
zARzĄDzENlE NR cvllu2009
Wójta Gminy Gzarna

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżctu Gminy Cz^rrLa za 2008 rok'

sprawozdania z wykonaDia planu linansowego Gminnego Cettrum Kultury i Promocji rv

Czarnej za 2008 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego

Publiczrego Gminnego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2008 rok

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

gminn}'rn (tekst jednoltty Dz.U. z 200l roku Nr 142 Poz. 159l z póżn, zm.) oraz aft. 199 ust' l i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fulansach publicznych (Dz.U' z 2005LNr 249 poz' 2104 z póżn'

zm.) - wójt Gminy czama zaruądza' co następuje:

s1.
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czatna Ża 2008 rok, w brzmieniu

załączników od nf l do nr ó, sprawozdanie z Wykonania planu Iinansowego Gminrlego centrum

Kultury i Promocji w Czamej za 2008 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdlowotnej w Czamej za 2008 rok.

s2.
Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie obrachunkowej sprawozdanie z wykonania

budżetu ominy czama za 2008 rok.

s3.
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu linmsowe8o Gminnego cenlrum

Kultuly i Promocji w CzatnĄ za 2008 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zatładu opieki Zdrowotnej w Czamej za 2008 rok.

Zuzalzenic wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
s4.



Załacznik Nr l
do Zarządzenia Nr CVIIi/2009
Wójta Gminy cŻama
7 dńj2 l6 mar.a 2009loku

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI DocHoDów GMINY czARNA

ZA 2OO8 ROK

Dział Rozdz Plan . zalepłość

Ż 4 5 ó

010

01095

RoLNICTwo I ŁowIEcTwo

PozoStała działa]ność

] ' Dachoc|y bieżące

_ do1acja na zwrot części podalku zawartego

w cenie oleiu naDedoweso dla rolników

t65 20ó'00

165 206,00

1ó5 206'00

1ó5 206,00

16s 205,52

165 205,52

165 205,52

165 205,52

100,00

100,00

r00,00

100,00

020

02001

,DSNICTWO

.jospodarka leśna

l. DochoĄ, biezące:

czyl]sze za dzierŹawę obwodów łowięckich

2 315,81

2 3'/5,84

z 3'75,84

2 315,84

z 375,84

2 375,84

2.315,84

2 315,84

100,00

100.00

100,00

100.00

400

40002

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

w ENERclĘ ELEKTRYCZNĄ'

GAZ I woDĘ

Dostarczanie wody

]. Doc hody ], aj ąl ko1!' e :

ślodki z Urzędu Miasta Radomyśl Wi€lki

na budowę wodociągrr w niejscowości

PodleŚ]e _ Pniaki do Janowca

9 777,90

9117,90

9',777,90

9111,90

9111,90

9 77',7,90

9 ',7',7',7,90

91't1.90

100,00

100,00

100,00

100,00

600

6001'1

TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc

Drogi publicare powiaiowe

]' Dachody biezące

117 125,48

7 000,00

7 000,00

139128,93

7 000,00

7 000,00

99,5s

100.00

100,00



_ środki z Powiatu Dębickiego na opracowanie

lokumentacji technicznej na budowę chodnika

'ł ciągu drogi powiatowej nr 1180

)ębica ' Zdzjarzśc

'środki z Powiatu Dębickiego nabieżace

.ttlzvmanie drós Dowiatowvch

2 000,00

5 000,00

2 000,00

5 000,00

100,00

100,00

60016 Drogi publiczne gnime

] DaĆhody biezące:

- śLodki z wojewódzkiego Funduszu

ochrony Gruntów Rolnych

2' Dachody mąjątkawe:

- środki z wojewódawa Podka.rpackięgo na

dofinansowanie rcmontu drogi ul. Zielona

1.34 1.25,48

36 000,00

l6 000,00

98

98

r25,48

125,48

132 128,93

36 000,00

3ó 000'00

r28,93

128,93

96

96

98,51

100,00

100,00

97,9',7

9',7,97

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1' Dochody nliątkov,e:

- dotacja z MSWiA na dofinansowarie

budowy pŹePustu oraz przebudowy drogi

gn1inrei Przeryty Bór

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

100,00

100,00

100,00

ó30

6:r003

TURYSTYKA

4ddanla w 7al(Iesie upo\ł s7echniania furyŚl} k

l ' Dochady najątkowe :

_ środki z budżetu państ\ła na zadanie pod

nazwą " Poszerzenie oferty turyst._kult. Gminy

Czama poprzez r ozw ój inliastruktury loka]nej''

_środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na zadaoie pn "Poszerzenie

oferly turyst.'kult. Gminy Czana poprzez

rozwój infrastuktury lokalnej''

2 6Ia 42Ż,09

2 961 441,09

2 96'.7 44r,09

2 961 44r.,09

349 019,00

2 6r',7 63'7 ,82

2 966 656,20

2966 656,20

2 966 656,20

349 018,38

99,91

99,9',7

99,9',7

99.91

100,00



700

70005

GosPoDARLĄ MIEszKANIowA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

] Dochody bieżące:

_ wpływy z opłaty za wieczyste uzytkowanie

' wplywy z najmu i dzierŻawy składników

mająlkowych

odsetki

2. Dachody najątkowe:

' wpływy ze sprzedży wyrobów i składników

majątkowych (sprzedaŹ blachy z sP Grabiny,

lprzedaŹ działek, w tym pod autostradę)

526 906,84

526 906,84

19 088,00

212,00

18 866,00

10,00

818,84

818,84

507

507

526 702,01

526',702,01

l8 883,17

147,12

r8'725,',75

9,10

507 818,84

507 818,84

445,tt

445,11

44s.rr

252,08

156,32

36,11

99,96

99,96

98,93

ó9'68

99,26

9',7,O0

100,00

100,00

750

7501l

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

1. Dochady bie4ce:

- doiacja na utrzymanie pncowników realiz.

zadania z zakresu adninistracji rządowej

- plowizja za lealizację zadań z zakresu

administracj; rządowej (5% wpływów za

dowody osobiste)

83 66ó'00

83 1s8,00

83 158,00

81 158,00

2 000,00

82 686,96

82 179,50

821',79,50

81 158,00

1021,50

98,83

98,82

98,82

100,00

51,08

'75027 Urzędy gmjn

1. Dochady bieżące:

- zwroty za prywatue rczmowy telefoDiczne

494,00

494,00

494.00

493,18

493,',78

493,78

99'9ó

99.96

sg 96

75095 Pozostała dZiała1ność

]. DoĆhad} bieżące:

- ptowjŻja za tealjzn ję zadań z zakręsu

adninistracji rządowej (5% Wpływów zry|

opłat za udostępnienie danych osobowych)

14,00

14,00

14.00

13,68

13'ó8

13,68

9',7,7r

9',7,7r

9',7,7r

't51 URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw

wŁADzY PAŃsTwowEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

oRAz sĄDowNIcTwA

1179,00 1779.00 100.00



75101 Jrzędy naczelnych organów władzy

)aństwowej, kontroli i ochrony plawa

I DochoĄ) bieżące:

' dotacja na furansowanie wydatków

zWiązanych z prowadzeniem i aktualizacją

stałego rejestru wyborców

I '7'79,00

r'7'79,00

r '7'79,00

| 119,00

r'7'79,00

I 7 79,00

100,00

100,00

100,00

154

'754t2

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE

I ocHRoNA PRzEcIwPożARowA

ochotnicze straŻe poŻame

]. DoĆhady najątko|,e:

_ śLodki z wFoŚiGW w Rzeszowie na

dofinansowanie zakupu pompy szlanlowej

2144,50

2',744,50

2'744,50

2144,50

2744,50

z'744,50

Ż744,50

2',744,50

100,00

100,00

100,00

100,00

156

75601

DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH' oD

osóB FIZYCZNYCH I oD INNYCH

JxDNosTEK NIEPos|ADAJĄCYcH

osoBowoŚcl PRAWNEJ oRAz

WYDATKI ZWĄZANE z IcH

POBOREM

wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych

1' Dochotly biezące

- wplywy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie kańy podatkowej

5 949 883.89

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 967 375,89

5 673,09

5 673,09

5 673,09

187 307.30

'7 54r,15

7 54t,1s

'7 541,15

100,29

70,c1

70,91

70,91

75615 wpływy z podatku roinego' podatku

leśnego, podatku od czynności cywi]no-

prawnych, podatków i opłat ]oka]nych od

osób prawnych i iinych jednostek

o€anizacyj nyclr

]. Dochady biezące:

- podatek od nieruchomości

I 547 288,25

| 54'.7 288,25

r 443 636,2s

I 544014,12

r 544 011,12

1 443 549,35

4 771,18

4',71\.38

90,48

99.79

99,19

99.99



podatek rc1ny

podatek leśny

podatek od środków transportowych

podatek od czynności cywi]noprawnych

odsetki od nietenninowych wpłat

2215Ż,00

74 563,00

2190,00

3 505,00

r 242,00

r7 4',7L,90

'74 551 ,00

2 190,00

5 005,00

r 241,4',7

4 619,2C

1,]C

18,87

99,99

100,00

142,80

99,96

15616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

rodatku od spadków i darowizn, podatku od

rzynnoścj cywilnoprawnych oraz podatków i

)płat ]okalnych od osób fizycznych

l. DochoĄ) bieżące:

_ podalek od nieruchomości

- podatek rolny

' podalek leśny

- podatek pod środków transpońowych

- podatek od spadków i darowizn

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki salnorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw _ opłata za

r{pis do ewidencji działalności gospodarczej

_ podatek od crynności cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowvch wDłat

1051 850,00

1051 850,00

296 801,00

416 324,00

34',739,00

1'0'7 Ż36,00

24 000,00

9 000,00

152 750,00

11 000,00

9',75 560,26

283 243,22

3'75 9',71,t8

30 092,08

91 133,80

23 627 ,04

9 000,00

915 560,26

152 386,00

10 106,94

r'74 994,t7

44 012,23

80 545,71

6 566,20

43 439,03

371,00

l7 4 99Ą 
'l"/

95,43

90,31

86,62

84,98

98,45

100.00

99,',76

91,88

75618 wpływy z innych opłat stanowiących

doclrody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

1 Dochady bieżące:

_ wpły\ły z opłaty skafbowej

wpływy z oplaty eksploatacyjnej

- wplywy z opłat za zezlvolenia

na sprzedaŹ alkoholu

2s6 896,64

2s6896,64

27 000,00

32 505,00

88 703,64

256 280,50

26 385,00

32 504,30

88 703'ó4

256 280,50 99,',76

99,',76

100,00

100,00



- i,tpĘwy z oplat za zajęcie pasa dro8owego

_ odsetki od nieterminowych wpłat

100 646,00

8 042,00

100 646,00

8 041,56

100,00

99,99

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

l. Dachody bieżące:

_ podatek dochodowy od osób fizycznych

'podatek dochodowy od osób prawnvch

3 085 849,00

3 08s 849,00

3 080 849,00

5 000,00

185 847,32

3 185 847,32

3 180 549,00

s 298,32

103.24

103,Ż4

103,24

10s,97

757

15102

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

)bsługa papierów wartościowych, kredytów

pożyczek.jednostek samorządu terytorialnego

l' Dochody biezące.

_ zwrot z WFoŚiGw w RzesŻowi€

Edpłaconych w 2007 r' odsetek od Dożvczki

103,00

r03,00

103,00

103,00

102,63

102,63

r02.,63

102,63

99,64

99,64

99,64

99,61

758

75801

RÓżNE RozLIcZENIA

częśó oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek Samorządu terytorialn€go

1 Dochody bieżące.

_ subwencja oświatowa

rs 072 319,00

8',736 947,00

8'736 947 ,00

8136 94',7 ,00

t3 011461,94

8136 947,00

8'736 941,00

8 736 94',7 ,00

99,99

100,00

100,00

100,00

75807 :Żęść wyrównawcza subwencji ogólnej

lla gmin

l' Dachady biezące:

_ część wyrównawcza subwencii osólnei

4 253 164,00

4 253 164,00

4 253 t64,00

4 253 164,00

4 253164,00

4 253 t64,00

100,00

100,00

r00,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

l Dochody bieżące:

_ odsetki od środkóW na lachunkach

20 000,00

20 000,00

20 000,00

t9

19

19

142,94

142,94

r42,94

95,',71

95,',71

95 7l

75831 część równowaąca subwencji ogólnej

Cla gmin

l ' Dachoć|y bieŻące

_ część równoważąca subwencii ogólnei

62 208,00

62 208,00

62 208,00

ó2 208'00

62 208,00

62 208,00

i00,00

100,00

100,00



801

80101

oŚwIATA I wYcHowANIE

Szkoly podstawowe

l DochoĄ biezące:

' opłala za wydanie duplikatu świadectwa

- odszkodowania od Genemli T.U. S.A.

dla sP w Przyborowie (za szkodę powstałą

w wyniku zalania szkoły) i dla SP w Borowej

(za uszkodzenia w pomieszczenilr magazFu

powstałe w wyniku colnięcia ścieków)

_ środki na sfinansowanie nauczaniajęz]ka

ansielskieao

599 231,s3

'72',760,03

'72't60,O3

6,00

3 664,03

69 090,00

579 538'4ó

72'760,03

'72760,03

6,00

3 664,03

69 090,00

96,11

100,00

100,00

100,00

r00,00

100,00

80104

801t3

lrzedszkola

| ' Dochody bieżące.

- wpłary rodziców za pobyt i zywienie dzieci

oraz wpłaty na żywienie dzieci z GoPs

- odsetki bankowe

odszkodowanie od Genęrali T'U' s'A.

Jla przedszkola w Przyborowie (Ża szkodę

po1egającą na uszkodzeniu przez nieznanych

sprawców szyby w oknie buĄ{ (u)

Dowożenie ucŻniów do szkół

1 Dochady nająlkowe:

_ dofinansowanie ze środków PFRoN zakupu

autobusu do przewozu niepełnosprawnych

uczniów zamieszkujących na terenie gminy

98 891,50

98 891,50

98 716,50

189 000,00

189 000,00

189 000,00

125,00

50,00

189 000,00

189 000,00

189 000,00

98 890,02

98 890,02

98 715,50

r24,52

50,00

i00,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

801l4 Zespoł} obsługi ękonomicŻno-administracyjnej

rzkół

1. Dochady bieżące:

' odselki baŃowe

6 030,00

6 030,00

6 030,00

6 029,9r

6 029,9t

6 029,91

100,00

100,00

i00.00



80r48 Stołówkiszkolnę

1' Dachotly biezące:

- wpla5] rodzjców za Żywienie dzieci

craz wpłaty naŻywienie z GoPs

198 928,00

198 928,04

198 928,00

1',79 236,50

t'79 2.36,50

I'79 236,50

90,10

90,10

90,10

80195 Pozostała działalność

]. Dochad, bieżące:

- dotacja na dofinansowanie ksŹałcenia

młodocianych pracowników

33 622,00

33 622,00

33 622,00

33 622,00

33 6Ż2,00

33 622,00

100,00

100,00

100,00

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przec;wdŻiałanię alkoholizmo.\łi

1DochodybieĄce:

_ zwrot z sądu niewykorzystanej zaliczki

zaplaconej tytułem opinii bieglych _ lekarza

psychiatry i psychologa

352,00

352,00

35Ż,00

352,O0

352,00

352,00

352,00

352,00

100,00

100,00

100,00

100,00

852

85212

PoMoc sPoŁEcZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytaln€

j ręntowe z ubezpieczenia społecznego

1. Dochady bieżące:

odsetki od zwróconyclr świadczeń

nienaleŻnje pobranych

- zwroty ś\łiadczeń rodzinnych za 2007 rok

_ dotacja z przeznaczeniem na realizację

świadczeń rodziinych, zaliczek alimentacyjnych

]raz ubęzpieczeń emerytalnych i fentowych

z ubezpieczenia społecznego

- wpływy ze Żwrotów zaliczek alimentacyjnych

i zwrotów z frrnduszu aiimentacyjnego

) Dochody ajątkoy)e:

- dotacja z przeziaczeiiem na zakupy

6 189 638,71

4 395 94t,',7 |

4 38Ż 94l,'7l

427,96

3 7',73,00

4 3'/5 230,00

000,00

000,00

3 510,75

13

13

6 137 211,19

4 34',7 281,59

4 334 281,59

427,96

I 510,75

3 ',7',73,00

4 326 s69,88

1l 000,00

13 000,00

l1t 162,18

14t 462,',78

141 462,',/8

r41 462,78

99,15

98,89

98.89

100,00

100,00

98,89

100,00

100,00

i00,00



85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy spolecznei' niektóre świadczenia

rcdzinne oraz za osoby ucŻestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

l' Dochody bieżące:

_ dolacja z przeznaczeniem na składki na

ubezpieczenie zdrowotne zŹ osoby pobierające

'rj€które świadczenia z pomocy społecznei

8 850,00

8 850,00

8 850,00

8 320,2E

8 320.28

8 320,28

94,01

94,01

94,01

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na

lbezpieczenia elnerytahle i rentowe

L Dochod, bie4ce:

- dolacja na wypłatę Żasiłków i ponoc w

naturze oraz skladki na ubezpieczenia

erylalne l re towe

966 089,00

966 089,00

966 089,00

963 072,20

963

963

012,20

0't2,20

99,69

99,69

99.69

85219 Jśrodki pomocy społecznej

I Dochady biezące:

- dotacia na utŻynranie GoPs

196 920,00

196 920,00

l9ó 920'00

l9ó 720'98

196120,98

196120,98

99,90

99.90

85228 LJsługi opiekuńcze i spccjalisĄ,czne usługi

Jpiekuńcze

I Dochady bieżąLe:

- dotacja na uslugi opiekuńcze

- prowizja za odpłatność za specjalistyczn€

uslugi opiekuńcze realizowan€ jako zadania

zlecone Ęninie

14 290,00

14 290,00

14 240,00

50,00

14 215,04

14 2',75,04

14 224,99

50,0s

99,o0

99.90

99,89

100.10

85295 Pozostała dzjalalność

l' Dochody biezące.

_ odsetki od środków na rachunku banko\łym

- środki na realizację programu ''Pomoc

oaIistwa w zakresie doŻywiaDia"

607 548,00

ó07 548,00

7 548,00

óo0 000'00

601 547,70

607 547 ,10

'7 547,14

600 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00



854

85415

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Pomoc nlaterialna dla uczniów

j. Dacha.ly biezące:

_ środki na pomoc materialną dla uczniów

6ll 964.00

ól l 9ó4'00

6l I 964,0C

ól l 964,0{

599 t51.ó5

599 151,65

599 151,65

599 151'ó5

97,91

91,91

91,91

97,91

q00

90001

GosPoDARK,Ą KoMUNALNA

I ocHRoNA ŚRoDowIsKA

oospodarka ściekowa i ochrona wód

1' Dachoć]! biezące:

- odsetki od środków Funduszu spójności

_ Z\ł'rot podatku VAT z lat ubiegłych

2' Dachody nqjąlkave.

