowych, połączeń telefonicznych, służbowych wyjazdów w teren,
delegacji, szkoleń dla pracowików a takŹe zakup akcęso óW komputelowych i licencji.
Ze środków własnych gminy wydatkowano 202'93'7 

'9O 
zI.-

Z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 166.879,16 zł'
Razen : 369.817 

'06 
zł.

Uslugi opiekuńcze i specjaliŚtyczne uslugi opiekuńcze 852_ 852 28

Pok)te zostały kosŻy specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby
unowy zlecenię i pochodne na kwotę ogółem 9.244,50 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiolorrych 852_ 852 78

Wypłacone zostały zasiłki ceiowe d]a rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi straty
dotyczące budynków mieszkalnych na kwotę 8o1''713,05 zł.
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Pozostala dziala|ność 852- 852 95

Realizowany jest Program rządowy,,PoMoC PAŃsTwA w ZAKRESIE DoŻYwlANIA..
Z posiłków korzystało 836 dzieci z 391 rodzin i 11 dorosłych osób. Ponadto wypłacono
zasiłki celowe dla 381 lodzin na zakup żywności.
Koszt posiłków dla dzieci wynosi 353'152,'74 zł, dla dorosłych 3.760,02 zł' zasiłków
325.287 

'2'4 
zł '

Wypłacono zasiłki celowe dla 18 rodzin które poniosły straty w budynkaclr mieszkalnych na
kwotę 50.000,00.
wypłacone uostały zasiłki celowe dla 16 rodzin, które poniosły staty w upmwach rolnych na
kwotę 14.000,00
Razem 746.200,00.

EDUKACYJNA oPIELĄ wYCEowAwCzA

Śwtprtlcp szrotNE 8 54-85401

ŚWIETLICA GRĄBII.IY

1. Wydatki bieżące
w tyrn :

płace i pochodne
- pozostałe wydatki

1. wydatki bieżące
w bmi
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

38.656,00

32.758,00
s.898,00

38.493,30

32.595,30
5.898,00

47.814,33

4r.'7 14,',73

6.099,60

99,58

99,50
100,00

w tl'In: f- socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

Śwrnrr,tcł stłnł JAsTRZABK/Ą,

,t8. 455,00

42.355,00
6.100,00

98,68

98,49
99,99

92,18

w tlmr f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIO'T 854-85415

1. wydatki bieżące
w tlml
stlpendia szachowe

584.880,00

stypęndia za osiągnięcia w nauce
w)prawka sŻkolna
stlpendia socjalne

3 600,00
7 000,00

- 39 E11,38
495 66',1 ,00

542'636,6Ż
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\łypłacono g wydanych decyzji w ilości 619 dla 1330 ucaióW:
dopłaty dla uczrriów dojeźdżających'
dopłaty do zakupu ksi@ek i pomocy szkolnych,
dopłaty do zakupu odzieży sportowej i szkolnej g przedstawionych rachunków

DOKSZTAŁCENIE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 8 54-8 5446

1' wydatki bieżące 1'491'00 1 490'20 99'95
w tlml
dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących' opłaty za kusy szkoleniowę nauczycieli,
szkolenia kadry kierowniczej.

P oZ os TAŁll DZ LAŁALNĄś C 8 5 4 -8 5 49 5

1. wydatki bieżącÓ 4.24o'o0 4.240'00 100'00
w łłn:
odpis na fLrndusz socjalny emerlów peedszkoli'

GosPoDARK'Ą KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsKA

W 2009 roku Gmina wydatkowała środk na opłacenie podatku VAT od faktur dotyczących
zadańa inw€stycyjnego pn'" Program Poprawy czystości Zlewni Rzeki Wisłoki oraz opłatę
za zajęcie pasa drogowego .

opłacono selektywną zbiórkę odpadów, w1.wóz nieczystości z kontenerów, Iemont kontenela
w Przyborowie' odbiór odpadów niebezpiecznycl] oraz plan zagospodarowania odpadami d]a
Gminy Czaraa 2009-2012 roku.

Wydatkowano śIodki na zapłatę wykonania robót nalarskich (studnia, ławki, rnaszt) w
centlum Czama,

Zakupiono kwiaty i hzewy Da zagospodarowanię tqenóW zięlonych gminy czama' nawozy
cę1ęm zasilęnia zięlęni'

Gmina poniosła wydatki związane z utlz],maniem zwierząt pozostających bez opieki, a także
przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku.

Gmina poniosła równieŹ wydatki związĄie z ntfzyma[iem oświetleń ulic i konserwacji przy
drogach gminnych w sołect'wach oraz naplawą oswjet]enia w so}ęct\Ąie ŻdżŃy i Róża'
pĄekty budowlane oświetleń ulicznych w sołectwie Żdzary, Czama' Borowa i Podlęsie'
Pźyborów, Grabiny' Jaźwiny, Golemki,mapy do celów projektowych sołectwa Grabiny,
Jźwiny, Czama' Chotowa, Róża' Przer}'ty Bór, wymiana lamp sołectwo CzaIna j Zdżary oftz
opłacono wypisy i wyrysy z rejestru grultów.
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Wyda&owano środki na selektywną sęgregację surowców wtórnych.

opłacono wywóz odpadów komunalnych z telęnów po powodzi oraz loboty lemontowe
elekhyczne przy usuwaniu skutków powodzi'

Na komunalizację wyda&owano środki na przeprowadzenie szko]enia na temat
funłcjonowania gminy w kontekście utworŻenia Specjalnego obszaru ocfuony Siedlisk
Europejskiej sieci Natura 2000, opłacono opłaty za wypisy z lejestfu gruntu, op}aty za
sporządzone atty notarialnę, operaty podziału nieruchomości' wznowienia granic, wykazy
zmian, rozgnnicŻęnia działek, przeprowadzenie klasyfrkacji gluntów, ręgulacje stanów
prawnych, aktualizacje map zasadniczych, sporządzenie wyceny nieruchomości oraz opłaty
sądowe.