' środki na dofinansowanie inwestycii

sminnvch Z Funduszu Soóiności - PPCZRW

158 ó04'00

152 758,40

13 861,84

13 225,84

6r6,00

138 896,56

138 896,56

619 665,35

l5 857,37

15 221 ,37

636,00

6ó3 807'98

óó3 807,98

685 510.95 432,22

114,40

r r5.09

100,00

477,92

41 t,92

90020 Wpływy i wydarki związane z glomadzeniem

środkó\ł z opłat produkto\łTch

] ' Dochody biezące'

- tvplywy z opłaty produktotvej z WFoŚiGw

5 845,60

5 845,60

5 845,60

5 845,60

5 845,ó0

5 845'ó0 100.00

r00,00

r 00.00

Razem 30 783 118t8 31237 168,17 329 215.19 101.48

'10



WYKoNANIE DocHoDÓw

NA REAL|ZACJE ZADAŃ z ZAKREsU ADMINISTRĄCJI RzADowEJ

oRAZ INNYCH ZADAŃ ZLECoNYCH USTAWAMI

W 2OO8 ROKII

DŻiżl Rozdz. wvszcŻćpó]nienie Plan Wsk.7o

z 3- 4 6

010

1095

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

Pozostała działalność

] Dochod! biezące:

- dotacja na zwrot części podatku zawartego

w cenie oleiu napędowego dla ro1ników

165 206,00

165 206,00

165 206,00

165 206,00

1ó5 205'52

165 Ż05 '5Ż

16s 205,52

1.65 205,52

100,00

100,00

100,00

100,00

750

75011

ADMINISTRĄcJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

] Dochody biezące:

_ dotacja na uttzymanie pracovników

realizu.jących Żadania z zakesu administracii

rządowej

8r 1s8,00

81 158,00

81 158,00

81 158,00

81 158,00

81 158,00

81 158,00

8t 158,00

100,00

100,00

100,00

100,00

751

75101

URZĘDY NAcZELNYcH oRGANow

wŁADzY PAŃSTwowEJ

KONTROI,I I OCHRONY PRAWA

oRĄZ sĄDowNIcTwA

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, konrroli i ochrony prawa

1' Dochady hieżące:

- dotacja na finansowaDie wydatków

związanych z prowadzeniem i aktua]izacją

stalego rc jesiru wyborców

1119,O0

| 1'19,00

I 119,00

1 1'19,00

1119,00

I77q,00

r 119,00

1779,00

100,00

100,00

100.00

100,00

11



852

852r 2

PoMoC sPoŁEczNA

Świadczenia rodzinne, za1iczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emelytalne

i feniowe z ubeŻpieczenia społecznego

1 Dochady bieżące'

- dotacja z ptzemaczeniem na realizację

świadczeń rodzinnych' zaliczek al;zentacyjnych

oraz ub€zpieczeń emerytalnych

i rentowych z ubezpieczenia spolecmego

2' Dachady majątkowe:

- dotaciana zakupy inwestycyjne

4 506 309,00

4 388 230,00

4 315 230,00

4 3',75 230,00

13 000,00

13 000,00

4 454107,10

4 339 5ó9,88

4 326 569,88

4 326 569,88

000,00

000,00

13

13

98,84

98,89

98,89

98,89

100,00

100,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektórę świadczenia

z pomocy społecznej, nieklóre świadczenia

rodzinne oraŻ za osoby uczestnicząc€

w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 Dachady bieżące:

- składki na ubezpiecz€nie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczęnia z oomocv sDolecmei

I 850,00

8 850,00

8 850,00

8 320,28

8 320,28

8 320,28

94,0t

94,01

94,01

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ub€zpieczenia emer}'talne i rentowe

]. Dochody biezące.

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w

naturze oraŻ składki na ubezpiecŻenia

emerytalne i renlowe

94 989,00

94 989,00

94 989,00

991,95

991,95

91 991,9s

9l

9t

96,84

96,84

96,84

85228 Usług; opiekuńcze i sp€cjalisryczne usługi

1' Dochody bieżące:

- dotacia na usługi opiekuńcze

14 240,00

14 240,00

t4 240,00 14 224,99

14 2.24,99

14 224,99

99_89

99,89

99.89

axlli&lrl'tĄż oo .. -4102249,62 ..98.90'l

vlr Ó ..j "I'

ldzef CłlvłĄ-
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Budżet Gminy Czalna na 2008 rok został uchwalony dnia 28. gludnia 2007 roku
Uchwałą Rady Gminy Czarna NI xxIV155/2007.

Plan dochodów przyjęty w uchwałą przewidywał dochody budżetowe w wysokości

29.051.528,04 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakesu administracji rządowej

zleconych gminom w kwocie 4'456' 156,00 zł'

W wyniku przyjętych w ciągu 2008 Ioku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałarrri

Rady Gminy i zaźądzęrliami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 3I.I2'2oo8 roku wyniósł

30'783.118'78 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zad,ań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminom w kwocie 4.75 4.45Ż,00 zł.

Dochody budżetowe zostały zręalizowa[e w kwocie 3l'237'768,17 zł, co stanowi 101,48
oź rccznego planu dochodów' w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakesu administacji

Eądowej zleconych gminom w kl,yocie 4.']02.249'62 zł, co stanowi 98,90 70 rocznego planu

dotacji.

W ramach wykonanych dochodów dochody bieźące wyniosĘ 26.'188.833,82 zl, dochody

majątkowe \YnioŚły 4.7 48-934,35 zl.

Realizacja planu dochodów według źtódęł i działów klasyfrkacji budżetowęj w podziale na

dochody biezące i majątkowe przedstawiona została w części cyfrowej sprawozdania'

Realizacja dochodów z większości zródeł przebiegała zgodnie z planem. Istotnie odbiegała

od planu realizacja dochodów majątkowych w dŻiale 900 ,'Gospodarka komrrnalna i ochrona

śIodowiska'' z tytułu środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie inwestycji pn. 
',Program

poprawy czystości zlęwni rzeki wisłoki''' Przyczyną tak wysokiego wykonania planl (477,92

%) jest wcześniejszy niż planowano wpływ środków z płatności pośrednich z Fundusztl

Spójności jako rozliczenie Żapłaconych wcześniej faktur.

Niska realizacja planu dochodów w dziale 750 
',Administracja 

publiczna" z tytułu prowizji za

realizację Zadali z zakresu administracji rządowej (5l,08%) jest skutkiem niższych niż

planowano urpłat za dowody osobiste.

Nięściągnięte naleŹności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień

31.12.2008 roku wyniosły 401'21l,12 zł, wtym zaległości 329.2'15,l9 zł.

w dz|alę'700 Gospodalka , ieszka iowa wyst@iły zaległości w kwocie 445,1 1 zł, w tym:

- z tytułu nieŻapłacenia cz}'nszu za wynajem lokalu mieszkalnego przez jednego najemcę w

kwocie 156'32 zł,

_ z tytułu niezapłacenia czBsz|J za użytkowanie wieczystę ptŻęz jednego uż1tkownika w

kwocie 252,08 zł'

13



- z tytr u odsetek od zalęgłości w kwocie 36,7] zł.

Powstałe zaległości w trakcie roku ęgzekwowano na bięąco- wyslano 8 upomnień na kwotę

4'042,16 zł' z tytułu poniesionych kosztów ręmontu lokali mieszkalnych dokonarro odpisu

czynszóW na kwotę 715,68 zł.

W dzia|e'756 Dochody od osób prawnych, od osób Jizycarych i od inwch jedtlostek

nieposiadijąclch osobowaści pfawnej oruz wydarki związarre z ich pobołern wyslapiły

zaległości w kwocie 187.307,30 Zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie kafty

podatkowej w kwocie 7'54l,75 zł (dochód przękazywaI\y plzEzurzĄd skarbowy),

- z t}tułu podatku lolnego' podatku leśnego podatku od nieruchomości od osób prawnych i

innychjednostek organizacyjnych w kwocie 4.77 |,38 zł,

- z tytułu podatku rolnego' podatku leśnego' podatku od nieruchomości' podatku od środków

transpoftowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie

1'l 4 .994,11 zl.

Największe zaległości występują w dochodach podatko\łych pobieraflych od osób

fizycznych.

Zaległości w zapłacie podatku od środków transPońo\rTch w kwocie 43.439'03 zł

występują w wyniku niezgłoszenia organowi podatkowemu wylejęstrowania lub sprzedaży

pojazdów. W 2008 roku wysłano 23 upomrrień na kwotę 30'322'00 zl. W zwiąku z cąściową

spłatą zaległości olaz odroczeniami terminu płatności nie wystawiono tytułów egzękucyjnych do

komomika.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i l€śnym do osób fiz}'cznych

w kwocie odpowiednio 44'072,23 zl' 80.545,'11 zł,6'566,20 zł dotyczą pozycji, gdzie często nie

jest możliwe \^yegzekwowanie należności, pońeważ podatnicy nie posiadają składników

mająlkowych, które podlęgałyby zajęciu ęgz9kucyjnemu' ani też rachunków bankowyclr' z

któlych można prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną

sytuację Źyciową brak możliwości zarobkowania' korzystają z pomocy opieki społecznej, a

także pozycji, gdzie nikt nie Źyje, brak jest spadkobierców' własność nie jest ulegu]owana. w

celu ściągnięcia zaległości wysłano 898 upomnień na kwotę 138.045'55 zł, skielowano 31

tytulów wykonawczych do Urzędu Skarbowego m kwotę 5.9l5 ,92 zł, zabezpieczono za|egłości

poprzcz wpis hipoteki przymusowej u 4 podatników na kwotę 2'14'l 
'20 

zł (koszt wpisu wynosi

200'00 zl na l księgę).

t4



Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym. leśnym i od nieruchomości od

osób fizyczn}'ch według sołęctw na dzień 3 ] 
' 12'2008 r. pŹedstałia poniższa tabela'

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transpońowych od osób

fizycznych rł'edług sołectw na dzień 31' 12'2008 r. przedstawia poniższa tabela'

w d7'iale Pohroc społecna wystęiły zaległości w kwocie 141'462,78 zł z tytułu

uypłaconych a nie zwróoonych od komornikazaliczęk alimentacyjnych'

L.p. Solectwo
Odroczenia
fozloże[i^

na raty
Wplata Zaległości

L Borowa '7r 6'76 I 954 5 798 52 óo6 r1 596
2. C7,afia 141 754 5 699 1585 10s 689 29 274
3. Chotowa 114 804 2 340 Ż1 '/ 11 35 164 49 649 3 052
4. Głowaczowa 28 526 718 2 81',7 23 503 1 6Ż0
5 Golemki 14 286 497 184 11404 2 289
6 Grabiny 88 256 3 583 74140 8 165
1. stara Jastrząbka 137 Ż61 6 308 s 419 100 898 25 347
E. Stary Jau omik 2 609 1 693 101 8 896
9. Jźwiny 6',7 6',78 2 991 4 633 s2 315 7 8Ż9
10. Podlesie 3',7 424 473 402 33 6t5 2 998
11. Przer\'łv Bor 20 83r 60'l 309 1',7 283 2 737
12. Róża 194 681 7 872 I1 261 13E 518 31 888
|l Zdżaly 30 340 551 2 045 23 889 3 309
A. Przvborów 4 658 437 '75 4 119 184

RĄZEM 951190 33 74Ż 69 515 35 164 689 306 t3t 184

L.p. Solectwo wpłata Zal€glości

1 Borowa 5 840 1 520 3 1ó0 Ż 6ao
2 Czarna 14 Ż26 292 9 209 1725
3. Głorvaczowa 33 33
1. Crrbinl 46 339 1'734 6 100 28 830 9 611
5. Stara Jastrzahka 11'715 869 2 583 7 385 3 461
6 Jaźwinr' 5 405 1',733 3 612
1. Podlesie 2',7 Ż15 904 I520 25 552 1 626
8 Przer\'ty BóI I 160 l ló0
9. RóŹa 30 609 10 493 20 116
10. Zd'ŻJry 2 800 2 800

RĄZEM 145 342 5 536 . 6100 5 623 91 t34 47 439
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W 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek podatkowych.

Przyjęto sta\łki niższe od maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

przez Radę Gminy w podatkach za 2008 rok wyniosły:

- \Ą podatku od njęruchomościod osób pralvnych:2!!Lzó5;ió3!.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: !p!!!!!2!,
- w podatku lolnym od osób prawnych: !!!!p.!!2!'
- w podal_ku rolnym od osob lizycznych }!!!!!.!Ę!.
- w poda*u od środkóW lranspońolqch od osób prawn)ch: Ll!0:ł53].
- rł podallu od środków lransponorłrych od osób llzycmych:59:L!ś!q03!.

Łącznie skutki obniżenia gómych stawek podatków za 2008 I. wyniosły 1'0ó0.691'36 zl

co stanowi 3,40 0% \łykonanych dochodów gminy.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2008 lok wyniosły:

'!Ą podarku od nierrrchomości od osób pra\\nych: !E!:łq!L!Ł!_
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: !!!Ęfi2[
- w poda*u od środków lranspońowlch od o5ób Il1)czn)ch: L!l1q93!.
Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosĘ 579.791,03 zl , co stanowi 1,8ó 0/o

wykonanych dochodów gminy.

Na skutek dęcyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacja Podatkowa, wójt umorzyl

zaleglości podatkowe w kwocie 84'539,12 zł, w tymI

- zaległości w podatku od nięruchomości od osób fizycznych w kwocię 35.950'60 zł,

- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 33.151,27 zł,

- zaległości w podatku leśnym od osób fiZycznych w kwocie: 413,13 zł,

_ zaległości W podatku od środków transpoltowych od osób fizycznych w kwocie 6.100,00 zł'

- odsetki od zaległości podatkowych w kwocte 8.924,12 ń.

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

i rozlołł płatności na raty:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 35.164,00 zł,

- w podatku od środków transpofiowych od osób fizycznych w kwooie 5.ó23,00 zl.

Gmina posiada akcje w Rolno _ Towarowym Rynku Huńowym Giełda Tamowska s.A' o

wańości 1'5o0 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa spółka z'o.o. o wańości

29'666 zł.

wÓJT]
tózef C, ł.au to



Załącznik Nr 2
do ZarŻądzenia Nr CVIlI/2009
Wójta Gminy czana
z dnia I 6 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKoNANIA w\DATKÓw GMINY CZARNA

w 2008 RoKU

Dziłł

010

0t 008

ROLNICTWO I LOWIECTWO

Melioracje wodne

1. wydatki bieżące

2' wydatki lnajątkowe

wtym:

- Budowa kanału ulgi potok Wsiowa w Borowej

- Zakup działki pod budowę kanafu ulgi potok wsiowa

w Borowej

231 206,00

60 000,00

2 000,00

58 000,00

43 000,00

15 000,00

232 662,31.

58 070,60

970,60

57 100,00

42 100,00

15 000,00

98,08

96,'18

48,s3

98,45

9'.7,91

100,00

01030 Izby rolnicze

1' Wydatki bieżące

9 000,00

9 000,00

8 042,19

8 042,19

89,36

89,36

01095 Pozostała działalnść

] ' Wydatki bieżace

168 206,00

168 206,00

166 549,52

166 549,52

99,02

99,02

400

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENI]RGIĘ
trLEKTRYczNĄ' GAz I woDĘ

Dostarczanie wody

l ' wydatki bieżące

2' Wyda1ki majątkowe

wtym:

- Budowa sieci wodociągowej Żdzary

_ Wodociąg Podlesie - Pniaki

121771,9O

lŻ4 7',7I,90

2 460,00

IŻ2 31I,90

92 681,00

29 630,90

124110,s7

r24 770,5',7

2 460,00

122 310,57

92 680,57

29 630,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

600

600i4

TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc

Drogi publiczne powiatowe

1. wydatkibieżące

2. Wydatki majątkorve

w t}łn:

3 147 820,,{8

837 29t,1.9

30 000,00

801 29r,19

3 112 949,20

837 08ó'18

30 000,00

807 086,18

98,89

99,9E

100,00

99,97



Zadania otrzymane przez gminę:

_ Remont chodnika przy drodze powiatowej Róża _ stara
Jastrząbka w miejscowości stara Jastrząbka

- opracowanie dokumentacji t€cbniczne.j na remoni drogi
Dębica - Zdziarzec

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Dębickiego

_ Plzebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno - Róża

- Remont drogi powiatowej Róża - Stara Jastrząbka

- Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze
Dębjca - Zdziarzęc

- Budowa clrodnika w miejscowości Grabiny przy drodze
powiatowej Chotowa _ Przecław

60 000,00

12 000,00

t72 325,00

300 000,00

175 000,00

87 966,1.9

59 982,98

12 000,00

172 325,00

299 812,01

175 000,00

8'7 966,19

99.9'7

100,00

100,00

99,94

100,00

100,00

60016 Drogi publiczne gminne

l. WYdatki bieżące

w Ęm:

- wynagrodzenia i pochodne od $ynagrodzeń

2' Wydatki majątkowe

w q'm:

_ Remont drogi Czama - u1. Żawtszy

- Rewitalizacja zdegradowanych tęręnów powojskowych w
ŻdŻarach j Czarrcj olŁ mi€jscowości Żdżary i czama

_ Integracja społ€czno_gospodarcza gminy czama poprzez

remont i budowę infrastruktury drogowej

- Komplekso\ły remont oraz budowa infrastrukh]ry
drogowo-parkingowej w Gminie Czama w celu zwiększenia
szans rozwoju Gminy

- Remont dróg RóŹa - zapłocie

- Wykonanie wiat autobuso\'!rych

- \Ą ) kup dzialel pod drogi gm inne na lerenie Bminy
Czan.'a

723 847 ,67

739 858,19

40 284,00

983 989,48

ó5 000'00

12 200,00

'728 L25,48

91 400,00

27 354,00

9150,00

50 760,00

40 280,66

949 672,Ż5

63 20Ż,36

12 200,00

695 ó06,35

181,40

509,1s

l ó89

'739

91 400,00

2'.7 353,54

9150,00

50 760.00

97,99

99,95

99,99

96,51

100,00

95,53

100,00

100,00

100,00

100.00

60078 Usuwalrie skutków klęsk żywiołowych

]. wydatki majątkowe

w tym:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa
infrastluktury drogow - mostowej - Przebudowa drcgi
gminnei PŹeryty Bór

s86 681,62

586 68t,62

586 681,62

586 681,62

586 681,62

586 681,62

100,00

100,00

100,00



630

63003

TT]RYSTYKA

Zadania w zakesie upowsŻechniania tu]stykj

l. Wydatki bieŹące

2' Wydatki majątkowe

w tym:

- Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gmmy Czama
popEez rozwój infrastuktury lokalnej

- Park tury.tycmo - rekeacy;n} u Czamei

- wyktlp dŻialek pod park turysiyc/no rekreac)jny u

4 247 404,09

4 247 808,09

20 000,00

4 2Ż7 8IJ8,09

lŻ4 1'56,09

40 602,00

63 050,00

4 238 765,14

4 238 765,L4

19 287,10

4 21.9 478,04

115 826,60

40 601,44

63 050,00

99,79

99,79

96,44

99,80

99,80

100,00

100,00

700

7s0

70005

COSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. wydatkibieŹące

2' Wydatki najątkowe

'Likwidacja barier architektonicznych ośrodka zdrowia w
Czamej
_ Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej