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Program Popra[.y czYstości z|ewni rzeki wiŚłoki
opłacono działania promocyjnę, opłaty za ptzylączenie przepompowni do sieci
ęnergetycznej, roboty budowlano-montażowe kanalizacji sanitarnej, przepompowni i
oczyszczalni, nadzóI autorski nad realizacją kanalizacji sanitarnej, audyt Żewnętrzny
projektu' pełnienie flurkcji inżyńera kontaktu' zużycie energii przepompowni. Niski
procent wykonania planu spowodowany jest opóŹnieniami fakturowania robót przez
w1'konawcę'

> Budowa kanalżacji Grabiny IY etap
Zapłacono za mapę do celów projektowych.

> Budowa kanalizacji Borowa II etap
Zapłacono za mapę do celów projektowych'

} Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości stara Jastrząbka wraz Ż siecią
kanalizacji w miejscowościach stara JaŚtrząbka _ etap I, Przeryty Bór _etap II,
Róża _ etap III

wykonano koncepcję kanalizacji, mapy do celów projektowych oczyszczalni ścieków stara
JastŹąbka, mapę do celów projektowych kanalizacji PIzeI)'ty BóI, dokonano zapłaty
częściowej za projekt oczyszczalni ścieków w staręj Jastrząbce.

} Przebudowa oczyszczalni ścieków w Glowaczowej
Zapłacono za mapę do celów projektowych.

> Kanalizacja Czarna
Zapłacono za mapę do celów pĄektowych kanalizacji.

} Zakupiono dzialki pod strery ochronne ocŻyszczahi' pod pn€pompownie i pod
drogi dojazdowe do pŹepompowni.

} Zakupiono działki na terenie gminy czarna.

} Budowa oświetlenia stara Jastrząbka
wykonano montaż oświetlenia ulicmego (uzupełniel e w rejonie Domu Kultury)'
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KULTURĄ I oCIIRoNA DZIEDZICTWA NARoDowEGo

Do Gminrrego centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie
822.'725,00 zł'

wydatkolł'ano środki na lqnagrcdzęlie wtaz z pochodnymi pracownika obsługującego
centrum Kultualno- Infolmatycale w Jaźwinach' zakup d}avanu, odkuŻacza, apalatu
telefonicznego olaz wykładziny do CKI w Jaźwinacl'r oftz moĄtaŻ sieci intemet, opłaty za
intemet, rcŻmowy tęlefoniczne, opłacono plan odnowy miejscowości Czarna i Głowaczowa,
roboty Żiemnę plzy centrum Kulturalno- InJormatycznym w Jźwinach orM
zagospodarcwanie terenu wokół budynłu, zużycie gazuj energiij remont inflastuktury przy
Domu Kultury w stalej Jastrząbce oraz dokumentację projektu remontu tego budynku'
wykonańe specyfikacji technicznej Gminnego centrum Kultury w Borcwej, prcjekt Iemontu
Domu Kultuly w Podlesirr oraz ubezpieczenie bud1mków'

Do bibliotek plzękazano dotację w kwocie 100'400,00 zł.

Do Gminnego centrum Kultury i Pronocji w Czarnej w 2009 roku została przekazana
dotacja celowa na doflnanso\łanie realjzacji zadania inwestycyjnego pn' "Budowa
Więjskiego Centrum KL tuIy w Głowaczowej'' w kwocie 150.000,00zł.

Kontynuowane zadanie inwestycyjIre:

> Adaptacja Domu Ludowego i remizy osP Jaźwiny na centrum Kulturalno _
Informatyczne

Wykonano roboty budowlane i adaptacyjne, Przebudowę sieci telekomunikacyjnej' przyłącz
kanalizacji do buclyŃu' opłacono Ża loboty dodatkowe, zagospodarowanie terenu, wykonano
parking, nadzór inwestorcki, zakupiono szafę, żaluŻję oraz wystój sali konferencyjnej,

KULTURĄ FIZYCZNA I sPoRT

2009 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń sportowych na kwotę 129.000,00 zł, w
t}Ąn

LKS Głowaczowa
LKS Dąb Zdżary
LKS orły Borowa
LKS Czamowia
LKS Dąbrówka w Starej

Jastrząbce
LKS Golemki

- 21'000,00 zł,
- 18'000,00 zł'
- 23'00C),00 zł'
- 40.000,00 zł,

- 15'000,00 zł'
- l2.000,00 zł.

opłacono zakup paliwa do kosiarek, nawóz do zasilania boisk, trawa, koszenie boisk, energię,
wodę, Żakupiono kosiarki spalinowe do koszenia obiektów spofiowych, kuszywo na boisko
w Czarnej, wykonanie robót budowla.nych na stadionie w Czamej, wykonanie i montaż
boksów na boisku w Borowej, napa do celów projektowych boiska w Przyborowie, roboty
remontowe boiska w Głowaczowej' dostawę ziemi na boisko Czanra, opracowanie map do
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celów plojektowych, wykonanie i montaż wc na boisku spofiowym w laź;winach orŁ
ubezpieczenie bud}T*ów.

Realizowane zadanie inwestycyjne

> Budowa kompleksu sportowego 
',Moje 

boisko orlik 2012'' w nriejscowości Stara
Jastrząbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wykonano boisko piłkarskie (sztuczu tfawa) o wymiarach 60x30 m. boisko do siatkówki i
koszykówki (sztuca]a nawierzchnia) o w1'rn' 32' 10x19 , l0 m' zaplecze socjalno sanitarne -
2 szatnie' pomieszczenie instruktola, ciągi komunikacyjne, dokumentację projektową mapy'
specyfi kacje techniczną nadzór inwestorski.

> Zakupiono szatnie blaŚzane na boiskow Glowaczowej.
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WYKoNANIE PLANÓW FINANSoWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDowEJ oRAZ INNYCH ZADAŃ zr,BcoNycrł USTAwAMI

w 2009 RoKU

DziłłRo7łlŻ ... Plan

010

750

01095

RoLNIcTwo l ŁowIECTwo

PoZostała działalność

l' Wydatki biezące

211 856,00

21i 856,00

211 856,00

211 85s,r9

211 855,19

211855,19

100,00

100,00

100,00

750r l

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uźedy wojewódzkie

1' Wydatki bieżące

wtym:

- wynagrodzenia i pochodne od wyna$odzeń

84119,00

84 179,00

84 179,00

'77 389,44

84 179,00

84 179,00

84 179,00

1',/ 389,11

100,00

100,00

100,00

100,00

'ls1

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY
PANSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA
oRĄZ sĄDowNlCTwA
Urzędy nacŻelnych organó]v rvładzy państwowej, kontroli i

ochrony pmwa

l. Wydatki bieącę

wtyln:

_ tynagrodzen a: pochodnę od uynagrod,,ei

33 617,00

2 001 ,00

2 007,00

2 007,00

33 ó25'09

2 007,00

2 0a'7 ,00

2 007,00

99,93

100,00

100,00

100,00

751 13 Wybory do Parlamentu Europejskiego

l. wydatki bieŹącę

w tyn'rl

- wynaBft'dzenia i pochodnc od wynagrodzęń

3t 640,00

31 640,00

6 411,04

31 618,09

31 618,09

ó 440'qo

99,93

99,93

100,00

152

'/5212

OBRONA NARODOWA

Pozostale wydatki obronne

l. wydatki bieżące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

100,00
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85r

85r 95

OCHRONA ZDROWIA

PoŻostała działalność

] ' wydatki bieŻące

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

100,00

100,00

100,00

852

85212

PoMoc sPoŁEcZNA
5\Ą ladc/en'a rod/lnne. ŻaliL,/ka alimenldcyina ord., skl.dk l

n" .be/pię..,enld elneryJlnę i ręnlo$ę Ż trbę/pieLŻel'Id
spoleczneSo

1'Wydatki bieŻące

_ $} nJgrod./ę1id ito.hooneod \Ąynaerod,/ei

5 352 430,00

4 461 000,00

4 461 000,00

134 153,03

5 090 733,83

1199 E67;/6

4 r99 867,',76

126936,10

95,11

94,15

94,15

94,62

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
polrierające niekróre świadczenia z pomocy społecznej'
niektóre śWiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w Żajęciach w cęntrum integracji społecznej

l.wydatki bieŻące

7 304,00

7104,00

1236,39

1236,39

99,01

99,07

8521:l Zasiłki i pomoc \\,naturze oraz składki na ubezpieczenia
ęlner}'talne i rentowe

l. Wydalki biezące

66 886,00

66 886,00

66 885,i 8

66 885,18

100,00

100,00

8s228 Usługi opiekuńcze i specja]istyczne usługi opiekuńcze

1 
' 
wydalki bieŻące

w tynl:

w. nagrodze lia i pochodne od wjnagrodzeń 9',740,04

9',740,00

9 740,00

9 244,50

9 24450

9 214,50

91,91

94,9r

85278 Usuwanie skutków k|ęsk żylviołowych

1' Wydatki biezące

793 500,0(]

793 500,0(]

793 500,00

793 500,00

100,00

100,00

E5295 PoŻostała dZiaalność

1' Wydatki bieżące

14 000,00

14 000,00

14 000,00

l4 000,00

100,00

100,00

5 684 Ż12'00 s.422 55111
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RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Pozostała działalność

otrzymane środki w kwocie 216.055,19 zł zostały wykorzystane na Żwrot podatku

akcyzowego zawa1tego w cenie oleju napędowego wykorzyst}nvalego do produkc.ji rolnej

prŻez producentów rolnyclr oraz pokryto koszty opłat pocŻowych'

ADMINISTRĄCJA PUBLICZNA
Urz9dY woiewódzkie

otzymane środki w kwocie 84.7']9'00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wlaz z

pochodnymi pracowników zadan zleconych, zakup druków do USC i EL, papier , niszczarkę,

opłatę pocŻową Żwiązaną z wysyłaniem listów'

Gmina dofinansowała do wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz do pozostałych wyda&ów

do bieżącego utrzymania własne środki w kwocie 82.46'1'3Ż zł.

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I
ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNIcTwA

Ur/ed} naczeInvch oreanów wladzv państrro$ei. kontroIi i ochron1 pra$a oraz

sadownictwa

Wydatkowano środki rra zapłatę umowy z pracownikiem sporządzającyn aktualizację spisu

wyborców wlaz z pochodnyrri na kwotę 2'007,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europeiskieso

Wydatkowano śIodki na wypłatę diet członkom komisji biorących udział w wyborach do

parlanentu Eulope.jskiego, \łyposażenie lokali wybolczych, matęriały biulowe' tonely' tusze

do drukalek, usługa infonnatyczlla' umowy zlecenia związane z obsługą wyborów oraz

pochodne od tych finów na ogólnąkwotę 31.618'09 zł'

OBRONA NARODOWA

PozoŚtal€ wYdatki obronne

wydatkowa.Do środki na przeplowadzenie ćwiczeń i szkoleń z zakesu zadali obronnych w

kwocie 2.000.00ż.
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OCHRONA ZDROWIA

Pozostala dzialalność

Pokq.to koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze

środków publicznych na kwotę 160,00 zł.

PoMoC SPoŁECZNA

Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyinego oraz składki na

ubezDieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ŚDolecznego

Wypłacone były świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne'

świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem

4 '053.2I4'52 zł.

Pokrytę zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących spla\ły świadczeń

rodzinrrych i funduszu alimentacyjnego, wynaglodzenia z tytułu umowy zlecenie' kosŹy

Zakupu materiałów biuowych i wyposażenia, usług remontowych, opłat bankowych i wypłat

świadczeń rodzinrrych w kasie banku, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

wyjazdów służbowych, szkoleń' akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia

społeczr,ego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne' wysokość tych wydatków

w}niosła 146'653'24 ż.
Waftość wydatków ogółem wyniosła 4.1,99.86'7 

"]6 

zł

składki na ubezDieczenie zdrowotne oDłacane za osobY pobieraiace niektóre

świadczenia z pomocY sDolecŻnei. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobY

uc/estniczgcC $ zaieciach $ c€ntrum integracii sDo|ecznei.

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek

stałyiświadczeniepielęgnacyjne.ogółemWartośćopłaconychskładekwyniosła'l'236,39zI

dla 29 świadczeniobiorców'

Zasiłkj i pomoc w naturze oraz skladki na Ub€zpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłacone zostały zasiłki stałę dla 32 osób na kwotę 66.885'18 Zł w okęsie od o1.01.2009 r'

do 31.07.2009 r.
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Uslugi opiekuńcze i specialistvczne usługi opiekuńcze
Pokryte zostały kosŻy specjalistycaych usług opiekruiczych realizowanych dla 1 osoby

rrmowy żecenie i pochodne na kwotę ogółem 9.244'50 zł.

f suwanie skutkó$ lrlęsk ż}'\ł iolowrych

Wypłaconę zostały zasiłki celowe dla 2 1 5 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi _straty

dotyczące budyŃów mięszkalnych na kwotę 793 .5o)'0o z1.