Jastrząbce na potrzeby ośrodka zdrowia w Czarnej

494 373,00

494 373,00

39 493,00

454 880,00

4 880,00

450 000,00

493 737,31

493 737,31

38 859,00

454 878,31

4 880,00

449 99E,31

99,41

99,87

98,39

100,00

100,00

100,00

75011

ADMIMSTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

l' wydatki bieżące

w tym:,

- .łynagrodz€nia i pochodne od \ł}nagrodzeń

2 542 0t4,0i

144 535,00

144 535,00

1tt 065 ,37

2 517 661.,48

138 287,03

138 287,03

t07'718,16

99,04

95,68

95,68

96,99

75022 Rady gmin

l ' wydatki bieżące

14Ż 924'00

r42 924,00

I42 9Ż3 
'80

r42 923,80

100,00

100,00

'75oŻ3 Urzędy Gmin

l. Wydatkibieżące

w bĄn:

- wynaBrodzenia i pochodne od nYnagrodzeń

2. Wydatki majątkowe

- zakup sprzętu komputercwego

2 188 932,00

2 r'76 653,00

573 7Ż5,o0

12 2',79,00

L2 219,00

2 110 828,63

2158 550,55

I 566 755,11

t2278,08

L22',78,08

99,L7

99,t',7

99,5ó

99,99

99,99

'15095 Pozostała działalność

t. Wydatki bieżące

65 6Ż3 
'o0

6s 623,00

6s 622,02

65 62Ż,02

100,00

100,00



151

75101

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

Uźędy naczelnych organów władŻy państwowej, kontroli i

ochrony pmwa

l. Wydatki bieżące

wrym:

,ńynagrodZenia i pochodne od w1nagrodzen

1179-00

r 779,00

| '7',79,00

779,00

1779-00

r 7'79,00

t 779,00

1779,00

100-00

100,00

100,00

100,00

754

15403

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIwPoŻARowA
Jednostki terenowe Policji

1' Wydatki biężące

w tyml

dofinansowanie do zakupu paliwa dla Policji w Czamej

266 153,50

5 000,00

5 000,00

5 000,00

260 216,43

5 000,00

5 000,00

5 000,00

91,17

100,00

100,00

100,00

'75412 ochotDicze straŹe pożarne

1. wydatki bieżące

wĘlm:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' wydatki majątkowe

- Zakup samochodu ratounictwa drogowego dla OSP
Czama

- Zakup pompy szlamowej

- system selęktywnego wywoływania jednostki osP
Borowa

261 153,50

t'72 280,00

31 240,00

88 873,s0

80 000,00

5 873,50

3 000,00

255 Ż16'43

166343,42

30 3ó4,11

88 873,01

80 000,00

5 873,01

3 000,00

97,',73

96,55

97,20

100,00

100,00

99,99

100,00

7s6

7 s641

DOCIIODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
PosIADAJĄcYcH osoBowoŚCl PRAWNEJ
oRAZ w\'DATKl zwĘzANE z IcH PoBoRxM

Pobór podatków, oplat i niepodatkowych należrrości

budżetowych

1'wydatki bieżące

w tym:

- t|) llagrodŻęnid i pocllodl]e od uł nagrodzeń

70 000,00

70 000,00

52 068,00

70 000,00

68 67t,7r

68 671;7 L

5Ż 061 ,35

68 611,71

98,10

98,10

100,00

98,10

15'702

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo
obsługa pap;erów wartościowych, kred}'tów i pożyczek
jędnostek samorządu tęryłorialnego

l. Wydatki bieżące

w t)rm :

713 603,00

713 603,00

713 ó03'00

712 s11,61

7 )'Ż 51'7,61

7 L2 5r'.7,61

99,85

99,85

99,85



- wydatki na obshgę długu jednostki samorządu
terytorialnego 713 ó03'00 712 517,61 99,85

801

80101

ośwIATA I wYcEowANIE

szkoły podstawowe

l ' wydatki bieżące

w lym:

' wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2' Wydatki majątkoNe

w ĘĄni

- Te.momodemizacja bud}łlków Zespołów szkół na tereni€
Gminy Czaroa (część szkoły cŻama)
- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o

nawierzchni syntetycznej przy zespole szkól \ł Żdżan h

12 253 144,21

6 645 L3'7 ,r1

6 510 t37,r1

4 406 606,16

7s 000,00

65 000,00

10 000,00

63 99',7,26

9 800,00

12 178 663,80

6 614 063,76

6 540 266,50

4 406 350,61

73 797,26

99,53

99,55

99,99

98,40

98,46

98,00

80103 oddziĄ przedszkolne w szkołach podstawowych

1' Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 288 915,00

326 993,00

326 993,00

28E 176.11

326 190,91

326 190,91

99,',7 4

99.',7 5

99.',7 s

80104 PŹedszkola

]. Wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń

'790 468,08

790 468,08

460 921,00

'786',721,68

786 721,68

460 604,02

99,53

99,53

99,93

80110 Gimnazja

l. wydatki bieŹące

w tyml

' uynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 18ó 036,02

3 186 036,02

2 5't8 073,74

3172 183,30

3172 183,30

2 577 648,96

99,57

99,57

99,98

80113 Dowożenie uczniów do sŻkół

l ' Wydatki bieżące

_ wyrragrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2. Wydatki majątkowe

' Zakup autobusu _ dowóz dzieci niepełnosprawnych

324 114,00

90 614,00

11 628,00

233 500,00

233 500,00

320 r09,28

86 609,2E

11493,59

233 500,00

233 500,00

98,7 6

95,58

98,84

100,00

100,00

E0114 Zespoły obsługi ekonomiczno - adrrrinistracyjnej szkół

1. wydatki bieŻące

389 834,00

387 334,00

389 093,38

386 603,67

99,81

99,81



w tyml

_ $.ynagrodzeDia i pochodne od wynagrodzeń

2. Wydatki majątkorve

_ Zakup sprzętll komputerowego

335

2

2

385,00

s00,00

500,00

335 12',7 ,48

z 489,71

2 489,11

99,92

99.59

99.59

80146 Doksaałcanie i doskonalenie nauczycieli

I' wydatki bieżące

6l

6l

158,00

1s8,00

60 854,33

60 854,33

99,50

99,50

80r48 stolówkiszkolne

] ' Wydatki bieżące

w tyml

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

423 069,00

423 069,00

213 4'73,00

403 318,42

403 3t8,42

213 420,',70

95,33

99,98

80195 Pozostała dziłłalność

] ' Wydatki bieżące

w tym.

_ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10ó 335'00

106 335,00

l2 125,00 1l 919,00

106 128.7,1

r06 128,74

99.81

99,81

98,30

851

8s2

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

l.wydatki bieżące

9t 614,42

2 000,00

2 000,00

651,918? 95'ó5

851s4 Przeciwdz;ałanie alkoholi7mowi

l. wydatki bieŹące

w tym:

- $ynagrodzcnia i pochodne od wynagrodzeń

89 644,12

89 644,42

ó 2l0'00

8',7 657 ,9r

87 651,9r

ó 210'00

97.18

97,18

100,00

45212

PoMoc sPoŁDczNA
Śrviadczenia rodzinne, zaliczkaalim€ntaryjna oraz składki
na ubezpieczenla emerytalne i rentowe z ubęzpleczmia
społeczDęgo

l. Wydatki bieżące

w tymi

- rl nagrodzcnia i pochodne od wynagrodzeri

2. wydatki majątkowe

" zakup urŻądzenia w jelofunkcyjnego (kselokopiarka)

6 430 982,96

4 392 430,96

4 379 430,96

ó59,00

000,00

000,00

122

l3

13

000.00

000,00

4 330 770,84

6 377 834,89

4343'/'t0,84

r22

l3

13

99,17

98,89

98,89

99,57

100,00

100,00

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotn€ opłacane za osoby
pobierającc niektóre świadczenia Ż pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzil]ne omz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum iDtęgracji spolecznej

8 850,00 8 320,28 94,01



l'wydatki bieżące

" wyDagrodzenia i pochodne od wyDagrodz€li

8 8s0,00

8 8s0,00

8 3Ż0,28

8 320,28

94,01

94,01

E5214 zasiłki i pomoc w naturŻe oraz składki na ubezpiecz€nia
emerytalne i rentowe

] ' Wydatki bieżące

I 018 518,02

I 018 518,02

I 015 50r,22

I 015 501,22

99,70

99,',l0

85215 Dodatki mieszkaniowe

l' wydatki bieŻącę

106 463,00

l06 4ó3,00

106 462,74

to6 462,14

100,00

100,00

85219 ośrodki pomocy społeczllej

l. wydatki bieżące

wtym:

- wynagrodzenia i poclrodne od wyna8rodz€ń

283 490,98

283 490,98

244 750,86

282 564,82

282 564,82

244 55t,86

99,67

99,6',7

99,92

85228 Usfugi opiekulicze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

l' Wydatki bieżące

w tym:

_ rr1nagrodzellia i pochodne od lrynagrodzeń

l4 240,00

14 240,00

14 240,00

14 2Ż4,99

14 224,99

14 Ż24,99

99,89

99 89

99 89

85295 Pozostała działalność

l. wydatki bieżące

606 990,00

60ó 990'00

606 990,00

606 990,00

100,00

r00,00

854

85401

EDULĄCYJNA oPIEKA wYcHowAwczA
Świetlice szkolne

l. wydatki bieŹące

wtym:

- rvynagrodzenia i pochodne od wynagrodzer't

849 t76,00

74 5t4,00

74 5t4,O0

64 220,00

8r7 897,89

74 s10,28

'74 510,28

64 Ż16'68

96,32

100,00

100,00

99,99

85415 Pomoc matedalna d]a uozniów

l. Wydatki bieżącę

wtym:

_ $frnagrodzenia i pochodne od wynagrodz€ń

768 489,00

768 489.00

3 000.00 2 840,08

'/3',7 Ż29,80

'737 229.80

95,93

95,93

94,6'.7

8s446 Dokształcanie i doskoDaletrie nauczycieli

l' wydatki bieżące

1473,00

| 4'73,00

I 457,81

14s7,81

98,97

98,9',7

85495 Po7oŚtala działa|ność

] ' wydatki bieŹące

4 700,00

4 700,00

4 700,00

4 700,00

100,00

100,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRoDowlsKA
cospodarka ściekowa i ocbrona wód

4 459 806,85

3 476961,25

4 004 176,56

3 085 466,16

89,19

88,7 4



1'Wydatki bięŹące

2' Wydatki majątkowe

wtym:

Program poprawy czystości zlewni rzeki wisłoki - budowa
kanalizacji Czama i Grabiny

- Budowa kanalizacji w Choiowej

- Budowa sieci kanaliŻacji Głowaczowa

- Budowa kanalizacji Borowa

- Budowa oczyszczalni ściekó]v w miejscowości stara
Jaslrząbka wraz z s iecią kanal izacj i w miejscowościach
stara Jastrząbka - etap I' Przeryty Bór _ etap II, RóŹa - etap
UI

- Zakup działki pod budowę przepompowni w Grabinach

400 000,00

3 0'76 96L'Ż5

2 835 165,25

68 000,00

27 394,00

6 000,00

130 402,00

10 000,00

148 982,9Ż

2 936 483,24

2 706 246,86

67 095,04

27 393,30

s 346,04

120 402,00

10 000,00

95,45

98,6',7

i00,00

89,10

92.33

100,00

31,2s

95,43

90002 Gospodarka odpadami

1' Wydatki bieżące

108 209,00

108 209,00

8',1728,46

87 7Ż8,46

81,07

81,07

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

l ' Wydatki bieżące

17 510,00

17 510,00

17 509,37

17 509,37

100,00

100,00

900r 5 oświetlenie ulic, placów i dróg

1' wydatki bieŻąc€

793 ss6,00

793 556,00

'7522L6,',75

752 216,75

94,79

94,79

90020 Wpływy i wydatki Żwiązane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych

1' wydatki bieŹące

5 845,60

5 845,60

5 845,60

5 845,60

100,00

100,00

90095 Pozostała działalność

]. wydatki bieżące

2. wydatki majątkowe

wtym:

- Wykup działek Czama

57 725,00

42 500,00

1'5 2Ż5 
'00

15 Ż25 
'00

55 7t0,22

40 485,22

15 Ż25 
'00

15 225,00

96,s1

95,26

100,00

100,00

921

92r09

KULTURĄ I ocERoNA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1' Wydatki bieżące

_ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- dotacja do Gminnego Cęnkum KultuJ

2'Wydatki majątkowe

- Budowa Domu Kultury w Głowaczowej

1411 994,00

| 32r 244,00

850 750,00

3 070,00

732 7 50,00

470194,00

7 17',7 ,00

1 38ó 819'53

r 296 069,53

840 473,90

3 070,00

732 7 50,00

455 595,63

94,22

98,09

9E,79

r00,00

100,00

96,83



- Budowa parkingu przy Domu Kultury w starej Jastrząbce

- Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP

w JaŹwiDach na centruln kultufalno - informatvczne

56 000,00

407 3r'7,00

54 425,63

401 170,00

97 lo

98,49

92116 Biblioteki

] ' Wydatki bieżące

wtym:

- dotacja do bibliotek

90 750,00

90 750,00

90 750,00

90 750,00

90 750,00

90 750,00

100,00

100,00

100,00

926

92605

KT]LTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania \ł zakresie ku|tury flzyczncj i sportu

] ' wydatki bieżące

wtym:

_ wyllagrodzenia i pochodne od \łrynagrodzeń

- dotacj€

2.wydatki majątkowe

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z towarzyszącą
infrastrukturąw miejscowości czarna ( pfojekty szalni
i boiska wielofunkcvineso)

30 000,00

194 033,81

194 033,81

164 033,81

2100,00

90 000,00

30 000,00

t8s 3s1,26

189 35 t,26

159 461,26

2100,00

90 000,00

29 890,00

29 890.00

91,59

9'7,59

97,21

100,00

100,00

99,63

99,63

Razern 37 s36 31122 36 806 432,60 98,06



W uchwalonym budzecie gminy na 2008 rok plan wydatków na dzień 01'0l.2008 roku
w}'nosił 35.366.528.04 zł.

Po trwzględnieniu zmian w ciągu 2008 roku plan wydatków na dŻień 31.12'2008 roku
wynosił 37.536'311,22 zł' w tym plan \łydatków na ręalizację zadań z zakesu administracji
rządowej 4.7 5 4.4 52,0D zl.

Wydatki zrealizowano w kwocie 36'806.432'60 zł' co stanowi 98,06 % planLl, w tym
\ł}datki na Iealizację zadań z zak:esu administncji rządowej u.kwocie 4.'702'249,62 ń. co
stanowi 98,90 % planu dotacji.

z ogólnej kwoty Wydatków przeznaczono :

l. Na $Tdatki bi€żące
w tlm:
a) w),nagrodzenia i pochodne
b) dotacje
c) wydatki na obsłrrgę długu
d) Wydatki z 1ytułu polęczeń

i gwarancj i udzielonych przez
jst

2. Na lvydatld maiątkowe

plat 26.277.516,19 zl

plan 10.586.390'13 zł
plan 922'273,00 zł
plan '713.603,00 zł

plan

wyk' Ż5'748'093,70 zl

wyk. 10.571.374,',73 zl
wyk. 922'213-00 zł
\\ryk. 7)2.51,7,61 21

wyk.

plan 11.258.795,03 zl wyk. l l.058.338'90 zł

Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania na ogólną kwotę 1 
' 
8l3 

' 
806,86 zł'

Zobowiązania te dotyczyb jednostki Urzędu Gminy w kwocie 847 '126,26 zł, szkół w
kwocie 940.7]6'43 zł' Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w kwocie 25.964'17 zł'
Wszystkie :łlbowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i składają się na nie
niczapłacone składki od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008 roku, których termin zapłaty
upływa w miesiącu stycznitl 2009 loku, naliczone dodatkowe wynagtodzenie roczne za 2008
rok, laktury za energię, gaz' zalarpy oraz roboty budowlane, których terminem płatności jest
micsiąc styczeIi 2009 roku.

Rcalizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfi kacji budż€towej-

RoLNICTwo I ŁowlEcTwo

W 2008 roku na lolniotwo poniesiono \łfdatki Związane z opraLą za konserwację urządzeń
neliolacyjnych, przekazaniem należrej składki w wysokości 2 o/o od wpływów z podatku
rolnego do lzby Rolniczej' W zakręsie produkcji zwierzęcej opłacono przyjęcie psów do
schrcniska' z otrzymanej dotacji w wysokości 165.205-52 zł opłacono uydatki zwięane ze
z\\,ro1em poda1ku akcyzowego zawańęgo w cenie oleju napędowego wykoŹystywanego do
produkcji lolnej ptzeŻ producentów rolnych oraz pok}to iru1e wydatki zwiąZane z lealizacją
tego zadania.
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Realizowane zadanie inwestycyjne:

> Budowa kanalu ulgi potok Wsiorva w Borowej
Zapłacono za opracowanie studium wykonalności dla projektu, oraz za dokumentację
projektowo kosztorysową za kwotę 42.100,00 zł'

Realizowane zakupy inwestycyjne:

Działka pod budowę kanału ulgi Potok Wsiowa w Borowej za kwotę 15 
' 
000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWAIYIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zarądu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenię w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.460,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjtre:

} Wodociąg Podlesie * Pniaki
Zaplacoao za uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji, wykonano mapy do celów
projektowych. wykonano projekt budowlany przy udziale śIodków Gniny Radomyśl Wielki
w kwooie 9.777,90 zł' ogólna kwota wydatków to 29.630,00 zł'

- Budowa sieci wodociągow€j żdżary
wykonano sieć wodociągową opłacono nadzór inwestorski, wykonano mapy do celów
projektowych na ogólnąkwotę 92'ó80,57 zł.

W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000'00 zł na koszeńe tmwy na poboczach
dlóg, wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym dlogi powiatowej, przy udziale
środków filansowych z budżetu Powiatu Dębickiego w kwocie 5'000,00 zł'

Do Powiatu Dębickiego zostały przekazale dotacje w kwocie 735'103'20 zł' w tym na
zadania:

. Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno Różw kwocie 1'12.325'00 zł'
o Remont drogi powiatowej Róż:a_stara JastrŻąbka w kwocie 299.8lz,01 zł.
. Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze Dębica - Ż,dżary w klvocie

l75.000,00 zł'
. Budowa chodnika w miejscowości Grabiny przy drodze powiatowej Chotowa -

Przeclaw w kwocie 8'1.966,19 zl.

Polriesione zostały wydatki zyłiąranę z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń
pracowników interwencyjnych w kwocie 103.953,44 7-ł. Po uwzględnieniu refundacji z
Powiatowego Biura Pracy w kwocie 55'553,67 zł, wydatki gminy wyniosły 48'399'77 zł'

TRANSPORT I LACZNOSC
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Pozostałe wydatki to Iemonty dróg gminnych w poszczęgólnych sołectwach na ogólną kwotę
69l.l69'38 zł.
Na wydatki te składają się między innymi: zakup kruszywa' kĘgów betonowyclr, znaków
d]'ogowych, tlansportu kamienia, Żwiru, pracy równiarki, remont mostu na Źece Grabinianka,
remont ulicy Zielonej' remont barierki na mościę Potok Chotowski oru lemont przepustll
drogi gminnej w sołectwie czama, remont drogi gminnej Przyborów-osiedle na kwotę
38.286'53 zł, femonty dróg gminnyclr emulsją i grysem na kwotę 29.074,77 zl, roboty zięmnę
rra terenie gminy na kwotę 42.811,95 zł, remont rowów odwadniających ul' zielonej i ul.
Słowackiego, remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Róża w kwocie 75'459'44 zł,
(przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.000.00 zł).
opłacono również nadzóI inwestorski, w)Tisy z rejcstru gruntów, mapy do celów
plojektowych, koszenie tlawy na poboczach dróg gminnych, wykonanie nowych i lemont
istniejących tablic informacyjnych.

Realizowane zadania inwestycyjnei

> opracowanic dokumentacji techniczncj na remont drogi l)ębic^'zdziarzec
zap|^coio za opracowałię dokumęntacji pĄektowo-kosztorysowej w kwocie 12.000'00 zł.
Udział śroclków finansowych z budżetu Powiatu Dębickiego to kwota 2.000,00 zł'

> Remont chodnika przy drodze powiatowej Róźx - Stara Jasarząbka w
miejscowości stara Jastrząbka
wykonano renront chodnika w miejscowości Stara Jastrąbka koło szkoły i Domu Kultury za
kwotę 59.982,98 zł'

} Kompleksowy ręmont oraz budowa infrastruktury drogowo-parkingo}vej w
Gminie czarna $ celu zwiększenia szans rozwoju Gminy
Zapłacolo za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz za mapy do celów
projektowych w kwocie 91.400,00 zl.

Ź Remont drogi czarn^' !l. z^wiszy
wykonano ręmont drogi, opłacono nadzór inwęstorski w kwocie 63.202,36 zł'

> RetYitalizacja zdegradowanych terenów powojskorv}ch w Źdżarach i czarnej
orłz miejscorłości Źdżary i Czarna
Zaplacono |2.2o0'00 Żł za oplacowanie ploglamu lewitalizacji zdegradowanych tefenów
powoj skowych.

} Integracja spolęczno'gospodarcza gminy Cz^tla poprzez remont i budowę
infrastruktury drogowej
oplacono studium wykonalności dla pĄektu na kwotę 6.l00.00 zl, wykonano remont rowów
odwodnieniorłych i przepustów pŹy dlodze w ołowaczowej oraz remont drogi Głowaczowa
_ Karo1ówka (wzdłuż tolów PKP) na ogólnąkwotę 470'535,00 zł.
wykonano rernont drogi w Czarne'j ul. Zielona, opłacono nadzór inwestorski na ogólną kwotę

Ż18.9'Il,35 zl. Wydatki dotycące ręmonfu drogi ul. Zielona wspólfinansowane były ze
środków UŻędu Marszałkowskiego w kwo cie 96'128,93 zł.

> wykonanie wiat autobuśowych
Wykonano 2 wiaty autobusowe w miejscowościach Grabiny i Żdżary za k\ł'otę 9' l 50,00 zł.
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> Remont drogi Róża _ zaplocie
Wykonano remont drogi na kwotę 27'353,54 zł.

} Usuwanie skutków klęsk żry.rłiolowych _ odbudowa infrastruktury drogowo'
mostowej - przebudowa drogi gminnej Przeryty Bór.
Zapłacono za dokumentację plojekto\łą wykonano remont drogi na odcinku 1'480 mb wraz
z pżepustęm, rcmont Iowów odwodnieniowych, opłacono nadzór inwestorski, wykonano
mapy do celów projektorvych. Przeprowadzono w1'tyczenie i inwentaryzację powykonawczą
ogólna kwota poniesionych wydatków to 586.681'62 zł.
Zadanie było współfinansowane ze śIodków Ministerstwa splaw Wewnętfz.tych i
Administracj i w kwocie 300'000,00 ż.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

} Wykup działek pod drogi gminrre na temie gminy Czama na kwotę 50.760'00 zł.

TURYSTYI(Ą

Gmina w 2008 loku poniosła wydatki bieżące zw:\ązane ze zużyciem energji i gazu na
obiekcie kr}1ej pł}"walni w kwocie 19.281,10 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

> Park turystyczno-rekreacyjny w Czarnej
opłacono mapę do celów projektowych omz dokumentację projektową w kwoce 40.601,44
zł.

> Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy czarna poprzez rozwój
infrastruktury lokalnej
opłacono loboty budowlane (architektun, konstrukcja, instalacja wodno-kanalizacyjna,
wentylacja' instalacja elektyczna wewnęhzna' instalacja co, zasilanie nagŹewnjc
basenowych, technologia kotło\łni, technologia balu i technologia basenowa), opracowanie
projektu koncepcji ułożenia pł}'tek na basęnie, zakup wyposżenia i nagłośnienia, dostawę i
montaż syslemu alalmowego, opłatę za przyłączenie do sięci gazowęj, op€Iat wodnoprawny,
nadzóI autorsk branży elektrycznej, nadzór inwęsto$ki' zagospodarcwanie telenu oraz
opracowarie foldenr.
Ww zadanie w 2008 roku było współfrnansowane ze środków Errtopejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 2'ó14' 147 '4I zł' ze śIodków z budżetu państwa w kwocie
349'018'38 zł olaz ze śIodków gminnych W kwocie 1'152'660,81 zł. Zadalie w 2008 roku
Zoslalo zdkońcŻone i oddane do uz}1kowMia'

Realizowane zakupy inwestycyjne:

ż Zaklp działek pod paxk tulystyczno lekleaciny w czamej za kwotę 63.050,00 zł-
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GosPoDAR]aĄ MIEszKANIowA

W 2008 roku do Urzędu Skarbowego w Dębicy odprowadzono naleźny podatek v,ĄT w
kwocie 6.311'00 zł' orM należne podatki narzeczbldżetr.
Wypłacono równięż odszkodowania nauczycielom za wcześniejsze opuszczenie mieszkń w
kwocie 22.000'00 zł.

Realżowane zadania inwestycyjne:

Adaptacja Pomieszczeń Domu Kultury w starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka
Zdrowia
Wykonano roboty budowlano-instalacyjne
budowlany, wykonano parking z kostki
449 '998.31 zł '

wewnętrzne i zewnętrzrre, opłacono nadzór
brukowei oraz place postojowe za kwotę

> Likwidacja barier architektonicznych w ośrodku Zdrowia w Czarnej
Zapłacono za wykonanie opracowania projektu budowlanego kwotę 4.880'00 Żł'

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na w}datki bieżące zrviązane z realizacją zadań zleconych składają się: w1łragrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, zŃup szaf metalowych, pieczątek, przepisów,
delegacje i szkolenia, badania okesowe placowników, opłaty pocztowe, zakup papienr
ksero, tonerów, tuszów do drukarek, konserwacja drukarki' naprawa komputera, składka
PFRON' odpis na ZFŚS. opłacono lównież lachunek za opracowanie planu do szkolenia
obronnego na rok 2008 oraz rachunek za doręczenie wezwań do Ęestracji przedpoborowych
oraz za zolganizowa$ię uroczystości wręczenia medali z okazji 50Jecia poŹycia
małżeńskiego'
Gmina do utrzymania pracowników zadń zleconych dofinansowała również własne środki
w kwocie 57.129.03 zł'

wykorzystano śIodki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące na administrację dotyczyły: wypłaty w;nagrodzeń i pochodnych od
rłrynagrodzeń' zakupu druków, mate ałów biurowych, niszczarki, nawigacji samochodowej,
żaluzji do biul, tablic informacyjnych, akcesoriów komputerowych, licencji, krzeseł, środków
czystości, tuszów do drukarek' zestawu CERTUM do składania bezpiecznego podpisu
elekhonicznego, ręczników, mydeł, herbaty dla pracowników urzędu, apteczki z
w}posażeniem, drogomierza cyfrowego' energii, wody, gazu' ścieków, rozmów
telefonicznych, badań okesowych pracowników, opłat licęncyjnych, szkoleń' delegacji,
ryczałtów samochodowych, kosŻów opłaty pocŹowej, naplaw sprzętu komputelowęgo,
odkuŹacza' femontu drzwi biuowych' świadczenia usług BHP' plenumeraty czasopism,
usług internetowych, telefonicznych, umowy zlęcenia konselwatola spŹętu komputęrowego,
składki PFRoN oraz odpis na ZFSS.

opłacono lemont budynłu Urzędu Gminy pŹy ulicy Spółdzielczej w kwocie 258'421,00 zł.
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R€alizowane zakupy inwestycyjne:

ż Zakup kserokopiarki \łraz z osprzętem ' komputer dla biura Rady ominy a także
trrządzenie wielofuŃcyjne (drukarko-kopiarka) w kwocie 12'278,08 zł'

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pzekazano skladkę człoŃowską w wysokości
65.622.02 zł.

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

wykorzystano środki na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy z
pracownikiem sporządzającym aktualizację spisu wyborców,

BEzPIEcZEŃsTwo PUBLICZNE l ocHRoNA PRzEcIwPożARowA

W 2008 roku Gmina przekazała śIodki w kwocie 5.000,00 zł do Wojewódzkiej Komendy
PoLicji celem zakupu paliwa dla Policji w Czamej.

Poniesiono Iównież wydatki bieżące w jednostkach oSP na ogólną kwotę ]'66.343,4Ż zł, na
które składają się: zakup paliwa, części zamierulych, opon, zbiornika wodnego, munduróW
wyjściowych, akumulatorów, prostownika, szafy, węży ssawnych w-52 i W-75' ubrań dla
osP Borowa na kwotę 5.772,oo zl oraz dla osP Róża na kwotę 5.172,o0 zł, materiałów na
dach oSP chotowa oraz wykonanie lemontu, okien wraz z montażem dla osP Róża'
materiałów do pomalowania remizy oSP Podlesie oraz wyposażęnia, przeglądu instalacji
gazowych' badań technicznych samochodów, Iemonfu instalacji elektrycanej w remizie oSP
Pod|esie. opłaty za gaz, energię, rozrnowy telefoniczne, umowy zlecenia konserwatorów
spźętu olaz ubezpieczenie samochodów i strażaków' badania tęchniczne'

Realizowane zakupy inwestycfi ne:

> Zakup samochodu ratownicbła drogow€go dla osP czarna
Dokonano wydatku na zakup samochodu ńtownictwa drogowego dla oSP Czama w kwocie
80.000.00 zł.

> Zakup pompy szlamowej d|a osP żdżary za kwotę 5'873,01Zł' w tym przy udziale
środków z Wojewódzkiego Funduszu ochfony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie \ł kwocie 2.744'50 zł.

PrzękaLzalo do Powiatu Dębickiego środki w kwocie 3.000,00 zł na zakup systemu
selektywnego wywoł1.w ania j ednostki oSP Borowa.
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DoCHoDY oD osoB PR,Ą. oD osóB CH IOD
JEDNOSTEK NIEPOSIAI) cH osoRow PRAWNE,I ORAZ
ZWIAZANE Z ICH POBOREM

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom, zakupiono druki podatkowe, pokr}'to koszty
opłaty pocztowej i koszty egzekucyjne.

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kęd}tów i pożTczęk w kwocie
'712.5I'7'61 zł'

oŚwIATA I wYCHowANIE

oświata w 2008 roku dokonała wydatku na remonty i doposażenie stołówek szkolnych przy
udziale środków z dotacji w kwocie 120.010,00 A przeznaczone1 na realizację programu
,,Pomoc państwa w zakesie doĄ.wiania'''

szKoŁY PoDsTAwowE 801_80101

SP Borowa

1. wydatki bieźące
w t)'m I

- płace i pochodne
_ pozostałe wydatki

SP Chotowa

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

Plan

570.141,92

364.848,49
205.593,43

474,730,49

3',77.380,49
97.3s0,00

Wykonanie

s6s.796,24

364.807,5s
200.988,69

99,18

99,98
9',7,',76

w t}łn:
f' socjalny' dodatek wiejski' dodatek mieszka.niowy, bieżące utrzymanie szkoły' zakup
odkuzacza 505,00, żaluzji 3'169,98, blatów na stoliki 4.249,87, wykładziny do sal
lekcyjnych - 4.631,40, kosiarki - 1.471,00, mebli 13.845,15, remont dachu 7.164,50, sal
]ekcinych 22.104,09, fiontaż wykładziny w salach lekcyjnych _ Io.993,99, wykonanie
tablic na gazetki 3'060,00, malowanie sali komputęrowej 6'900,00, roboty elektryczne _
4.917,26 zaklp fatb 2'146,'16' rcmont odpowiętrzenia kanalizacji 896,70, transpoń
posiłków - 8'550,00' opłaty bankowe, za śmieci' za ścieki na łącznąkwotę _ 5'757,50 zł.

472.076,13

377.260,82
94.815,31

99,86

99,96
97,39

szkoły, wykonanie
w t)Ą!:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieŻące utzymanie
i montaż stojaków na rowery 4'199,25, transport posiłków 9'350,00 zł'
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SP Czarna

1' wydatki bieżące
w tlm:
- płace i pochodne
- pozostałę wydatki
w q'm:

SP Głowaczowa

l. wydatki bieżące
w tym:
_ płace i pochodne
- pozostałe wydatki

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

sP JaźwinY

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

1 .259.258,12

933.531,98
325.726,14

1.255.185,49

933.490,51
321.694,98

99,67

99,99
98;7 6

i socjalny, dodatek Więjski, dodatęk mieszkanio1vy, bieŹące utŻymanię szkoły' malowanie
sali komputercwej 1.080,00, zakup elementów oglodzenia _ 15 839,94, kostki brukowej -
11424,11, kosiarki 1 499,00, ekranu elektronicznego 1.930,13,nawo2y 550,85, prcjekt
ocieplenia 650,00.

w tlm:
l socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, izolacja ścian
w sali gimnastycznej 3 4'76'44, montuŻ zasłon prysznicowych 1 071,16, śrcdki czystości
ó20,00, zakup farb - 2.593,60' zak:lp i. mortaż żnluzji pionowych 3.420'00, zakup mydeł,
herbat, ręczników' 1.710,60, zakup dyvanu - 78o,0o, zakup zabawek l.5oo'00, remont
cokolika _ 10.073,16' tlanspoft posiłków - 10.664,00'

SP Grabinv

377.213,49

267.595,49
109.618,00

375.071,57

26',7.s84,93
to'7.486,64

824.49r,01

494.520;79
329.9'70'Ż2

99,43

98,05
98,05

99,39

99,99
98,44

828.694,56

494.531,49
334.163,0',7

437.s98,10

Ż6',7 '8I5,rc
169.783,00

434.945,04

26'7.802,8t
1.67 'l4Ż,Ż3

99,94

99,99
98,74

w tlm:
i socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanię szkoły, Zakup blachy

44'539,04, kosiarki 2'500,00' ręmont dachu - 110.354,00, instalacji wodnej _ 845,24,
wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej - l.296,45 ' zakup odkuzacza _
569,00' zakup spżętu kuchennego 4.325'39, zakup i montaż okien - 5.94o'73' założenie
systemu obserwacyjnego 16.681,06.
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f' socjalny' dodatek \łiejski' dodatek mieszkaniowy, bieżące utz}nanie szkoły, zakup
kosiarki _ 1'373,00, mebli l '76Ż,99, spvęn] spońowego na boisko wielofuŃcyjne
l8'330,50, roboty elektyczne 4.244'58, w}łniana podgrzewacza _ l'130.94' Iemont boiska
(nawierzctui asfaltowej) _ 67.623,73, zakup paliwa, materiałów biurowych, Ięczników,
odzieży bhp, nawoŻów na łączną kwotę- 28'459,02 Żł'

99,21

99,99
91,45

w t}łn:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatęk mieszkaniowy, bieżące ufuzymanie szkoły, zakup krzeseł
i stołów do puŃttt wydawania posiłków_ 12.170,23, Żakup śIodków czystości 648,20,
zakup farb' 848,59, zakup i montaŻ żal:uzJi _ 1.950,00, zakup mebli 5.681,54, remont sal
lekcyjnych 14.746,26, temort stołówki _ l5'l28,85, układanie wykładziny w klasach -
19.469,97, transpot posiłków 5.30l,00'

sP PrzYborów

1. wydatki bieźące
w tym:
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

sP Różą

l. wydatki bieźące
w t}łn:
- płace i pochodne
- pozoslałe wydatki

SP Stara Jastrzabka

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

55s.343,13

396.507,49
158.835,64

465.404,49

348.8',72,49
116.s32,00

732,416,16

544.ss1.49
187.858,67

551.296,24

396.504,01

462.800,30

348.839,26
113.961,04

729.827,82

544.538,37
185.289,45

w tlm:
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek miesŻkaniowy, bieŹące utrzymanie szkoły, montaż
alarmu 2.072,78, zaknp pralki _ 1.108,00, mebli 5.043,97, sprzętu spońo.wego _
2.651,06, stolików 3.554,96, ławek do szalni _ 2.657'06'zakup sprzęty kuchennego _
7.964,16, remont instalacji elektrycznej 498,82.

99,44

99,99
97;79

99,64

99,99
98,63

w tlml
f. socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, wykonanie
i montaż stojaków na lowely 3.359,39, naprawa pieca gazowego _ 488,00' Iemont
podjazdu dla ńepełnosprawnych 8.032'Ż7 ' z*np kzeseł, stołów do stołówki 9.08ó,56,
ża'Ixzj]i 2.4'79,82,wózka do tawy_ 549,00, zakup mateliałów biuro\łTch 681,68, montaz
wentylacji 916,00'usługikominiarskie 683,20.
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w błn:
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrŻymanię szkoły, zakup mebli

1.592,34, malowanie korfarza, klatki schodowej, sali komputercwej - 5.500,00, remont
stołówki _ 55 139'36, wykonanie i montaż stojaków na lowely 2'519,54, w}miana piecyka
do podgrzewania wody 2.\76'39' montaż bańerki 869,99, instalacja elektryczna w sali
komputęrowej 3.844'85 zakup farb, różnych mate ałów _ 450'37, zak\p i fiontaż żalnzji
1'650,00, zakup sprzętu kuchennego 3.978,42'

Realizorłane zadania inwestycyjne:

v Zdżarach.
Wykonano projekt budowlany w kwocie 9.800'00 zł.

} Termomodernizacja budynków zespolów szkól na terenie Gminy czarna.
Wykonano częściowo elewację budynku Szkoły i Gimnazjum w czamej w kwocie
63 .99'7 .2621.

sP żdżar'l

1. wydatki bieżące
w t}łn:
- płace i pochodne
- pozostałe \łydatki

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

oddział kl. 0 chotowa

1. wydatki bieżące
w t}łn:
_ płace i pochodne
_ pozostałe wydatki
w t)T n:

605.132,65

411.005,65
r94.r2',7,00

45.211,00

40.368,00
4.843,00

31.872,00

2',7.1t5,00
4.',7 57,00

604,814,24

411.001,59
193.872,65

44.956,40

40.115,60
4840,80

31.837,88

27.081,08
4.',7 56,80

99,95

99,99
99,86

. oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE w SZKoŁACH PoDsTAwowYcH 801-
80103

oddział kl. 0 Borowa

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

99,43

99,37
99,95

99,89

99,74
99,99

i socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.
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f. socjalny, dodatek wiejski' dodatek mieszkaniowy, bieżące utzymanie szkoły' zakup mebli
1.592,34, malowanie korltarza, klatki schodowej, sali komputerowej 5.500,00, renont

stołówki - 55 139,36, lvykonanię i montaz stojaków na rowery 2'519,54, w}miana piecyka
do podgzewania !łody _ 2.l'16,39, mont rż balierki 869,99' instalacja elektryczna w sali
kofuputerowej _ 3.844'85 zakup farb' różnych mateiałów 450,37, zakup i montaż Źaluzji
l '650.00, zakup sprzętu kuchennego _ 3'978,42'

Realizowane zadania inwestycyjne:

w zdżarach.
wykonano plojekt budowlany w kwocie 9'800,00 zł.