Pozostala dzialaIność

wypłacone zostały zasiłki celowe na kwotę 14'oo0,00 dla 16 rodzin, któIe poniosły straty w
uprawach rolnych.
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Zalącznik NI3
do ZarządŻeńia Nr CLxlII/2ol0

z dnia l9 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU PRZYCHoDÓW I RoZCHoDÓw BUDżETU GMINY

ZA 2OO9 ROK

Zgodnie z uchwa1ami Rady Gminy czarna w 2009 roku planowano zaciągnąć kfedyty i pożyczki
długotenn inowe na ogólną kwotę 9 290 86 8,00 zł. Zrealizowano kr€dyty i pożyczki w kwocie 9 72 t 08 ] ,3 ] z}'
w lym długoterminowe w k\\,oci€ 7 821 081,]3 zł' z czego napokr/cie środków pochodzących z budżelu Unii
Europejskiej w kwocie l 690 022.29 zl orazkredyt krótkoterminowy w kwocie 1 90o oo0,oo 21'

Zaci€nięto następujące kr'edyly i poŻyczki:

a) kledyty z prŻeaaczeniem na:

_ splatę wcześniej zacią8niętych zobowiązań z tyfulu kledytów i połczek
w kwocie 2 302 600'00 zl _ długolerminow},

- zad ie pn' ' Budoua parkingu wie.jskiego w S1eej Jastrząbce'' w kwocie 550.000,00 zl
długoternino\y.

- zadanje pn' '']nregracja społeczno-gospodarcza Gminy Czama poprzez le ont ibudowę
infiastru]łury drogowej ' II e!ap'' w kwocje 127 628!00 zl _ długotemino$],,

- zadaDie pn' 'Pro8ram poprawy czyslości z]ewni rŻeki Wisłoki _ budowa kana1izacji czarna l
GrabiDy'' w kwocie 772 022'29 zl _ długotelminowy pomostow}'
_ zadanie pn' 'Budowa kompleksu sportowego Moje Bojsko orlik 2012 w miejscowości Stala
Jastrząbka wru z niezbędÓą infraŚrukturą techniczną' w kwocie 505 000,00 Żł _

długoteminow)l'

- udzielenie pomocy finansowej dla Powialu Dębicki€go nazadanie pn.'Przebudowa drogi
polviatowej Nr l280 Pilzno'Róża' w kwocie 1 075 610!00 zl - długoterninowy,

- zadaDic pn."Usuwanje skullow powodzi w zakesie odbudowy jntiastrukury drogowo -
rono$ qi' u l woc p 250 000.00,l _ dlLrgolem)inoĘ'
_ zadanie pn' 'Bieżące utrzynanie oświetlenia Ulicznego' w kwocie 400 000,00 zl _

dlugoterminost',

wsk 70

Przychody

ś 952
Pru-ychody z zaciągniętych pozyczek i kredyiów na
ryr*u kajow'r1 9 290 868,00 9 721 081,33 104,61

s 9ss Przychody z Ę,tułu innych rozliczeń kJajowych r 253 286,25 I 25t 286,25 r00,00

Rozchody

s 992 sptaty otrzymanych krajowych pożyczek i kedytów 3 382 466,65 5 282 466,65 156,17



- na wydalek pn. r'Dotacja celowa dlaGminnego Centrum Kulrury i Prornocjj w Czamej na
finansowanie jnwestycjipn' 'Budowa wi€j ski€go Centrum Kultury w ołowaczowej''', w kwocie
l50 000'00 zl _ długotemino*f,

'zadanae pn. ''lnlegracja społeczno-gospodarcza Gminy czarna pop.zez remonr iblldowę
ln1iaslrulłury drogowej _ lI etap'' w kwocje 9l8 000!00 Żl _ długotenninou} pomostowy,

' pokrycie wys1ępującego w cią8u roku 2009 plzejściowego deficyiu budż€tu gminy w kwocie r
900 000'00 zł _ krótkoterminowy;

b) pozrczki z przeznaczenicm nal

_ zadanie pn. .Program Popmwy czystości zlewni RZki wisloki _ budowa kealizacji czma i Grabiny
w wFoŚicw Rz€sów w kwoci€ 470l9l,o4 zl _ dfugotenninowa'

Nie zostal zrealizowany plan przychodów z tytułu zAciągniętych kedytów i połczek długolerminowych w
k\łocie l 469 786,67. w tym z tytułu:

a) h€dylów z prŻeznaczenicm na|

- zadanie pn. 'Program poPrawy czystości zl€wni rzeki wisłoki - budowa kanalizacji czama i

Grabnry" w kwocic I 147 977,71zl,
- zadanie pn. ''htegracj a społeczno_gospodarcza Gminy czarna poprzez r.mont ibudowę
inflnstruktury d.ogowej - I1 etap" w kwocie 2 000,00 zli

b) pożyczkiz pŹeaacŻeni€m na:

- zadanic pn. 'Plogran Poprawy cłstości zlewni Rzeki wis]oki - budowa kanalizacji czarna i'cńbiny
w wFoŚiGW RzesŻów w kwocic 319 808,9ó zl'

Brak realizacji kedytu i poŻyczki zpŻeznaczeniem na zadanie pn' "Program popra\\ry czystości zlewni rŻeki
Wisłoki - budowa kanaljzacji czarna i Grabiny" w}nika z wystąriena opóŹnieli w fakturowaniu robót plŻez

wykonawcę' Kredyt na zadanie pn. "lntegracja społeczno_gospodarcza Gminy czama poprzez remont i budowę
infraslruklury drogowej -II etap'' zrealizowano w kwocie nie wyŻszej niż kwola dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

w 2009 roku. zgodnie z zaplanowanymi rozchodami, spłacono ked},ty i pozyczki długotenninowe w kwocie
3 382 466.65 zl olaz kedyt kólkoterminowy w kwocie 1 900 000'00 zł' v/ tyn:

l ' K redyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej 40 000,00 Zł

nA radani€ ''Modernizacja ośrodka wypocąnkowcgo w Chotowej'

2. Kredyl w Banku sp dzielczym Rz€miosła w Krakowic oddzial w czŹmej 30 000'00 zl

na Żadanie "BLldowa sieci kanallzacylnej i przykanaljków w chotowcj lI"

] ' Ktedyl \! Balrku Spóldzielczyn Rzem iosla w Krakowie oddział w czarnej 20 000'00 Żl

na admie 'BudotYa sali gimnaslyczne.j Głowaczowa''

4' Kredyl w Banku spó{dzielcąm Rzem iosła w Kakowie oddzial w czamej ó0 000,00 zł

na splatę wczesniej zaciagniętych kredytów ipozyczek

5 ' Kledyt w Banku Spółdzielcą m Rzniosła w Krakowie oddział w czamej ] 3 5 600'00 zł

na spłatę wcz€sniej aciagniętych kr€dytów ipołczek
6 Kredyt w Banku Spó]dzi€IcŻyn RzeD]josła w Krakowie oddział w czarnej l50 000,00 zl

na spłatę lvczesni€j zaciagnjętych kredytów ipołczek



7. Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła wKrakowie oddzial w czrnej 25 000'00 zł

na zadanie "Poszcrzoie ofcrty turystyczno-kultu.alnej Gminy Czama

poprzez rozwój infrastlu](ury kokalnej''

8. Kredyi \r Banku spółdzielczym Rz€miosła w Ktkowi€ odd'ał w czamej 20 000'00 zl

na zadaniĆ "Poszcrzenie of€ńy turystyczno_kulturalncj Gminy czama

popneŻ rouwój infrastruktuly koka]nej']

9. Krcdytw Banku spółdzi€lczym Rćmiosław Krakowie oddzialw czam€j 25 000'00 zl

na zadanie ''Poszerzmie ofcńy lurystyczno_kulfuralnej Gminy cŻama

poprŻeŻ rozwój infrastrukt!'ty kokalnej''

l0' Kredyt w Banku spóldzi€lczym Rzemiosła w Krako\łie oddział w czamej 40 000'00 z]

na zadaDie ''Rozbudo*a r€mizy oSP Żdżary,

l l' K!€dyt \! Banku spóldzielczyn1 Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 20 000,00 Żl

ńa zadanie ' Bldowa oczyszczalni ści€ków w m' S|ara Jdtrząbka wrżzsi€cią
kanalizacji w tn' slam Jastrąbka_€tap l' Plzer'vty Ból_elap lI, Róza_€tap lll'

12' Kredyl w Ba k spółdŻielczym Rzeniosła w Krakowię oddział w czarnej 400 000'00 zł

na zaplatę naliczonego podatku od to\łarów i usłu8 vAT od faklur realizowanych w
ranuch prcjekltl Program Poprawy czyslości Zl€wniRzekj wisłoki'budowa kanaliu cj i

13 Kfedyt w Banku ochrony środowjska w Tarnowię nazadanie" Adaplacja pomi.szczeli l5000'00zl
Domu Kultury w slłej Jaslrąbce na potrzeby ośrodka zdrowia'

14. Krcdylw Banku ochrony środowiska w Tamowie na zadani€" R€mont szkob 25 000'00 zł

Podslawowej w Orabinach"
15 rreaytw sanku octrony Środowiska w Tarnowie na zadmie ' lnlegmcja spoleczno- l0000'00zł

gospodarcza Gminy cŻama poprzez remont i budowę i[frastruklury d.ogowej"

1 6' Kredyt * gankLl och.ony środowiska w Tarnowie na zadanie ''Adaptacja Domu l 0 000.00 zł

Ludowego i l€nlizy oSP.Jaźwiny na cenlfum KulturahroJnformalyczDe''

l 7. Kfedyt ł' B lo Bank s 'A. oddzia| w Rzeszo\Yie na zadanie .Budowa ujęcia 90 000'00 zł

}vod} w Żdżarach"

18' Kredyl w BIc Bank s'A' oddział \ł Rz€szowie na zadanie 'Budowa sali 20 000.00 zł

gimnastycznej Szkoty Podsrawowej w czamej

l 9' Kredyt w Blc Bank S 'A ' oddział w RŻeszotłie na zadanie 'Blldow. sali ] 0 000,00 zł

gimnastycznej szko]y Podstawowej w Rół"
20. Kredyl w BIo Bank s'A. oddzial w Rzeszowie na zadanie ''Budo\ła sali l0 000,00 zl

gimnastycznej szkob Podstawowej w slarej Jastrząbcę'

2 1 ' Kredyt w B anku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czam€j l 0 000'00 zl

na zadanie 'Budowa sali gimnastycme'i Jźwiny"

22' K!€dyl w Banku spółdzielczyn Rzemiosła w Krakowie oddziął w czrnej 20 000.00 zł

na zadanie ' Rozbudowa r€rr'izy osP Żdż^ry'

23 ' Kr€dyl !v Banku spółdzielcł m Rz€mios|a w Knkowi€ oddzial w czarnej 40 000'00 zł

na zadarie "Remont drogi gminnej Czama ul. Mickiewicra'

24. Ktcdyl w Banku spółdŻielczynr Rzemiosła w Klakowie oddział w czarnej ól 000'00 Żł

na splatę wcz€sniej zaciagniętych kr€dylów i poącz€k

25' Kledyt w Banku spółdzietczym Rzemiosla w Krakowie oddział w czamej 30 000,00 zl

na zadanie ''Budowa zespołu bokk spor1o*Ych przy Zespole szkół w Grabinach''

26' Kredyt tY Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czam€j 20 000'00 zł

na zadanie "Zakup w}Posażenia do punktów żywieniowych szkÓł podstawowych



27' Kredytw Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej

na zadanie "Budowa kanalizacji Czama-cotemki',

28. Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosław Krakowie oddział w czarnej

na Żadan'e "Budowa sa]igimnastycŻnei czama''

29' KredytwBanku spółdzielczym Rzeniosła w Krakowie oddział w czarnej
na zada.ie''Zagospodaro\łanie osiedla Przyborów''

30' Kredyt w Banku spółdzielcz/m Rzemiosła w Krakowie oddzialw Czamej

na zadanie'Usuwanie skutków klęsk zywiołołych "odbudowa infrastruktury

drogowo_mos1owej _ Pżebudowa dro8i gminnei Przeryty Bór,'