} Termomodernizacja budynków Zespolów szkóI na terenie Gminy czarna.
wykonano częściowo e|ewację budyŃu Szkoły i Gimnazjum w Czamej w kwocie
63 '99'1 'Ż62ł.

. oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE w szKoŁAcH PoDSTAwo\łrycH 801-
80r03

sP zdżarY

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

Oddzial kl. 0 Borowa

1. wydatki bieżące
w tym:
' Płaca i pochodnę
- pozostałe wydatki
w tym:

Oddzial kl. 0 Chotowa

1. wydatki bieżące
!v t)m:
_ place i pochodnę
- poŻostałe wydatki
w t}łn:

605.132!65

411.005,65
194.121,00

45.211,00

40.368,00
4.843,00

604.4U,24

411.001,59
r93.8'72,65

99,9s

99,99
99,86

99,43

99,95

99,89

99,7 4
99,99

44.956,40

40.115,60
4840,80

f. socjalny, dodatek wiejskj, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

31.872,00

27.115,00
4.',75',1,00

31.837,88

27.081,08
4.',7 56,80
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Oddzial kl. 0 Glowaczowa

1. wydatki bieżące 44.953'00 44.772'40 99,59
w tlml
- płace i pochodne 39'752,00 39.571.,60 99,54
- pozostałe wydatki 5'201,00 5.200,80 99'99
w t}łn:
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

oddŻial kl. 0 GrabinY

1. wydatki bieźące 62.668,00 62.520,96 99,16
w tlTn:
- płace i pochodne 56'860,00 56'712,96 99,'74
- pozostałe wydatki 5808,00 5808,00 |oo%
w tlm:
l socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycięli.

w t;łn; f. socjalrry' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli'

oddzial kl. 0 Jaźwinv

1. wydatki bieżące 36.040'00
w tlml
- płace i pochodle 33'509,00
- pozostałe wydatki 2'531,00

oddzial kl' 0 Róża

1. wydatki bieżące 30.285'00
w t}łn:
- płace i pochodne 25,'/59,00
- pozostałe wydatki 4.526'00
w tlm:

Oddzial kl. 0 Stara Jastrzabka

1. Wydatki bieźące 24.004,00
w t}łn:
- płace i pochodne 20'893,00
- poŻostałe wydatki 3' 11l'00
w tym:

35.938,32

33.466,32
2.4'12,00

30.261,88

25.'736,68
4.s25,20

99,71

99,8',7

9',1,66

99.9r
99,98

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

23.994,34

20.883,94
3.110,40

99,9s

99,9s
99,98

f. socjalny, dodatek więjski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli'
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l socjalny' dodatęk wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli'

PRZEDSZKOLA 801-80104

oddzial kI. 0 Żdźarv

1' wydatki bieżące
w tlm:
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki
w łłn:

PP Czarna

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

PP PrzYborów

1. wydatki bieźące
w t}Ąn:
- płace i pochodne
- pozostałe wydatki

PG Borowa

l. wydatki bieżące
w t)'rn:
- płace i pochodne
_ pozostałe wydatki

51.960,00

46.',7 59,00
5.201,00

480.24S,08

284.383,00
195.862,08

310.223,00

169.180,00
141.043,00

235.249,74

t27.I0s,'J 4
108.184,00

51.908,73

46.',707,93
5.200,80

477.904,32

284.080,86
193.823,46

308.817,36

t69.163,91
139.653,39

99,90

99,89
99,99

99,s1

99,89
98,95

99,54

99,99
99,01

w tlml
f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utŻymanie przedszkola, zakup
żylvności, Żakup kostki _ 8'057,49, Iemont kontenera 1.830,00, Ioboty lemontowe
elewacji - 57 '549,33,zdk]]p kwiatów - 1'84o,4o, zakup farb ),423,70, zaknp żaluz]i
2'399'47 

' 
zaktry sprŻętu gospodarstwa domowego - 1 1'465,56, malowanie dachu 5.577,41,

transpot ziemi i niwelacja tffęnu 3.513'60, wysiew trawy i nawożenie 1'897,82, zakup
tablic do sal 2.120,00.

w tlm:
l socjalny, dodatęk wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utz),nanie przedszkola, zakup
Żywności, wykonanie częściowej instalacji c' o' oraz białego montaŻ:a 5.232,43'
zagospodarowanie terenu koło przedszkola, płyta odbojowa wokoł przedsŻkola' remont
schodów _ 51'072,75' rczbudowa systemu alamowęgo _ l.100'00, zakup spżętu
gospodarstwa domowego 9.505,02.

GIMNAZJA 801-80110

234.935,54

127.066,s2
r07.869,02

99,84

99,96
99,',l0
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w t}łn:
l socjalny, dodatek wiejski' dodatek mięszkaniolvy nauczycieli, zakup telewizora, DVD

3.564,51, żaluz1i 1.855'96, regałów _ 3.818,60, rcmont sal lekcyjnych _ |0.196,76,
łazienek - 30.527,61, instalacji wodno-kanalizacyjnej 12.144'45, montaż wykładzin
12'288'33, zakup mebli _ 10.863,32, zakup lampy do projektora 504,00' zakup i montaż
żaluzji pionowych _ 740,00.

PG Chotowa

1. wydatki bieżące 212.389'00
w t}łn:
- płace i pochodne 187.849,00

pozostałe wydatki 24.540,00

1. wydatki bieżące 276'969'00
w t}Ąn:
- płace i pochodne 243.349,00
- pozostałe wydatki 33.620'00
w t}Ąn:

PG Grabinv

1' wydatki bieżące 450.678'00
w tlm:
- płace i pochodne 395'818'00
'pozostałe\łydatki 54.860'00
w ty'Dl

1,11.931.46

187.587,09
24.344,3',7

276.a46,38

243.34',7,49
33.498,89

450.524,05

395.810,40
54.713,65

99,78

99,99
99,20

f' socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, opłata bankowa.

PG Czarna

1' wydatki bieżące 735.a77'28 72a'l82'39 98'95
w t)łn:
- płace i pochodne 54'7 '249,00 54'7 '214'54 99,99
- pozostałe wydatki 188'628'28 180'967,85 95,93
w tlan:
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaliowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły,
realizacja programu soCRATEs Wyjazd do szwecji' Żakup i moŃaż okien (w części
mieszkalnej) - 18.907,56.

PG Głowaczowa

99,95

99,99
99,63

99,96

99,99
99,',73

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycięli, bieżące utrzymanie szkoły'
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PG Jaźwiny

l. wydatki bieżące 274.741,00
w tlm:
- płace i pochodne 238,232,00
- pozostałe wydatki 36.509,00
w tlm:

1. wydatki bieżące 86.379,00
włm:
- płace i pochodne l1.628,00
- pozostałe wydatkj '74.75I,0o

214.564,66

238.230,43
36.334,23

99,93

99,99
99,52

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrŻymade szkoły.

PG Róźa

1. wydatki bieźące 472.o81.'oo 467.921,72 99'll
\ l)rm:
- płace i pochodne 373.985,00 313.9'/5.23 99_99
- pozoslalę wydarli 98.0qó.o0 93.q4Ó.4q s5,7r
w t}łn:
f. socjalny' dodatek wiejski, dodatek mieszkaniorły nauczycieli' bieżącę utzymanie szkoły,
zakup blatów' kzeseł - 6.235,29, malowanie sali lekcyjnej 4'750,00, zakup farb 1'426'81'
zakup i montź żaluzji l'920,04' Iemont instalacji elektrycznej _ 1'076,74.

PG Stara Jastrzabka

1. wydatki bieżące 298'017'00 297.962,04 99,98
w tlml
- płace i pochodne 25'1.145'00 25'7 .142,05 99,99
- pozostałe wydatki 40.872'00 40'819,99 99,91
w tJ,T n:
f socjalny, dodatek wiejski, dodatek nieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły'

PG Żdż^w

1. wydatki bieżące 229.994,00 229.315,06 g9,7o
w t)'rn:
- płace i pochodne 20239lp0 202.488,22 99,94
- pozostałe Wydatki 2'7.403,00 26.826,84 9.7 

'89w t}łn|
f' socjalny, dodatek wiejski' dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły'
zakup szafy RTV 1.817,E0.

. DowożENIE UczNIÓw Do sZKÓŁ 801-80113

82.374,86

11.493,59
70.881,2'l

95,3ó

98,84
94,82
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w tym:
zakup biletów, dopłata do uczniów dojeżdżających, dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów
niepełnospmwnych do ośrodka wychowawczo _ rehabilitacyjnego w Pniu, zakup paliwa oraz
ubezpieczenie samochodu prŻewoącęgo dżeci niepełnosprawne z teTęnu gminy

Realizowane zakupy inwestycyjne:

ż Ptzy udziale środków z PFRoN w kwocie 189.000,00 zł i środków gminnych w
kwocie 44'500,00 zł został zakupiony samochód Mercedes (bus) dla potrzeb dowozu
r-rczniów niepełnosprawnych z terenu gminy czama.

' zEsPoŁY oBsŁUGI EKoNoMIczNo - ADMINISTRACYJNEJ sZKÓŁ
801-80t14

fundusz socjalny, opłaty za tęlefon, zakupy środków bhp, materiałów, druków, sprzętu, części
do komputeńw, naprawy sprzętu, opłaty bankowę, delegacje' opłaty za prcgramy
komputerowe.
2. wydatki majątkowei Zakupiono równi€ż komputer wlaz z drukarką

DoKszTAŁcANIE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 80l-80l4ó

1. wydatki bieżące
w tym:
- place i pochodne
- pozostałe \łydatki
w t)łn:

l. wydatki bieźące
w t)m:
zakup progamów
studiujących, opłaty
dyrektorów szkół.

389.834,00

335.385,00
54.449,00

389.093,38

335,127,48
53.9ó5'90

99,81

99,92
aq a?

99,50

nauczycieli
szkoleniowe

61.158,00 60.854,33

komputelowych dla szkół, dopłaty do czesnego dla
za kursy szkoleniowe nauczycieli, oplaty za kusy

sToŁÓwKI szKoLNE 80t-80148

stolówka czarna

1. wydatki bieżące
w t}łn:
- płace i pochodne
_ pozostałe wydatki
w t)'/rn:

f. soc|alny, zakup z1'rłności.

126.417,50

63.139,00
63.338,50

126,472,76

63.134,89
63.337 ,8',7

99,99

99,99
99,99
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Stolówka Grabinv

1. Wydatki bieżące 88.27430
w t}łn:
- płacę i pochodne 39.025,00
- pozostałe wydatki 49.249'30
w Dłn:
f. socjalny' dodat€k wiejski, dodatek mieszkaniowy, zakup żyłłrości.

76.1r0p0

39.019,65
37.091,25

13.298,51

't5 115 r'.n

38.163,1I

s5.158,63

23.428;/0
31.729,93

86,Ż2

99,98
15,31

99,98

99,9',7

99,99

stolówka Róża

1. wydatki bieące 73.307'50
W t}łn:
- płace i pochodne 35.144,00
- pozostałe wydatki 38.163'50
w t}łn|
f. socjalny, zakup zywności.

stolóBka stara Jrstrzabka

l. wydatki bieżące 55.la1,7o
w t),rn:
- płace i pochodne 23'452,00
- pozostałe wydatki 31'-735,70
w t}łn:

99,90
99,98

99,94

l socja]ny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zakup żywności.

Stolówka żdżarv

1. wydatki bieżące 79.8z2,oo 72.Ż77,62
w t}łn:
- płacę i pochodne 40,366,00 40'357,53

pozostałe wydatki 39.456,00 3l.92o,o9
w tym:
f_ socjalny, zakup żywności.

. PozosTAŁA DZIAŁALNoŚć 801-80195

l. wydatki biezące 106.335'00 L06'128,74 99'80
w tym:
- płace i pochodne 12.|25'00 11.919,00 98,30
- pozostałe wydatki 94.2lo'o0 94.209'14 99'99
w tym:
utrzymanie szkolnego klubu sportowego, odpis na f' socja]ny emer}'tów szkół.

90,54

99,97
80,90
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OCHRONA ZDROWIA

opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej' zakup sprzętu sportowego do
Domu Kultury w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Jaźwinach, szkoły Podstawowej w
Zdzarach oraz Klubu Młodzieżo\łego w Przyborowie.
wydatkowano również środki na częściowe opłacenie pobytu dzieci w Ciężkowicach vr'

Kołobrzegu w ochotnicy Dolnej w lamach zajęć promujących trzeźwy styl życia' oftz
opłacono zorganizowanię obozu wypoczynkowo'terapęutycznęgo w chotowej.

PoMoC sPoł,EcZNA

. ŚWIADCZENIA RoDZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA oRAZ
SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEzPIEczENIA sPoŁECZNEGo 852-8s212

Wyplacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne oraz za|iczki alimentacyjne i pomoc osobom uplawnionym do alimelrtów na
kwotę ogółem 4 |70 I9'1,28 .

Pokyte było wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących sprawy śwjadczeń
rodzinnych, zaliczek aiimentacyjnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alinrentów'
kosxy zaktrpu materiałów biurowych i wyposażenia, matęriałów papierniczych do sprzętu
drukalskiego i urządzeli kserograficzlych, akcesoriów komputelo\łych, szkoleń, wyjazdów
służbowych, opłat bankowych i kosŹ w}?łat świadczeń, tmrowy zlecenie i o dzieło oraz
skladki rrbezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne'
wysokość tych w}'datków wyniosła 156 372, 6o zł.

Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiolców Waz z odse1kamj.

Realizowane zakupy inwestycyjne:
> Dokonano zakupu ulządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) za kwotę 13 000,00
,4.

Waftość wydatków ogółem Wyniosła 4 339 5ó9, 88 zł

. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE zDRowoTNtr oPŁACANE zA osoBY
PoBlERAJĄcE NIEKTÓRE ŚwIłoczrrvlł Z PoMoCY sPoŁEczNEl,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RoDZINNE oR-Ąz zA' osoBY UczEsTNIcZĄcE w
zAJĘcIAcH w CENTRUM INTEGRACJI sPoŁEcZNEJ 852-85213

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzynującycb zasiłek
stały i świadczenie pielęgnacyjne. ogólem wańość oplaconych skladek wyniosła 8 320 ,28 zl
dla 32 świadczer, iobiorców'
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. ZASIŁKI I PoMoC w NATURZE oRAZ SKŁADKI NA UBEzPIEczENtA
EMERYTALNE I RENTOWE 852-85214

wypłacone zostały zasiłki stałe dla 35 osob na kwotę 91 99l, 95 zł'
Wypłacone były pieniężnę zasiłki celowe Ż przeznaczeniem na odzież, obuwie, opał, leczenie'
opłaty rnieszkaniowe i inne potrzeby dla 66 rodzin na kwotę ogółem 35 929,02 zŁ'

Wypłacone byĘ zasiłki celowe dla 5 rodzin na kwotę 14 500,00 zł na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdafzenia losowego. Pokr}'ty został kosz! pogrzebu w wysokości
2 000.00 zł'
ogółem wartość środków własnych gminy wyniosła 52 429,02 d'

Wypłacono zasiłki okresowe dla 378 rodzin _ 2713 świadczeń' na kwotę ogółem 87l 080,25
z'ł z dotacj i Wojewody do zadań własnych gminy.

. DODATKI MIESZKANIOWE 852-85215

Wypłacono doda&i mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę
106.462.74.

. oŚRoDKI PoMocY sPoŁEczNEJ 852-85219

Zostały pokryte koszty utrzymania ośrodka Pomocy Społecanej, w tym płace i pochodne
pracowników zatrudnionych w ośrodku, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego'
znaczkóu, pocztowych, prowadzenia rachunku bankowego, połączeń telekomunikacji
stacjonamej. delegacji słuŹbowych i słuŻbowych wyjazdów w rejony opiekuńcze, szkoleń
pracowników, zakup papieru, zakup akcesoriów komputęIowych, licencji'
Ze środków własnych gminy \łydatkowano 85 843, 84 z', z dotacji wojęwody do zadań
własnych wydatkowano 196'120' 98 zl.

. UsŁUGt oPIEKUŃCZE I sPEcJALIsTYczNE USŁUGI oPlEKUŃcZE
852-85228

Pokryte zostały kosŻty spęcjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby
umowy żecenie i pochodne na kwotę ogółem 14 224,99 zł.

. PoZosTALA DzlALALNoŚc 852-852s5

Realizowany jęst Program rządowy ,,PoMoc PAŃSTWA w ZAKRESIE DoŻYWIANIA-
Z posiłków koŹystało 955 dzieci z 454 rodzin i 4 dorosłe osoby' Ponadto wypłacono zasiłki
celowe dla 282 rod^ll na zakup żywności. wartość pomocy pokryta z własnych środkóW
gminy wynosi 127 0oo, oo zł' z dotacji Wojewody 479 99o, oo zl.
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EDUXACYJNA oPIEI(Ą wYcHowAwcZA

. Śwrnrr,rcp sZKoLNE 854-85401

Ślłietlica Grabinv

1. wydatki bieżące 31.880'00
w t),rn :

- płace i pochodne 26.955'00
- pozostałe wydatki 4'925'00

Świetlica stara Jastrzabka

1. wydatki bieżące 42.634'00
w tl,In:
- płace i pochodne 3'7.265,00

31.877,93

26.953,t3
4.924,80

42.632,3s

99,99

99,99
99,99

99,99

99,99

. PoMoc MATERIALNA DLA UcZNIÓw 854-85415

1. Wydatki bieżące 765.598,92 734.389'72 95,92
w t}łn:
w;płacono g wydanych decyzj i w ilości 1 542 :

. dopłaty dla uczniów dojeżdŹających,

. dopłaty do zakupu ksiq7ek i pomocy szkolnych'

. dopłaty do zakupu odzieży spońowej i szkolnej g przedstawionych rachunków,
o pomoc finansowa dla ucaiów Wyróżniających się w nauce i spolcie,
. realizacja programu,,Uczeń na wsi'' PFRoN.

. DoKszTAŁcENIE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 854-85446

1. wydatki bieżące 1.473,00 1.457'81 98'96
w t}łn:
zakup plzepisów dotyczących działalności przedszkoli.

. PoZosTAŁA DzIAŁALNoŚc 854-85495

1. wydatki bieżące 4.700'00 4.700'00 100'00
w t)T n:
odpis na fundusz socjalny emerlów przedszkoli'

28



GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsKA

W 2008 roku Gmina wydatkowała środki na opłacenie podatku vAT od faktur dotyczących
zadania inwestycyjnego ProgBm Poprawy czystości Zlewni rzęki Wisłoki, zakup pojemnika
ocyŃowanego do selektywn€j zbiórki odpadów, \ływóz nieczystości Z kontęnęrów,
likwidację dzikich wys1'pisk, selekt1rvną zbiórkę odpadów oraz na odbiór i transpoń
odpadów niebezpiecznych-

Zakupiono kwiaty i kzewy na zagospodalowarrie terenów Żielonych grriny Czama oraz
nawozy celęm zasilenia zieleni.

opłacono utrzymanie oświetleń ulic i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach omŻ
w)Ąnianę oświetlenia w centnrm Czamej' oplacowano projekt budowy oświetletia w
Żdżarach, ulicy Zielonej w Czamej' mapy do celów projęktowych oświetlenia w
Głowaczowej, w Golemkach, w Borowej i Chotowej, wykonano oświetlenie parkingu w
Żdżafuch oIM sięć oświetlenia ulicznego w Czarnej ulicy Wojska Polskiego' opłicono mapy
do celów projektowych oświetlenia sołectwa Bolowa' chotowa i Żdzary, rłykonano projekt
budowy oświetlenia u]icznego w Głowaczowej, wykonano monlaŹ sieci oświetlenia w
Podlesiu i Czarnej, opłacono wypisy i wyrysy z rejestru gruntów'

wydatko\łano środki na selektywną segregację sulo\łców wtómych.