3l' Kledy1w Banku spółdzielczym Rz€niosła w Krakowi€ oddział w cane.j
na zadanie "Budowa chodnikaw mi€jscowości RóŹa'

32' Pozlczka z wFośicw w RŻeszowie nazadanie ''Rozbudowa sieci wodociągowej

wodociągowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa_czarna''

] ] ' Połczka z WFoŚ iG W w Rzeszowje na zadanie ''Budowę oczyszczaln i scieków
z sieciąkanalizacji ipżykanalików w Borowej,

34' PozJ'czka z wFośicw w Rzeszowie na zadanie ''Budowa sieci kanalizacji

35' Pozyczkaz wFoŚicW M,Rzeszowie !a zadaDie ''Rozbudowa u.jęciawody

36' Pozyczka Ż wFośicw w Rzeszowie na zadanie 'Program popraur cąstości
z1ewn i rzeki Wjsłoki _budowa kanalizacj i czarna i crabiny,,

]7' Pozyczka pomoslowa Ż WFoŚiGw w Rzeszowie na zadanie .Program poprau}

czystości zlewni rŻeki wisłoki -budowa kanalizacii Czarna j Grabinv ''

]0 000,00 zł

l0 000,00 zl

20 000'00 zł

10 000'00 zł

]5 000,00 zł

42 000,00 zł

44a aaa.aa zł

l59 000,00 zł

]7 000,00 zł

43 000'00 zł

] 079 866.65 zł

ZadłuŻenie $niny Z trułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12'2009 r' $"vnosiło
18 426l71,48 zl' \v tlm z t},tułu kredytów zaciągnięDch na pokrycie środków pochodzacych z budŹetu
Unii Eulopejskiej w kwocie1690 022,29 zl' zadłuŹenie ogólem stanowiło 49,84% wykonanych
dochodów gminy' bez uwzględnienia zadłuŻeniaz ryfulu śrdkóW pochodzących z budżetu Unii
Europęjskiej stano'\łiło 45'2770 wykonanych dochodów gl ny'
Na obslugę zadłuż€nia (spłata rat kapitałowych kledytów i pozyczek długoterminowych wraz z odsetkami)
Gmjna wydatkowala kwotę 4 053 088,88 zł' tj' 10,96% wykonanych dochodów gminy' Bez
uwzględnienia spłaty pożyczki zaci€niętej na pokrycie środków z Funduszu Spójności (] o79 866'65
z1). wskaźnik spłaty rat wraz z odsetkami w stosunku do dochodów wyniósł 8'0470.

Planowany deficyt budżetu gniny na dzień 3 l ' 1 2.2009 r. wynjóst 7 l 6 l 687,60 zł i zosta1 pokryty przychodan i:

a) z pożyczek w kwocie 790 000,00 z]'

b)zkredylówwkwocie 5 118 40l,35 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budŻetu wynikającej
z rozliczeń kedytów i poŻyczek z lat ubieglych w kwocie ] 253 28ó.25 zł.



Załącznik Nr 4
do Zarądzenia Nr CLX]II120]0
Wójta Gn1fuy cŻama
Ż dnia l9 ńatĆr 2()10.oku

DocHoDY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAż NAPoJÓw ALKoHoLowYCH

w 2009 ROKU

DOCHODY

Dział

156

Rozdz, zródlo dochodu Platr Wykonanie Wsk.%

75618

DocHoDY oD osÓB PILĄWN-YCH. oD oSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NrEPosIADAJĄcYcH osoBowoŚcI PRĄwNEJ

oRAZ WYDATKI zwIĄZANf Z ICH PoBoREM

wpływ) Ż innych opłat stanowiących dochodyjednostek

sanorządu tclytolialnc8o na podstawie ustaw

_ \vpl]'\ry Ż opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

104 364,00

104 364,00

104 364,00

l04 3ó3.65

104 363'ó5

I04 363,65

100.00

100,00

100,00

Razem 104 36'{,00 104 363,65 100,00

WYDATKI

Dział Rozdz. NiŻwa Plan wsk.%

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przecirłdziałanie aloholizmorri

- lvydatki lv}rnikające z gnrinnego progranu profilaklyki
przecwdzialania alkoholizmowi

108 350,49

108 350,49

108 350.49

100 788,34

100 788,34

100 786,34

93,02

9t.02

93,02

Rrzem 108 350,49 100 788,34 9J,02



załącznikNI5
do Zarządzenia Nr cLxIII/20l0
wójta Gminy czama
z &ia 19 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKoNANIA PLANU GMINNEGo FUNDUSZU ocHRoNY ŚRoDowIsKA

I GOSPODARKI WODNEJ
w 2009 RoKU

PI!n wsk 9/o

Przychody

_ stan środków na 0l.01'2009r_

- wpływy z Ulzędu Marszałkowskiego województwa
Podkarpackiego

Wydatki

- gospodarka odpadani

.stan środków obroto\łych na 3l.l2.2009 r.

27 Ż59,07

0,00

27 259,0',7

0,00

27 Ż59,07

0,00

2',1 259,07

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00



załącznik Nr 6

do ZarządŻenia Nr cLXllU2010
Wó]1a Gminy czarna
zdnia 19 marca 2010 roku

S P RAWOZ DAN I E zwykonania planufinansowego
GMINNEGo ZAKŁADU GosPoDARK| KoMUNALNEJ W oZARNEJ
DO DNIA 31 GRUDNIA 2OO9 ROKU.