Na komunalizację wydatkowano środki na opłacenie wykonania dokumentacji geodezyjnej
sołectwa Głowaczowa i Żdżary oraŻ opłaty za w}pisy z rejestru gruntu, opłaty za spoŹądzane
akty notarialne, operaty podziafu nieruchomości, ogłoszenie o pŹetargu' sporządzenie
\Ąyceny nieruchomości, olaz opłaty sądowe.

Realizowane zadania inwesrycyjne:

> Budowa sieci kanalizacji Glowaczowa
Zapłacono za wypis z rejestru gruntów' usługi ksęrograficzne. Wykonano pĄekt budowlany
kanalizacji' ogólna kwota wydatków to 27.393'30 z|.

} Budowa kanalizacji Borołva II etap
Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego za kwotę 5.346,04 zł.

> Budowa kanalizacji w Choto$ei
wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem ęnęrgętycznym'
opłaco[o nadzór inwestorski. Dokonano naplawy pŹepustu olaz drogi ŻWirowej na ogólną
kwotę 67.095,04 zł'

} Budowa oczyszczalni ści€kórv w miejscowości stara JaŚtrząbka wraŻ z siecią
kanalizacji w miejscołvościach stara Jastrząbka _ etap I' Przeryry Bór -etap II, Róża _
etap III
wykonano mapy do celów projektowych. opracowano pĄekt budowlany oczyszczalni
ściekóW w Staręj Jastrząbce na ogólną kwotę I20 '402,00 zl.
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} Program Popra[T czyŚtości zlewni rzeki wisloki
opłacono działania promocyjneJ oplaty za przylącze ę do sieci ęnęrgetyca]ej, rcboty
budowlano-montażowe' plzygotowawcze kanalizacji sanitamej olaz budowę kanalizacji
sanitarnej, nadzóI autorski nad realizacj ą kanalizacj i sanitamej, mapy do celów projektowych,
audyt ze\łnętrzny projektu, opracowanie projektu zamiennego, zakup dziennika budowy,
opłatę za umieszczenie vządzen w pasie kolejowym' pełnienie funkcji inżynięra kontaktu,
Zużycie energii przy przepompowni ścieków Pl' ogólna kwota wydatków na tym zadaniu
wnosi 2"706.246,86 zł'
Na w/w zadaniu wykolano 50 70 sieci kanalizacyjnej.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

} Zakupiono działki pod budowę przepompo\łni w Glabinach za kwotę 10'000,00 zł'
} Zakupiono działki w sołęctwie Czama na urządzenie terenów zielonych z kwotę
1'5'Ż25'00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gn'tinnego Centrum Kulhry i Promocji w Czamej ptzekazdno dotację W kwocie
132"750,00 zł.

Wydatkowano śfodki na remont pomieszczenia Młodzieżowego Klubu w Przyborowie w
kwocie 39.812,32 zł oraz zakupiono kosiarkę spalinową krzesła, blaty do stołów, wykładzinę,
opłacono umowę o dzieło dotyczącą prac malarskich \ł MłodzieŹowym Klubie Kultury w
Przyborowie, zakupiono materiały do plac lemontol\ych Domu Kultury w Starej Jastząbce'
opłacono elewację budynku DK w stalej Jastrząbce, inwentaryzację po'wykonawczą ol,!z
poniesiono wydatki związane z utzymaliem Domu Ludowego w Jźwinach.

Do bibliotek pŹekazano dotację w kwocie 90.'750'00 A.

Realizowane zadania inwestycyjnei

} Adaptacja Domu Ludowego i remĘ osP Jaźwiny na centrum Kulturalno -
Iuformatyczne
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej, opracowano specylikację techniczną
wykoltania i odbioru robót budow1anych' wykonano roboty lemontowe oraz budowlane,
opłacono nadzór budowlany. ogólna kwota wydatkóW to 401' l70,00 zł.

> Budowa parkingu przy Domu Kultury w starej JastŹąbce
Wykonano opracowanie dokumentacji projeLtowej. wykonano ręmont kanalizacji
deszczowej do palkingu. opłacono nadzór budowlany. ogólna kwota wydatków to
54 '425 ,63zł.

> Budowa Domu Kultury w Glowaczo$ej
w 2008 roku nie poniesiono wydatków, planowana rea1izacja zadania w 2009 loku.
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2008 roku przekazano dotację do stowarzyszęń sportowych na kwotę 90'000'00 zł.w tym:
. LKs Głowaczowa _15.000,00 zł'
. LKS Dąb Żdżary -15'000'00 zł,
. LKS orły Borowa _15.000,00 zł,
. LKS Czamowia -30'000,00 zł,
. LKs Dąblówka w Stajej

JastrŻąbce _15.000'00 zł.

opłacono zakup paliwa do kosiarek' rrawóz do Żasilania boisk' koszenie boisk' energię,
zakupiono kosiarkę spalinową do koszenia boiska \ł Gło\łaczowej' wykonano i zamontowano
ławki oraz WC na boisku w Borowej oraz opłacono zakupy mate ałów i roboty na boisku w
Czarnej' zagospodarowanie telenu koło stadionu spońowego w Bolowej' demontaż i montź
bramek na boisku w Głowaczowej oraz niwelację terenu i zasianie tawy na boisku w
Jźwinach.
Wydatkowano również środki zwięale z opracowaniem wniosku ,,Czarnięńska Akademia
Szachowa".

Realizowane zadanie inwesrycyjne:

} Budowa budynku zaplecza spońowego wraz z towarŻlszącą inwestycją w
miejscowości Czarna
Wyko11ano dokumęntację projęktowo-kosztorysową na kwotę 29.890,00 zł.

srÓJT.,.4
łózeJ Cłludu
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WYKONANIE PLANOW FINANSOWYCH ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RzĄDowEJ oRAz INNYcII zADAŃ zr-ncoNycrr usTAwAMI

w 2008 RoKU

Dziłl Yrśk 9/o

010

01095

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

Pozostała działalność

l. wydatki bieżące

t65 206,00

165 206,00

165 206,00

16s 205,52

165 205,5Ż

1ó5 205,52

100,00

100,00

100,00

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzedy wojewódzkie

l. Wydatki bieżące

wtlm:

_ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

81 158,00

81 1s8,00

81 158,00

12 030,31

r58,00

158,00

158,00

8l

81

81

'72030,37

100,00

100,00

100,00

100,00

751

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANow
WŁADZY PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I
ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNIcTwA
l rzedy naczeln5ch organórł rł|adz1 pańŚI\[o\Ąej.

kontroli i ochrony prawa

l. wydatki bieżące

w t)'rn i

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1779,00

| '7',79,00

| '7',79,00

7 79,00

7',79,00

7',79,00

7't9,00

1719,00 100,00

100,00

100,00

100,00

852

852t2

PoMoc sPoŁEczNA
Świadczenia rodzinne, za]iczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

1.wydatki bieŹące

w tl.ln:

_ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2'wydatki majątkowe

w rym:

_ zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki

122 659,00

13 000,00

4 506 309,00

4 388 230,00

4 375 230,00

13 000,00

4 326 569,88

).2Ż 135,95

1l 000,00

4 454 tO1-10

4llo 56q,88

1t 000,00

98,84

98,89

98,89

100,00

100,00
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8 320'Ż8

I320,28

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomooy

społecznej' niekóre śri'iadczęnia rcdzirme otaz za
osoby uczestniczące w zajęciaoh w centrum
integracji społecznej

1.Wydatki bieżące

8 850,00

8 850,00

Zasiłki i pomoc w naturze omz składki na
ubezpieczenia emer}łalne i rcntowo

1 . wydatki bieżąoe

94 989,00

94 989,00

91 99t,9s

91 991,95

14 240,00

14 240,00

14 240,00

t4 224,99

14 224,99

t4 224,99

Usfugi opi€kuńcze i specjalistyczne usługi

1'wydatki bieżące

w t.rn:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wóJT
,"eą"ą



RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

PoŻostala działa|ność

otrzymane środki w kwocie 165.205'52 zł zostały wykorzystane na zwlot podatku

akcyzowego Zawańego w cenie oleju napędowego wykorŻystywanego do prodŃcji rolnej

przez prcducentów rclnych oraz pokl}'to koszty opłat pocŹowych i bankowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

UrzędY woiewódzkie

otrzymane środki w kwocie 81.158'00 zł wydatkowano na wynaglodzenic wlaz z

pochodnymi pracow ków zadń zleconych, zakup druków, papier do ksero, zakup szaf

metalowych, przepisy' opłatę pocŻtową związa.rlą z wysyłanięm listów' delegacje i szkolenia.

Gmina dofinansowała do wynagrcdŻeń wraz z pochodnymi olaz do pozostĄch wydatków

do bieżącego utrzymania własne środki w kwocie 5'7 '|29,03 zf,'

URZĘDY NACZELNYCH oRGANów WŁADZY PAŃSTwowEJ, KoNTRoLI I

oCHRoNY PRAWA oRĄZ sĄDowNIcTwA

Urzedy naczelnYch organów władzv państwowei. kontroli i ochronY Drawa oraz

sadownictwa

Wydatkowano śIodki na zapłatę umowy z pracownikiem sporządzającym aktualizację spisu

wyborców wraz z pochodn1'rni '

PoMoC sPoŁEcZNA

Świadczenia rodzinne. zaliczka alimentacYina oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ub€zDieczenia sDolecznego

Wypłacone były zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków' zasiłki pielęgnacyjne oraz

świadczenia pielęgnacyjne a tŃin zaliczki alimentacyjne i pomoc osobom uplawnionym do

alimentów na kwotę o Eólęm 4 \']0 19'7 
' 
28 zł.
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Pokryte były wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń

rodzinnych' zaliczek altmentacynych oraz pomocy osobom upra'wnion)łn do alimentów,

kosŻy zakupu materiałów biurowych i wyposażenia' materiałów papierniczych do sprzętu

drŃarskiego i VŻĄdzeń kserograficznych, akcęso ów komputelowych, szkoleń, wyjazdów

służbowych, opłat baŃo\łych i koszt wypłat świadczeń, umowy zlecenie i o dzięło oraz

składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pięlęgnacyjne'

wysokość tych kosztów wyniosła 1563'12' 60 zł.

Dokonano zakupu kserokopiarki na kwotę 13 000' 00 zł '
wartość wydatków ogółem wyniosła 4 339 569,88 zł '

sldadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby Dobieraiace niektóre

świadczenia z pomocy spolecznei' niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobv

uczestniczace w zaięciach w centrum integracii spolecznei

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnęgo dla nięktórych osób otrzymujących zasiłek

stały i świadczęnie pielęgnacyjne. ogółem wafiość opłaconych składek wyniosla 8 320,28 zł

dla 32 świadczeniobiorców.

Ząsilki i Domoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia errerytalne i rentowe

Wypłacone zostały zasiłki stałę dla 35 osób na kwotę 91 991' 95 zł.

Uslugi opiekuńcze i specialistyczne uslugi opiekuńcze

Pok}.te zostały koszty specjalistycaych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby

unowy zlecenie i pochodne na kwotę ogółem 14 224' 99 zł.

Wr {:} .f -9.

,*Ą-oy

l5



Załącznik Nr]
do ZarŻądzenia Nr cVIIl/2oo9
wójta Gniny C,aha
z dnia 16 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z NE ALIZ AC JI
PRZYCHoDÓW I RoZcHoDÓw BUDżETU GMINY

w 2008 ROKU

Przlchody

s 9s2
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 6715 73t,2r 9 6'7 s ',7 31 ,21 144,08

$ 9ss Prz5chod1 z tytuIu inn1ch rozliczeń kajow1ch 622 878,41 1 622 8',78,41 100,00

Rozchodv

s 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i ked}tów 1 585 4t 7,18 4 545 41'7,t8 286,70

w 2008r'' zgodnie z zaplanowanymi przychodami' zacjągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie
6'1l5.37l 

'21 
zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.960'ooo,00 zł' w rym:

a) k]edyty z prŻeanaczeniem na|

_ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąŻań z q'tulu kfedytów i połczek
w kwocie 1.585'4l?,I8 zł " długoterminowy'

- inwestycję ''Poszerzenie ofeńy turystyczno-kulturaln€j gminy czarna poprzezroz\\ój

infrastruktury Iokalnej" w kwocie 910'000,00 zł - długoterminowy'

- Żapewnienie płynności finansowej projektu ZPoRR pn' Poszerzenie ofelty turystyczno kulluralnej
cminy CŻarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej,' ' 2.960.000'00 zl _ krótkotermino\ły'

- inwestycję ''Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w starej Jastrząbce na potrŻeby ośrodka Zdrowia',
w kwocie 390'000'002ł - długotenninowy

- jnwesł,cję ''Adaptacja Domu Ludowego i remizy osP JaŹwiny na centrum kulturalno informalyczne''
w kwocie 370-000,00 zl długoterminowy,

- inwestycję ''Remont szkoĘ w Grabinach" w kwocie 20o.ooo,oozŁ długoterminowy'

- zapłatę naliczon€go podatku od towarów i usfug VAT od faktur realjzowanych W ramach pro.jektu
Program Poprawy Czystościzlewni rzeki wisłoki-budowa kanalizacji Czarna_Grabiny w kwocie
400'000,00Żł - d]ugotęrminowy'



- inwestycję ''Iftegracja społeczno gospodarcza gminy czarna poprzez remont i budowę infiastruktury
drogowej" w kwocie 590.000'00 zł - długoterminowy,

_ inwestycję ''Poszerzenie ofeńy furystyczno_kulturalnej gminy czarna poprzez rozwój ;nfraslruklury
lokalnej'' w kwocie 200'000,00zł - długoterminowy,

- inwestycję ''Usuwanie skutków klęsk zywiołowych _ odbudowa infrastrul(ury drogowo-mostowej -
przebudowa drogi gminnej Przeryty Bór'' w kwocie 286.681,62 zł ' długoterminowy,

' inwestycję ''Budowa oczysŻczalni ściekó'\ł w miejscowości stara Jastrząbka wraz z sięciąkanalizacj;
w miejscowści Stara Jastrząbka-etapl, Przeryty Bór-etap lI, RóŹa-etap IIl' w kwocie 120'402,00 z] -
długotenninowy'

- inwestycję ''Budowa chodnika w mjejscowości Róż pry drodze powiatowej Dębica-Ździarzec'
realizowanego na podstawie porozumienia przez Powiat Dębickf'w kwocie ]75'000'00 zł -
długoterminowy;

b) pożyczki z przgznaczEniem na|

- inwestycję ''Progran Poprawy czystości Zlęwni Ruęki Wisłoki _ budowa kanaiiŻacji Czarna _Grabiny

w wFoś;GW Rzeszów w kwocie 408.363'76 zł _ długoterminowa,

' inwestycję ''Program Poprawy C4'stości Zlewni Rzeki wisłoki _budowa kanalizacji czana_Grabiny w
kwocie 1'079.8ó6,65 zł _ długoterminowa pomostowa.

w 2008 roku' zgodnie z zap]anowanymi rozchodami' spłacono kedyry i pożryczkj długoterminowe w kwocie
1'585'4l7,18 z1 olaz kred)'t krótkotermino*y w kwocj€ 2.9ó0-0000,00 zł, w rym:

1. Kredyt w BIG Bank S.A' oddział w RŻeszowie na zadanie "Budowa ujęcia 90 000,00 zł

wody w Żdżarach''

2. Kredyt w B]C Bank s.A' oddział w Rzeszowie na zadanie ''Budowa sali 20 000,00 zł

gimnastycznej szkoły Podstawowej w czarnej''

3. Kredyt w Blc Bank s.A' oddział w RŻeszowie na zadanie "Budowa sa1i 10 000'00 zł

gimnastycznej szkoły Podstawowej w Róą/''

4' Kredyt w BIG Bank s'A. oddział w Rzeszowie na zadanje ''Budowa sali l0 000,00 zł

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce''

5' Kredyt W BaŃu Spółdzielczym Rzemiosła w Krako\łie oddział w cŻarnej 1'7 583,01 zł

na zadanie ''Budowa wodoci€u w miejscowości Prueryty Bór"

6. Krędyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 18 2Ż6,69 zł

na zadanie "Budowa domu ludowego crabiry"

7. Kredyt w Banku Spółdzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 20 000'00 zł

na zadanie ''Modernizacja ośrodka Wypocrynkowego w chotowej''

8' Kredyt w Banku SpółdŻielczym Rzemiosła w Krako\łie oddział w czarnej 20 000'00 zł

na zadanie "Budowa sa]i gimnasrycznęi szko{y Podstawolvej w Głowaczowęj'



9. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakow'e oddział w czarnej 1o oo0'00 zł
na zadanie ''Budowa sieci kana1izacyjnej i przykanalików w chotowej II''

10' Kredyt W Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 10 0oo'oo zł
na zadanie "Budowa sali gimnastycznej JaŹwiny,'

11. Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamęj 10 ooo'oo zł
Da zadanie llzagospodalowanie osiedla Przńońw"

12. Kredyt w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej 15 000,00 Żł

na splatę wczesniej zaciagniętych kedytów i poŹyczek

13. Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 61 o00'oo zł
na spłatę wczesniej zaciagniętych ked}1ów i poŹyczek

14' Krędyt W Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej 20 o00,o0 zł
na zadanie llRozbudowa remizy osP Żdżary'j

15' Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej 40 000'00 zł
na zadade iRemont drogi gminnej Czama ul. Mickiewicza',

1ó' Krcdyt w Banku spóldzielczyn RŻemiosla w Krakowie oddzial w czarnej 40 ooo,oo zł
na zadanie ''Rozbudowa rernizy osP ŻdŹary''

i7. Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 335 600,00 zł
na splatę wczesniej zaciagnięrych kredytów i pozyczek

i8. Krcdyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 12 5o'7,42 zł
na zadanic ''Poszerzenie oferry turystyczro_kulfuralnęj Gminy czama
poprŻez rozwój infrastruktuy kokalnei"

19. Krędyt w Banku Społdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 30 000,00 zł

na zadanie '|Budowa zespołu boisk spońowych przy Zespole Szkół w Grabinach',

20' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 20 000'00 zł

na Zadanie "Zakup wyposżenia do punktów zywieniowych szkół podstawowych

21' PoŹyczka z wFoŚiGW w RŻeszowie na zadanie ''Budowa sieci wodociagowej 4 5oo,0o zł

Ż,]Żaly"

22' PoŹyczka z wFoŚicw w Rzeszowie na zadanie ''Budowa ocą/szczalni ścieków 260 00o,oo zł
w Glowaczowej"

23' Pozyczka z wFoŚicw w Rzeszo\łie na zadanie ''Budowa kanal'zacji Przyborów" 52 ooo'oo zł

24' Pozyczka z wIoŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowę oczyszczalni scieków 300 000,00 zł

z sięciąkanalizacji i przykanalików w Borowej''

25' Pozyczka z wFoŚicw w Rzeszowie na zadanie ''Budowę sieci kanalizacji chotowa'' 1oo ooo'oo zl

26' PoŻyczka z wFoŚicw w Rueszowie na zadanie "Rozbudowa uięcia wody 17 000,00 zł

w Żdzalach"

27' Pożyczka z WFoŚicw w RŻeszowie na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowęj 42 000'00 zł

w mjejscowości Borowa-Głowaczowa_Czarna''

28. Kredyt krótkoterminowy w Banku SpółdŻielczym RŻemiosław Krakowie oddział 2 960 000,00 zł

w Czarnej na pokrycie środków pochodzących ze ZPoRR i BP



w 2008 rcku wojewódzki Fundusz Uchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo\łie umorŻył gminie
spłatę pozyczek w kwocie l78-5o0,oo zł, W tymI
_ poryczkę na zadaDie ''Budowa kanalizacji Przyborów,, W kwocie 28'ooo,oo zł,
- pozyczkę na zadanie ''Budowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej'' w kwocie 14o.0oo'oo zł,
- poą/cŻkę na zadanię ''Budowa sieci wodociągowej Żdżary'' w kwocie 1o'5oo.o0 zł'

ZadłuŹenie gm iny z tytułu zaciągniętych kredytów i poŹyczek na dzień 3 1 ' t 2 '2oo8 r. wynosiło 1 3.987 
' 
559,80 zł,

w tym dlug powstały w związku z zaciągniętą pozyczką pomostową na pokrycie środków pochodzących
z Funduszu Spójności w kwocie 1'079'866.ó5 zł.

ZadluŹenie gminy z tytułu zaciągniętych kr€dytów i pożyczek na dzień 3l'l2.2oo8 r. stanowiło 44,77% wykonanych
dochodów-

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami)
Gmina wydatkowała kwotę 2.291'934''79 zł, co stanowi 7,35% wykonanych dochodów gminy'

Deficyt budżetu glniny wyniósł 6.7 53 .192,44 zl i został pokryły przychodam i:

a) z pozyczek w kwocie ].488.230'41 zł'

b) z kredytów w kwocie 3.642.083,62 zł'

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z roŻlicz€ń kredytów i pożyczek z iat ubiegłych w kwocie 1'622.878.41 zł.

w 2008 r' Gmjna dokonała otwa.rcia dwóch lokat terminowych w Banku Spółdzielczym Rzerniosła oddział
w czanrej, w kwocie 500.000,00 Żł na okes dwóch miesięcy i w kwocie 600'000,00 zł na okres l miesiąca'
Na dzień 3l']2.2008 r. Gmina nie posiadała otwarlych lokat tenninowych.

W 2008 r. Gmina nie udzielała pożycŻek' Gmina udzielała poręczeniadwóch kredytów pomostowych zacią]niętych
plzez Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko _ Sędziszowskiego i Dębickiego do kwoty 54'ooo zł.
Poręczenie to wygasło z dniem 25. sierpnia 2008 r. w zwiąŻku ze spłatą długu przez srowarz]sŻenie.

wóJT
Jó,#ą,,da



Załącznik Nr4
do zarądŻenia Nr cVIl1/2009
wójla Gminy czama
z dnia lómfca 2009 roku

DocIIoDY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWoLEŃ NA SPRZEDAż NAPoJÓw ALKoHoLowYcH

DOCHODY

Dziłł Rozdz. Wykonanie Wsk.Yo

75618

DocHoDY oD osóB PRAWNYCH' oD osÓB

FIZYCZI.{YCE I OD IIYNYCE JEDNOSTEK

NIEPoSIADAJĄcYcH osoBowoŚcI PRAWNEJ

oRAz WYDATKI zwIĄzANE Z IcH PoBoRxM

Wpływy Ż innych opłat stanowiących doclrody j ednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wplywy z opłat za' zezwolenia na sprzedaż alkoholu

88 703,64

88 703,64

88 703,64

88 703'ó4

88 703,ó4

88 703'ó4

100,00

100,00

100,00

Razem 88703,64 88 703,64 100,00

WYDATKI

Dzial Roriz Plłn Wykonanie wŚk.9/'

85r

85153

oĆHRoNA zDRowIA

Zwalczanie narkomanii

9t 644,42

2 000,00

87 657,91 95,65

E5154 Przeciwdziałanie aloholizmowi

- wydatki wynikające z gminnego programu profilaktyki
prŻeotvdziałania alkoholiŻmowi

89 644,42

89 644,42

87 657,91

8',7 651,91

97,'78

97,78

Rrrpm 91644,42 87 6s191 95ś5



załąĘznik Nr 5
do zarządzenia NI CVIII2009
wójta Gminy czama
z dnia 1ó marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONAI\TIA PLANU

GMINNEGo F'UNDUSZU oCIIRoNY ŚRoDowIsKA
I GOSPODARIq WODNEJ

w 2008 RoKU

w'ó "'g "'.-..- ,]

{ózef Cill!ci!,

Wykoirruie wrik o/"

Przychody

- stan śIodków na 01'01.2008r.

- wpływy z Urzędu Ma$załkowskiego wojewódŻwa
PodkaĘackiego

Wydatki

- gospodarka odpadami

- stan środków obIotowych na 3l.12.2008 I.

40 932,64

10 849,49

30 083,15

40 832,64

100,00

40 432,64

r0 849,49

29 983,t5

40 832,64

0,00

99,76

100,00

55'8ó

100,00

40 93Ż,64 4g 82,64 99,76



Żałącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr cVIII/2009
wójta Gniny czama
z dnia 16 marca 2009roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGo ZAKŁADU GosPoDARKl KoMUNALNBJ W oZARNEJ
ZA 2OO8 ROK

Dział 400 Rozdział 40002
WYTWARZANIE l ZAoPATRYWANlE w ENERG|Ę ELEKTRYCZNĄGAZ l WoDĘ
DOSTARCZANIE WODY

stan ŚrodkóW obrotowych na początku roku jest nlezgodny z Uchwałą Budżetową

Gminy czarna na 2oo8r.'ponieważ nie Wprowadzono korekty z lvykonania p|anU za 2007 rok

Pozycja Plan WskaŹnik procentowy

PRZYCHODY 1 370 826,95 1 139 224,53 83,10

- stan środków obrotowych
na 01.01.2008r.

36 705,95 36 705,95

- Wpłt^ły ze sprŻedaży wody
i za ścieki 1 334121,00 1 093 933,68 82,00

pokrycie arnońyzacji 7 807,56

odsetki z konta bankoweqo 777,34

WYOATKI
- wynagrodzenia i Pochodne 513 100,00 539 615.15 105,17

pozostałe Wydatki W tym: 820 648,00 579 780,22 70,65

zakup energii, rozmowy
telefoniczne lemonty' opłata
za korŻystanie ze
Środowiska

820 648,00 579 780,22 70,65

-odpisy amortyzacii 7 807,56

Razem wydatkl 1 333 748,00 1 119 395,37 83,93

- stan środkóW obrotowych
na koniec okresu
sorawoŻdawczeoo

37 078,95 11 837,16 31,92

podatek dochodowy 7 992.00

oGÓŁEN,l 1 370 826.95 1 139 224,53 83,10



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w 2008 roku z zŁłożonego planu
pźychodów ze sprzędaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w wysokości 1 334 12!,00 złwykonal 1 093 933'68 zł ł. 82'00%,

Przychodv te przedslawiaia sie nasteDuirco:
1) sprzedaż wody 56'7 |?3,25 zł
2) spŹedaż ściekóW 287 566'17 zł
3) przyłącza wodociągowe 56 82'/,|0 zl
4) pr4"łączakana|izacyjrte I82 361,16 zł

Pomdto Zakład uzyskał odsetki z rachunku bankowego w wysokości ''/7'7 
'34 

zł.

sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia wody w Głowaczowej i w ŻdźĄIach.
Na plan 474 526,00 zł wykonano 567 1'73,25 zł, co stalowi 'l|9'52yo

sprzeda7 la przedsla\Ąia się następująco:
Ujęcie Wody w Głowaczowej na plan 119 653,00 zł wykonano lI'1 033'3s złtj.97,8l%
Ujecie Wody w Zdżarach na plan 354 873,00 zł wykonano 450 I39,9o złtJ.126,850/.

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, czama, Golęmki,
Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 287 566,l'I zl z
zaplanowanych 264 829,00 zł rj. I08'59o/o

oczyszczalnia Ścieków:
Borowa plan 31329,00 zł wykonano 24 903,36 złq.'I9,49vo
czama plan 113 700'00zł wykonano 146 599,29 złtj.128,94%
Głowaczowa plan 1 19 900,00 zł wykonano 1 16 063,52 zł tj. 96'80%

Przychody za wykonanie przylącry do sieci wodociągowej na plan 8 083,00 zł wykonano
56 82'7 

'Io 
zł tJ. 7o3 ,04%.

Przychody za wykonanie przylącry do sieci kanalŁacyjnej na plan 586 683,00 zł
wykonano 182 3ó7'16 zł tj. 3l 

'o8o/o.

w dziale 400 rozdŻiał 40002 wytwarzanie i zaoDatnwani€ w energie elektrvczną.
gaz i wod9 - dostarczanie wody Donióslwvdatki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei 336193'37 zł naplanowane 304 600,00 zł
i. t10,s'7%

b) na Żakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę l 'l 000,00 zł
a zreaIizowano 27 886,15zł tj.253'5lo/o

Dokonano zakupów:
- ługu sodowego dla ujęcia Wody w Żdzarach kwota 10 900'00 zł'
_ znaczków pocztowych, części do ręmontór.r' na Ujęciach wody i sieci wodociągowych'
druków i materiałów biulowych na kwotę 16 986,15 zł,
c) zakup enelgii dla Ujęć Wody w Borolł ej, Glowaczorłej i w Zdżalach kwota 76 874,22 zł
na plan 75 000,00 zł co stanowi 102,5070



d) na badania okresowe pracowników kwota 440,60 zł na plan 500,00 zł tj. 88'12 %
e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty

pomp, badanie wody, opłaty za przelewy, plowadzenie rachunku bankowego, szkoienie
pracowników wydano 16 216'52 zl na zaplanowane 12 000, 00 zł co stano\'i 135,149lo

t) rozmowy telefoniczne tel' kom' kwota 2 40'1,'j'5 zl na plan 3 000'00 zł Lj. 80,24yo
g) rozmowy telefonicznę telefonii stacjonamej kwota 864,67 ń tj. 43,23o/o

h) podróŻe kIajowe służbowe kwota 5 057,25 zł na zapIarlowane 6 500,00 zł tj'77'80 %
i) Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 8 306,00 zł na plan 7 800,00 zł

tj. 106,49 %
j) opłata na rzecz UĘędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystaJrię ze śIodowiska

w lpulowic 2008 roku wyniosła dla:
- U.jęcia Wody w Głowaczowej 19 299,00 zł na plan 19 700,00 zł tj.9'],96%
- Ujęcia wody w Zdżarach 32481'00zł na plan 29 500'00 zł tj. 1l0,1l%

k) zakup matęńałólv papienriczych do sprzętu drukarskiego i urządzcir kserograficzrych
kwota 148,80 zł na plan 400,00 złtj.37,20%

l) zakup akcesońów kon]puterowych, w t}m plogramów i licencji kwota 1 172,40 zł na
pl^n 2 526,00 zł łj. 46,41 %

ł) n]odernizację Ujęcia Wody w Głowaczo\Ąej kwota24844,50zl iwZdżarach kwota
2 394,76 zł bez plarltt

nr) odpis amortyzacji środków trwałych ( modemizacji Ujęcia Wody w Głowaczowej
i w Żdzaracb) kwota 3117,63zł

Dział 900 rozdział 9000l - Gospodarka komuualna i ochrona środorviska- gospodarka
ściekowa i ochrona wód.

w dziale t}'rn Zakład poniósł u'ydatki Da:
a) rłrynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan l ó7 500,00 zł wykonano

l82 319'l6 zł tj. 108'85 %
b) na zakĘ części do lenontów oczyszczalni ścieków' sieci kanalizacyjnych' materiałów

biurowych' druków, zuaczków pocztowych przeznaczotlo 16 843,67 zł na plarl
10 000,00 zł rj' 168,44%

c) eneĘiadla przepompowni i oczyszcza|rri kwota 1l0 l3l,38złnaplan98000'00zł
tj.112,38%

d) badania okręsowe pracowników kwota I57,40 zł na plan 250,00 zł tj' 62'96%
e) na ręmonty przepompowni' oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z

oczyszczalni, oplary za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego ,szkolenie
placowników wydarLo 37 '7 5I,06 zł naplal 17 000,00 zł tj.222,0'7 %'

1) rozmowy telefonicznę tel. kom. kwota 1 281'oI zl na plan 1' 650'00 zł rj '11 ,64%
g) rozmowy telefoniczne te] .stacj.Ą36,78 zł na plan 1 100'00 zł t. 39,'7|y"
h) podróże służbowe krajowe Ż I83,28 d rta plan2 325'00 zł Lj' 93,900/"

1') oprata na eczurzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za ko.zystanie ze środowiska
w 2008Ioku wyniosła I

- oczyszczalnia w Borowej 444'00 naplan 300'00 zł tj'l48'00%
- Oczyszczalnia w Czame; 1 397 

'0o 
zl na plan 1 000'00 zł tj ' 1 39'70%

- oczyszczalnia w cłowaczowej 1 84l'00 zł na pla[ 800,00 zł tj. 230,13 %

'j) odpis na Zakładowy FundLrsz Świarlczeń Socjalnych kwota 4 440,94 ń na plan 4 20O,00z}

i.t0s,14%



k) na zakup materiałów papiemiczych do spfzętu drukarskiego i urządzeń kseroglaficŻnych
wydano 80,10 zł na plarr 200,00 zł tj'40,05 %

I) na zakup akcesoriów komputerowych , w t}łn programów i licencji zaplanowano kwotę
1 377 

'00 
zł, a wyd'alo kvłotę 8'10,31 złtj' 63,2I%

ł) szkolenie pracowników 115,50 zł bez planu
m) modernizacja Przepompowni w Glowaczowej 3 578'34 zł bez planu
n) amoltyzacja Przepompow! w chotowej i w Głowaczowej 235,34 zł'

Dzial 400 wytwarzanie i Żaopatmłanie w energię elektrvczna. gaz i wode
rozdziłl,10095 - pozostala dzialalność

W rozdziale tyn poniesiono wydalki na:
a) na w)maglodzenia 1 700,00 zł bez planu

b) na zakup części i mate ałów do wykonania ptzylączy do sieci wodociągowej na kwotę
21 578,40 z! z zaplalowanych 8 083,00 Żł tj .266,96 %.

Dzia| 600 TransDort i lączność rozdzial 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w czamej na zimowe utrzymanie dróg gminnych
wydał 2143,05zł na plan 10000,00zł tj.21'43%'

Z tego na :

a) w7nagrodzenia bezosobowe kwotę I820,00 zl rcplatt1 o0o,00 zł tj' 26,00 yo

b) zakup piasku i soli kwota 320,55 zł bez planu
c) zakup usług kwotę 2'50 zł na plan 10 0000zł

D/ial600 Transport i laczność rozdzia| ó0095 nozostala dzialalnośC :

W dziale tlm wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodu służbowego, części dojego lemontu kwota 10 498,3l zł
na plan 10 000,00 zł tj . 104,98 %

b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 3810,43 zł na plan 6 000,00 zł
tj.63,sto/D
c) podróże służbowe IŻ3 ,69 zł bez planu
d) ubęzpieczęnię samochodu i pracowników 2 969,00 zł na plan 600.00 z1rj.494,83%
e) zakup samochodu 41 4l7 

'60 
zł bez plalu

0 odpis amońyzacji samochodów: 1 733'72 zł; FoRD CIIRIER
2'120,87 zł RENAULT TRAFIC



Dzial 900 cosDodarka komunalna i ochrotra środowiska
rozdzial 90095 - oozostala dzialalność

wydatki w tym dziale ponięsione zostały na :

a)wynagrodzenia bezosobowe na plan 34 000,00 zł wykonano 16 982,62 zł
ti.49,95o/"

b)zakup materiałów i usług kwotą 63 230.2lzł zzaplanowarłej l52 000,00zł
tj. 41.60%

_ w t}.tn: - zakup części do wykonania przyłąpza do sieci kanalizacyjnej kwota
51 00l'57 zł na plan 14200o,0ozłtj. 35'92yo

- zakup paliwa, oleju i części do kosiarek ,kos spalinowych , kosiarki
kwota |2228,64 d\aplar' |0 000'00 ńrI 122'29 %

c)zakup usług zdrowotnych ( badada lekarskie osób skierowanych przez sąd do prac
publicznych ) kwota 21'7,50 złnaplan600,00 zltj' 36'25 %

d)zakup usfug pozostałych tj . usługi koparĘ naprawa kosiareĘ kos spalinowych pilarek
opłaty za przelewy ,szkolenia bhp pracorłłrików na plan 324 500,00 zł wykonano
26 722'29 zł tj. 8'23%

- podróż]e loajowe służbowę na plan 737,00 złwydano 962,83tj. 130'640/"

Ogólna kwota zobowiązań za dostawę towrrów i uślug na 3l grudnia 2008 roku
wyniosla 59 695,24 zl w tym:

- za energię elektrycznądla ujęć wody i oczyszczalli
- opłata na rzqczurądu Marszałkowskiego w Rzeszowie

za korzystanię ze środowiska
_ za wydawnictwą części do ręmontu, wodorotlenek sodu
_ części do przyłącry kanalizacyjnych i wo0dociągowych

- 27 766'23 zł

- 26 817 
'0o 

zł
- 2 1'58,48 zł
- 2 953'53 Ż)

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 31 grudnia 2008 roku wynosiły
ogóIem 90 182'04 zl, w tym naliczonę odś€tki w kwocie 5 598,96 zl :

_ Ujęcię wody w Głowaczowęj - 13 203'56 zI w tym 2 ó47,49 zł odsetęk
_ Ujęcie wody w. Żdżarach - 38 873,93 zł w t}łn 2 281,78 zł odsetek
- oczyszczalnia Scieków w Bolowej - '1 195'5| zl vł rW 7'7|,25 zł oóselek
_ oczyszczalnia Scieków w Czarnej - L4 102.58 zl w tym l 3 1 8,94 zł odsetek
- oczyszcŻalnia scieków w Głowaczowej - 17 369'47 zł w tym 526,37 zł odsetek

'ur ó .l ''.

- ---:'lłózeJ'Ci.ltd,



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHoDÓW T KoSZTÓW

oRAZ o STANTE NALEŻNoŚCI I ZoBoWIĄZAŃ,

W TYM WYMAGALNYCH

GI4INNEGO CENTR(M KULTURY I PROMOC.'I

W CZARNEJ

ZA 2OO8 ROK

GiłnłNE c|NTilusl K,trunY l FIlol*ocJl
w cŻA&!lEJ

3S-215 CzsrEa, ui. I)',1.orcowa 6 A
1el. t0J4) 67_61_8Ż?