Dział 400 Rozdział 40002
WYTWARZANlE l ZAoPATRYWANlE W ENERGIĘ ELEKTRYczNĄGAz l WoDĘ
DOSTARCZAN'E WODY

Pazycja Wskażnik procentowy

PRZYCHODY 1 211 302,'16 1315759,37 108,62

' stan środkóW obrotowych
na 01.01.2008r 11 837,16 1l 837,16 100,00

_ Wplwy ze sprzedaŹy wody
za ściekl 1 199 465,00 1 289 693,31 107,52

pokrycle amońyzacji 11 954,31

odsetki z konta bankowego 577,62

pozoŚtałe wpływv 1696,97

WYDATKI
- wynagrodzenia i pochodne
od Wvnaqrodzeń

628 620,00 643 893,37 102,43

- pozostałe Wydatkiw tyrn: 570 987,00 582 213,47 101,97

zakup energji, rozmowy
telefoniczne, remonty, oplata
za korzystanie ze
środow ska

570 987,00 582 213,87 101,97

- odpisy amortyzacji 11 954,31

Razem wydatki 'I t99 607,00 1 238 061,55 103,21

stan środków obrotowych
na koniec okresu
sprawozdawczeoo

11 695,16 65 674,82 561,56

podateI dochodowy 12 023,00

oGoŁEM 1 21.1 302,16 1 315 759,37 108,62

-,-_c\



Grninny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czamej w 2009 roku z założonego planu
przychodów ze spfzedaży wody' ścieków, zĄ ptzyIącza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w wysokości 1 199 4ó5'00 zł wykonal 1 228 688,41 zł tj. lo2,44 %

Przvchodv le przedsta$iaia sie nastepuiaco:
1) sprzedźwody 652 890,16 zł
2) sprzedaŻ ścięków 32'7 20'7,Ż8 zł
3) przyłącza wodociągo\łe 41 822'43 zł
4) przyłącza kanalizacyjne 206 768,54 zł

Ponadto Zakład uzYskal :

- od Gniny Czama za zimowe utż)łnanie dróg - kwotę 30 249,47zl
- od GmiDy czarna za utrzymanię ładu i poŹądku oraz tefenów zielonych-kwotę 22 558'432ł
- odsŻkodowauie za samochód kwotę 1696'97 zl
- odsetki Ż rachunłu bankowego w wysokości 577,62 zł'

sprz€daż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdzatach.
Na pla! 547 577,00 zł wykonano 652 890'16 zł, co starLowl l19,23yo

Sprzedż tJ pr,,edsta\^ia sie naslepująco:
Ujęcie Wody w Glowaczowej na plan 161 816,00 zł wykonano 136 018'64 z|tj.84,o6 %
Uj€cie wody w zdżarach na plan 385 761,00 zł wykonalo 516 811,52 zł tj' 133,99%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, chotowa' Czarna, Golemki,
Głowaczowa, Grabiny i Przybolów zostały wykonane w wysokości 32'] 207,28 zl z
zaplanowanych 305 085,00 zł tj' 10'l 

'25%

ocryszczalnia Ścieków:
Borowa plan 34 164,00 zł wykonano 28 910,03 złtj. 84,62%
Czama plan 167 0Ż4,00 zł wykonano 168 508,85 złtj' 100,89%
Głowaczowa plan 103 897,00 Żł wykonano 129 788,4o zIr1' I24,92%o

Przychody za wykonani€ pŹylączy do sieci wodociągorvej na plan 17 945,00 zł wykonalo
41 822,43 zl tj. 233,06 %.

Przychody za łykonanie przylączy do sieci kanalizacyjnej na plan 328 858,00 zł
Wykonano 206 768'54 zł rj.62,81 %.

w dziale 400 rozdzial 40002 rłYtwarzanie i zaoDatrywanie w €nergię elektr-vczna.
gaz i wode _ doŚtarczanie wodY poniósl rtTdatki na :

a) w}nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368 964'30 złnaplanowane 384 493,00 zł
tj.95.96 %

b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęó zaplanowano kwotę20 935'00 Żł
a zrealizowano 34 693,04 Żł tj. 165,'72 %



l

Dokonano zakupów:
- ługu sodowego dla ujęcia Wody w Żdzarach kwota 18 334,50 zł,
' znaczków poożo\łych, części do lęmontów na Ujęciach Wody i sieci wodociągorłych,
druków i matęriałów biurowycĘ środków czystości na kwotę 16 358'54 zł,
c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej' Głowaczowej i w Żdżarach kwota 95 8|6,./2 zł

na plan 91 452'00 zł co stanowi 104,77 %
d) na badania okesowe pracowników kwota 396,80 zł na p]an 500,00 zł tj' 7 9'3 6 %
e) zakup usług tj- usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty

pomp' badanie wody' opłaty za przelęwy, prowadzenie rachunku bankowego, szkolenie
pracowników rvydano 19 131,19 ż na zaplanowane 13 850, 00 zł co stanowi 138,13 o/o

0 rozmowy lelefoniczne kwota 3 047,28 zł naplan 3470,00zł tJ.8'7,82%
g) podróże krajowe służbowe kwota 4'195,38 z| r\a rĄplaiowane 4200,00zł

tj. 114,18%
h ) ubezpieczenie pracowników kwota 394,2o zł bez plaDn
i) Zakładowy Fundusz Srłiadczeń Socjalnych kwota 9 598,00 zł na plan 9 3 10,00 zł

tj. 103,09 %
j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za kożystanie ze śIodowiska

w 2009 roku Wyniosła 53 23|,00 zł z czego|
- Ujęcia Wody w Głowaczowej l9354,00zł naplanl5870,00ż rj.l2l,95 %
_ Ujęcia wody \ł Żdżarach 33 877,00 zł naplan 37 03o'oo zł tj.9I,49%

k) szkolenie pńcowników kwota 326,40zł na plan 300,002ł tj. l08,80%
l) zakup materiałó\ł' papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograflcznych

kwota 204,00 zł na p|anŻo1'oo zl lj. l02 %
ł) zakup akcesoriów komputero'wych, w t}m plogramów i licencji kwota l 719,33 zł na

plan 700,00 zł tj. Ż45,62%
ln) odpis amon) zacji środków trwalych -

- modeńizacji Ujęcia Wody rł' Głowaczorł,ej - I956'5'7 zł
- moderniŻacja Ujęcia wody W Żdżarach k\Nola 3 372,42 zł

Dzial900 rozdział 90001 - GosDodarka komunalna i ochrona środowiŚka- gosDodarka
ściekorva i ochronł wód.

w dziale tym Zakład poniósł wydatki na :

a) wynagrodzenia i pochodnę od wynaglodzęń Da p1an220 8Ż'] 
'00 

zł wykonano
208 02Ż,4| zł t]. 94'20 %

b) tra zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kaIralizacyjnych, materiałów
biurowych, druków, znaczków pocztowych p(zeŻnaczono Ż7 674,80'Ą na p|al
14 453.00 zI ti.191,48Vo

c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota \37 23'7 
'95 

zł nap|an II4 767 
'00 

zł
tj. r19,58 %

d) badania okrcsowe pracowl]ików kwota 223,20 zł na plan 200,00 zł tj. 111'ó0 %

e) na Iemonty przepompowni' oczyszczalni' aoalizę ścieków, zagospodarowanię osadu z
oczyszczdlni, opłaly za przelewy, prowadzenie rachunku banłowego ,szkoleDie
pracowników wydarto 39 394,27 zł na plan 32 600,00 zł tj.120,84yo.

f) rozmowy telefoniczne kwota I612,25 złĄaplan 1580'00złtj' 102'04%
g) podróŻe służbowe krajo\łe 2 936,98 zł naplan2 100'00 ż tj . |39'86 o/o

h) ubezpieczenie pracowników kwota 22l,80 zł bez plalru
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 5 902,62 z1naplan
5 420'0ozł t:l- lo8'9o yo



j) opłatanarzeczUrzędu Marszałkowskiego w RŻeszowie za korzystanie ze środowiska
v 2009 roku wyniosła4 814,00 z czego :

- oczyszczalniaw Borowej 387,00 zł naplan 506,00 zł tj'76,48 %

oczyszczalnia w CŻarnej 3235'00 zł na plan 2 530'00zł lj.|27,81 %
- oczyszczalnia w Głowaczowej l192'oo zł na plan 1564'00złtj. 16,21%

k) odszkodowanie za uszkodzenie sieci gazowej 597,91 zł
1) szkolenie pracowników kwota 183,60Żł na plan l50,00zl t:. I22,40yo
ł) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

*'ydano 114,62 zł naplan 100'00 zł tj'l!.4,62 o/o

n]) na zakup akcesoliów komputerowych, w tym plogramów i licencji zaplanowano
kwotę 600,00 zł' a wydano kwotę '773,36 zŁtj' |28,89o/o

n) amońyzacja
- Przepompowni w Cho1owej 4l7,60zł
- Przeporrrpowni w Głowaczowej l85,78zł.

Dzial 400 Wytrvarzanie i zaoDatrywanie w energie elektrvczna. gaz i rvodg
rozdzia| 40095 - Dozostala dziala|ność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:
a) na w;magrodzenia l 890,00 zł bez planu

b) na zakup części i materiałów do wykonania pflyłączy do sieci wodociągowej na kwotę
2s 452'03 zł z 7Aplanowanych l5 000,00 zł tj. 169,680/0.

Dzial600 Transnoń i łaczność rozdzial 6001ó drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnęj w Czarnej na zinrowe uhz)manie dtóg gninnych
wyd'ał 33 944,89 zł

Z tego na :

a) rł.ynagrodzenia kwotę 21 330,70 z"ł na plan 4 000,00 zł tj. 533,2'7 %

b) zakup piasku i soli L:wota l 057,37 ż bez planu
c) zakup usług kwotę 11 556.82 zł na plan 20 o00,0ozł tj. 5'1 ,78%

Dzial 600 Transooń i laczność rozdzial 60095 Dozostala dzialelność :

W dziale t}Ąn wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodu służbowego, częścidojego remontu kwota1746l,l2zł
\ plai 6 300,00 zl tj. 2'77,16Yo

b) [aprawa samochoclu, przeglądy techniczne kwotaz 617 ,Ilzł na plal4 Ż00,00 zł -62,3lo/o
c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 2 260,00 zł na plan 3 000,00 zł tj.15,33%
d) podróŹe służbowe 33-43 zł nA plan 20o,0o zl i.16,'72%
e) odpis amoI1yzacji samochodu 11 004,35 zł RENAULT TRAFFIC
Dzial900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdzial 90095 _ pozostała dzialalność



I DPłlacza do si€ci kanalizacYinei

wydatki w tym dziale poniesione mstały na kwotę 68 030,96 ż, w tym:

a)wynagrodzenia bezosobowe na pla.n 19 300,00 zł wykonano 11 097,olzł
tj.5'7,50%

b)zakup mate ałów i usług kwota 43 92I '34z zap|ano\1/anej 87 870,00 zł
tj. 49,98 %

c ) podlóŻe służbowe kmjowe kwota l82,2oz|bezplann
d) zakup usług l2830,41 zł na plan 48 600,00 zl rj.26,40 o/o

lI utrzymanie ladu i Dorządku na t€r€nie GminY Czarna

Poniesione w],datki na ogóIDa kwotę 52 390,29 złw tym
a) wiłlagodzenia 32 588,95 zł bez planu
b) na zakrĘ materiałów na plan 10 000.00'Ą złealtzowano ' 16'1'] 5'2'1z) tj.16'J 

'15yoc) na zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie osób skierowanych przez sąd do prac
publicznych) kwota ó90'00ń zzaplanowanych 330,00zł tj. 209'09%

d) zakup usług wykonano na kwotę I 901,48zł z zap|anowanych 2 600,00zł tj' '73,l3%

e) podróże słuŻbowe krajowe 434'59zł z ?Ąplanowanych l l00,00zł tj. 39'5 l %

ogóln! hl'ota zobowiązań za dostawę towarów i uŚlug na 31 grudnia 2009 roku
wyniosla 58 867,96 zl w tym:

za energię elektrycznądla ujęć wody i oczyszczalni
opłata na rzecz Urzędu Ma6załkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska

- za Wydawnictwa, części do renontu, pa]iwo, wo.ki lla osad
badania lekarskię - 1' 408,|9 zł

- części do przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych _ 6 000'00 zł
' za usługi koparką - 5 486,34 zł

Należności za dost'rczoną wodę i odbiór ściekórv na 3l grudtria 2009 roku wynosily
ogólem 1'06 925'19 zl, w tym naliczone odŚetki rY kwocie 6 933,88 zl :

- )'5 023,43 zł

- 30 950,00 zł

Ujęcie wody u, Clowaczowej
Uiqcie wody \\ ŻdŻarach

- oczys/claInia scieków u Borowej
oczyszczalnia Scieków w Czamej

_ oczyszczalnia Scieków w Glowaczowej -

13 234,02 zl w tym
39 746,8l zł w t}łn
6 483,63 zł w tym

43 576,132ł w tym
l'1 924,l3zł w t]"łr'

l 875'56 zł odsetek
2 101,04 zł odsetek
1 040,19 zł odsętęk
1 694,56 zł odsętęk

6l8,00 zł odsetek

-,.-.
1