Nr konla. 23 8589 00ffi C$0 000C !714 a[0]
REGoN 851€36130' NlP 872-20{Go82



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJ] W CZARNEJ

zA 2008 ROK

. l, ,r I 67-61_827
J1:. i] :ii:, tł(!i ł060 0000 

'?l4 
0001

' :j t;|:j:jł'ljir' Nla872"20'80'0g2

wYszczEGÓLNIENIE PLAN
(w ZŁ)

WYKONANIE
(w ZŁ)

WYKONANIE
(r %)

PRzYcIIoDY oGÓŁEM

w tyml

z dŻiałalnoścj ku1turalnej

z działalności gospodarczej

dotacja podmiotowa od organizatora

w tyml

domy i ośrodki kultury

biblioteki

środki z biblioteki Narodowej

I 542 530,00

27 000,00

692 030,00

823 500,00

'732750,00

90 750,00

5 s00,00

1 539 329,59

25 624,42

684',705,17

823 500,00

'732',7 50,00

90 750,00

5 500,00

99,790

94,9ro/.

98,94%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

KosZTY oGóŁEM

w tyln:

koszy działalności kultura]nej odpłatnej

kosŹy dŻiałalności kulturalnej nieodpłatnej

koszty bibliotek

kosŹy działalności gospodalczej

kosŹY ogólnego zarządu

1541 520,00

40 700,00

590 460,00

96 250,00

6s4 500,00

r59 610,00

1 607 321,11

43 540,40

623 54',7,68

95 912'Ż8

67F t28.2r
I

168 193.14

101,21"/"

106,98%

105,60%

99,65%

103,3070

105,38%

r , r, I ;lliiltti $liJlTUllY I Ft0hi0CJl
'' 1]Źś8iltJ

:] f ]' ,. r]l' nl'lo.co1Ą'a 6 A
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SPRAWOZDANIE

o STANlE NALEZ\oścl l./oBowlĄ7A(, \Ą lYv w\ \4ACALNYCH

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

NA DZIEŃ: 3l'12'2008

wYsZCZEGÓLNIENIE KwoTA ( w ZŁ)

stan należności ogółem

w tym:

dotyczace działalności kulturalnej

dotyczace działalności gospodarczej

stan należności wymagalnych

w tym:

dotyczace działalności kulturalnej

dotyczace działalności gospodarczej

6 832,15

4',11,l',l

360,98

2 416,11

471,r1

005,00

stan zobowiązań ogółem

w tym:

dotyczace działalności kulturalnej

dotyczące bibliotek

dotyczacę działalności gospodalczej

stan zobowiązań tvymagalnych

w tym

dotyczące działalności kulturalnej

dotyczące bibliotęk

doq'czące działalności gospodarczej

138 379,58

54 153,86

6 936,60

'77 Ż89,'|Ż

a\

1901.5,27

9089,29

653 
'53 

zł
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CZĘŚC oPISowA Do SPRAWoZDANIA Z wYKoNANlA PLANU FINANsowEGo
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA 2OO8 ROK

W 2008 roku zlealizowano przychody w wysokości 1.539.329,59 zl' real|znjąc 99'19 %Ó

planu przychodów.

Z działalności ku1turalnej osiągnięto przychód w wysokości 25'624,42 zł. co stanowi

94,91 % planu.

w ramach działalności gospodalczej osiągnięto plzychód w wysokości 684,705'1'7 zł'

realizując 98,94 % planu'

W zakresie ot.zymanych dotacji plan zrealizowano w 100 %' Dotację podmioto\łą

otrz}łnano w kwocię 832.500,00 zł, w tym'732'150'00 z pŻeznaczęniem na działalność kultualDą

oraz utrzymania domów i ośIodków kultury natomiast 90.750'00 z| Ż przezli'aczen]elr]' dla

bibliotęk' Z Biblioteki Narodowej otE)mano śIodki na zadanie,,Zakup nowości rłydawniczych''

w kwocie 5.500,00 zł realizując 100% planu'

W zakresie dzialalności kulturalnej osiągnięto przychody z ł'tułu:

1' Sprzedaży ,'Gazęty Czamieńskiej'' 4.345'64 zł

2. Bilety wstępu (SylwęsreI) _ 13.822,43 z)

3. Darowina od BsR' 500,00 zł

4' Dalowima od firmy Mę'al system _ 2'500,00 zł

5. Darowizna od f1my FEWATERM - 2.000'00 zł

6. KuIs języka angięlskiego _ 2.174'40 zł

7'' Pozostałe (odsetki bank'' różnice giosŻowe) 281,95 zł

w zakresie dzialalności gospodarczej osiągnięto pżychody z t)'tułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych pżęz stołówkę wkwocie 585.703,67zł

w tym:

_ splŻedaż usług gastronomicznych na rzęcz wesel i innych uoczystości okolicznościowych _

3'7 6.599,5'7 zl
_ spŹedaż posiłków d]a Gminiego ośrodka Pomocy Społecznej w Czamęj _ Żo9.|04,I0 zł;

2. Sprzedaży usług transporto\łych w kwoc]'e 31,.'736,11 zł|



3' wynajmu obiektów w kwocie 47.710,32 zł, wtym;

. wynajęm sali konfęręncyjnej GCKiP - 2'688,52 zł,

. wynąjęm Domu Ludowego w Grabinach _ Ż2.999,9Ą zł, w 

'"m.- klientom ind)rv'idualn1rrr (przyjęcia weselne i inne) 15.'726,26 zł'

- fi.mom i inst}'tucjom (stałe umowy) 7.273,68 zł,

o w1najem Domu Kulfury w starej Jastrząbce 19.472,67 zł'w f!m:

- klięntom indywidualnym (przyjęcia wesęlne) - 4.580,31 zł'

_ fi'mom i instytucjom (stałe umowy) 14,892'36 zł'

o wynaj em Remizy w Rózy klientom ind'avi dnalnyfi _ 2z2I ,32 zl,

. w]naięm Remizy w Żdżarach klięntom indr'widualnym _ 327,87 zł;

4' SpŹedaży leklam i ogłoszeń w,'Gazecie Czamieńskiej'' w kwocie 3.l49'22 zł.

5 ' Przychody K].tej PĘwalni w Czamei _ 16.405,85 zł

W 2008 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1.60'7.321'71 7'ł' ręa|iznjąl 104'27 yo

planu kosztów.

KosŹy bezpośrędnię działalności kultura]nęj odpłatnej Ę.l'liosły 43'540,40 zł, osiągając

106,98 % rcalizacji planu.

Koszty działalności kultura]iej nieodpłatnej wyniosły 623'547 
'68 

zł' realizując 105,60 %

planu.

Działalnośó bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 95'912'28 zł' co dało 99,65 yÓ

realizacji planu.

w zak.esie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 6'76.\28'2I zł' tj.

103,30 7o wykonania planu.

Koszty ogólnego Zarządu wyniosĘ 168.193' 14 zł, co stanowi 105,38 7o wykonania planu

Koszty bezpośrednie dzialalności kulturalnej odplatnej Wyriosły 43.540,40 zl

i obejmowały:

1' Pżygotowanie ',Gazety 
czamieńskiej" _ 30'106,87 z|:

2.Otga zacja zabawy sylwęstrowej _ 13.433,53 zł'



Koszty dzialalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 623'547,68 zł i obejmowały:

1' ' Zakup mate ałów i wyposażenia - 22.434,55 zł, wtym m'in:

- zakup nagród na potrzeby gnrinrrych koŃursólv i tumiejów omz pozostałych matęIiałów

i w).posażenia bieżącej działa]ności

2. Zakup usfug zwięarrych z działalnością kulturalną _ 195'481'56 zł, w tym: Dni Gminy,

działalność Ludowego Klubu szachowego' Iemonty' umowy ziecenia i o dzieło)

3' Pozostałe koszty (ubezpieczenię, opłat' - 1734,35 zł

4 . Amonyzacja ' 29 '1.22'57 zł

5. Koszty związanę z eksploatacją obiektóW na terenie Gminy niepokDłe w przychodach _

97.467 
'I2 

zł (omówione w dalszej części sprawozdania).

6. Koszty Remizy w Borowej _ 1'730,68 zł

7. Koszty funkcjonowania Centrum Kultualno'lnformatycznego w Chotowej - 4L629,57 zl,

8' Koszty funłcjonowania Domu Kulfury w Pod]esiu 14.408,78 zł

9. Koszry wCK Żdżary 25.038'36 zł,

10. KoSŻy wcK Stara Jastrząbka _ 8.023,08zł,

1 1. Koszty osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowię _ 8.335,30 Żł.

12. Koszty Kl},tej Pływalni nie mające pokrycia w przychodach I'78,141,'76 zł

Koszty administracji 168.193'14 zł

1. Wynaglodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowrików

adrninistracyjnych (3 etaty) _ |37.410,'l'7 zł.

2. Zakup materiałów i wposaŻe a _ 6.410,22 Żł,

3' Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) _ l'l '02|,66 zł'

4' PodlóŹe służbowe _ 7 '290'49 zł.

KosŻty bibliotek \łyniosbJ 95 '912,28 Żł, z lzego kwota 63'656,09 zł to koszt wynaglodzeń

i pochodne od wynagrodzęń oraz świadczęń na rzecz pracowników, kwota 9.303,43 zł to kosŻ

zakupu książek z czego kwota 5.500 to środki otlzymanę z Bibliotęki Narodowe.j. Pozostałe

koszty w kwocie 22.9 52,7 6 zł Io koszt! związane z utzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenelowały kosŻty w Wysokości:

- biblioteka w Czarnej . 2'l .344 ,61 zl,

- bibliotęka w Grabinact 39 .635 ,54 z|,

- biblioteka w Przyborowię: 28.932'13 zł,



Koszty bibliotęk są mniejsze od zlealizowanych pźychodólv o kwotę 337,52, ponieważ jest to
koszt energii zakwalifikowany do roku 2007 natomiast wydatek nastą)ił w 2oo8 roku.

w zakresię dzialalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokoścl 676.128'2| z|'

z ezegol

_koszty świadczonych usług gastlonomicznych plzez stołówkę GCKiP_ 587'996,33 zł'

- koszty ęksploatacji i utrz}nania samochodtt - 9.429 
'I0 

zł,

- koszty obiektów na tercnie Gminy ma.jące pokrycie w przychodach: 44'693,93 zł.

- koszty imprez rekeacyjno-sportowych na terenie gminy Czama - 11 .603,00 .

- koszty KĄłej Pływalni mające pokrycie w pżychodach _ 16.405,85

Koszty dzialalności gaŚtronomicznej i uŚług transportoETch to:

i ' Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzęń oraz świadczenia na rzecz pracowników

(7 etatów) _ 204.178'76 zl,

2. Zakup materiałów i wyposażenia _ 265.190,1'7 zł'.w tyfi|

- zakup suowców - 236.346,8l zł'

- zakup pozostałych materiałów i \łyposźenia (m'in.. naczynia i drobne

wyposazenie kuchrri, śIodki czystości) w kwocię 28'843,36 zl

3. wydatki na zakup usług l02'675'92 zł' w tym:

- dostawa ęnęrgii _ 23,439'97 zł'
_ w ranach umów cywilno-prawnych _ 58.634,74 zł,

_ pozostałych (m'in' telefonicme, Zdfowotnę, badania i pomiary urządzeń elektycznych

i gazowych, pranie i maglowanie, wJĄłóz nięczystości) _ 20.601,21 zł;.

4. Pa]iwo i ufuzymanie samochodu - 9.429,10 zł

5. Pozostałe (podatek od nie.uchomości, ZAIKS, opłaty _ 8.916,48 zł

6. Amotyzacja - 7.035,00

Koszty Krytej Pł}.tvalni w Cz^rnei _ 194.541,6I zł

l, Wynagrodzenia i pochodne od wynagodzęń oraŻ świadczenia na rzecz pracowników (9 % )

eaatu - 83 .69 5 ,29 zl.

2' Zakup matędałów i wyposażenia ( środki czystości' chemia basenowa, drobne wyposźenie) -
4l.2|9,|I zł'

3. Ustugi 67.491,26 w tym;

- energia 59'149'53 Zł

- zdrowotne _ 42 1 ,00 zł



_ umowy zlecenia i o dzielo _2.424'80 zł

- pozostałe 5.495'93 zł.

4. opłaty (ubezpieczetie ) _ 520,7 1' zł

5. Amonyzalja _ L62I,24 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty gęnęrowały następującej wielkości

koszty:

- Dom Ludota w Grabinach 30.805,76 zł, w tym:

1. Zakup mateliałów i wyposaŻenia _ 450,50 zł,

2' Zakup usług W kwocię 19.233,62 zł, w tym

- związanych z dostawą eoergii 6.550,39 zł.

- umowa cywilno-prawna konselwatora _ 8j42,20 zł,

- pozostałych (m.in. wywóz nieczystości' woda ścieki), - 4.141'03 zł:.

3. Pozostałe (podatek od nieruchonrości, ubezpieczenię, ZAIKS, oplaty) - 9"154,00 zł,

4 . Amotyzacja _ I '36'7 '64 
zł

_ Dom Kultury w stalej Jastrząbce _ 70.047.16 zł,w lym

l' w}nagrodzenia i pochodne od w1nagrodzeń (1/2 ętafu) oraz świadczęnianatzecz

pncownika w kwocie 13'133,40 złl

2. Zakup mate ałów i wposażenia - 4"762,9l zł;

3' zakup usług w kwocie 40.676,31 zł, w qm:

- dostawa ęnęIgii _ 27 '516'1'I zł.

_ remonty _ 5.302,46 Zł

- w lamach umów c}.wi1no-prarvnych - 832'00 zł'

- pozostałych - 6.995'14 zł'

4. Pozostałe koszty (m.in. podatek od nieluchomości, ubezpieczenie' opłaĘ) - 10.844,54 zł.

5' Amońyzacja _ 630'00 zł

_ Remiza w Rół -4l,308'13 zł \łtym|

1 ' wynagrodzenia i pochodne od lł}nagrodzeń ( l /2 ętatu) oraz śWiadczenia na ftecz

pracoufila u krłocie l0']5l.65 zl:

2' Zakup materiałów i wyposaże a - 1'7lŻ,'7'1 zł|

3. Zakup usług w kwocie 28.101,03 zł, w Ęm:
- dostawa energii _ Ż.463,04 zł.



_ w .amach ulnó\ł c}.Wilno-prawnych - 832,00 zł

- Iemonto\łych 23.054"12 ił
- zakup usług pozostałych _ L7 5I ,21 zł

4. Pozostałe koszty (m'in' ubezpieczenie) 512,68 zł

5' AmortyŻacja _ 630,00 zł

- Remiza w Borowej _ 1730,68 zł' w tym:

1 . Zakup usług w kwocie 1'218,14Żł,wtym:

- zwiąŻanych z dostawą enęrgii 1'077'39 21

_ pozostałe _ 140'75 zł

2' Pozostalę koszty (ubezpieczenie) _ 572,54 zł.

- c€ntrum Kultural o-Informatyczue w chotowej _ 41.629'57 zł, wtym:

1.wy]a$odzenia i pochodne od wyna$odzęń oraz śWiadczenia na Eecz pracolłników

3/4 etatu) _ 15'435'38 zł

2. Zakup matęriałów i wyposażęnia 7.388,24 z|

3. Zakup usług wkwocie 11.392,73 zł wtym:

- dostawa enelgii _ 5.943'l9 zł,

- w lamach umów c}avilno-prawnych _ 2.174,40 zł

- pozostałe - ( m.in. telefoniczne.' woda. śc]'ekl) -3.275,l4 zł

4' Pozostałe koszty (ubezpieczenie) _ 951.84 Zł

5. Amoltyzacja _ 6.461,38 zł

- Domu Kultury w Podlesiu - 14.408,78 w tym:

1'Wynagrodzenia i pochodne od wynagodzeń onŻ świadczenia na Źecz pracowników (1/2 etatu )

- 9.',!',71,89 zl

2'Zakup matę ałów i wposźenia 2.II8,97 zł

3' Zakup usług w kwocie 2.005'37 zł wtynl:

- w Bmach umów cywilno-prawnych _ 300'00 zł

- poŻostałych (m'in. telefoniczne, w}nvóz nieczystości) _ 1.705,37 zł

4. Pozostałe koszty (ubezpieczęnię) ' 512,55 zł.



- wiejskie Centrum Kultury w żdżarach _ 25.038,36 zl w tym:

1.Zakup materiałów i wyposażenia _ 7.651,89 zł

2' Zakup usług w kwocie 16.873,06 zł w tym:

- dostawa enelgii _ 8.885,37 zł

_ umowa cywilno_pra\ł'rra konselwatora _ 7.005'7,1zł

_ pozostałe - 981,95 zł

3. Pozostałe koszty (ubezpieczę11e') 5l3,4I zŁ

-Wiejskie Centrum Kultury w starej Jastrząbce _ 8.023'08 zl w tyln:

i. Zakup materialó\ł i w}posazenia _ 1'155,46 zł'

2' Zakup irsług w kwocie _ 6.355,08 zł:

- umowa c}.wilno-prawna konserwatoB - 5.'733,03 zł'

- pozostałę _ 622,05 zł,

3. IJbezp;Ieczęnię - 51,2,54 zł

- osiedlowy Klub Mlodzieżowy w Przyborowie _8.335,30 zl w rym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 2.605,90 zł'

2. Zakup usług rv kwocie _ 5.729'40 zł:

- umowa cywilno_prawna konselwatora _ 5.729,40 Zł.

W 2008 roku dokonano następujących zakupórv inwesłcyjnychI

1' Zakup drzwi przesuv'łrych automat do stołówki GCKiP za kwotę 12.291'60 zł'

2. Zakup o&wzaczabasenowęgo na KĘ.tą Pł}'walnię Ża kwotę 1 1.834'00 zł

3 . Zakup drzwi aluminiowych na Kqtą Pływalnię za kwotę 6040,04 zł.

Stan należBości ogółem na dzień 31.12'2008 r' w1łlosi 6'832'15 zł i obęjmował:

1' z t}.t' dostaw towalów i usfug - 2'876,17 zł' w tym:

- dotyazące działalności kulturalnej - 471'17 zł,

- dotyczące działalności gospodalczej- 2405,00zł,

2. z t).tułu zwrctu podatku VAT _ 285,00 zł

3. refundacja z Urzędu Pracy _ 3'670'98 zł



stan należności łTmagalnych na dzień 31' 12.2008 r. wynosi 2'47 6,'!,7 zł i obejmował

w całości nalężności z q.t' dostaw towalów i usług.

-działalności kulturalnej w kwocię 471,17 zł'

- działalności gospodarczęj w kwocie 2005'00 zł.

stan zoborviązań ogółem na dzień 31.12.2008 r' wyniósł 138'379,58 Żł i obejmował:

1. Zobowiązania doryczące działalności kultwalnej _ 54'153,86 zł w t}łn:

-z t}'tułu dostaw towarów i usług _15'497,33 Żł,

- wobęc Urzędu skarbowego z t}'tułu podatków _ 4.'126'00 zl'
_ z t)'1ułu ubezpieczeń społecznych I7 '154,93 zł,

' ZAIKS 4'050'00 zł,

- z t}tułu w}'nagrodzeń (lagroóa roczta za 2'00 8 rok) _ 10'815'39zł

- pozostałe )'.9Io'2I zł

2. Zobolviązania dotyczące bibliotek _ 6'936'60 zł, w tym:

_Ż tytułu dostaw towalów i usług - 633,38 zł

_ wobec Urzędu Skarbowego z t}'tułu podatków _ 808,00 zł,

- z t)'tułu ubezpieczeń społecznych - 2.939,63 zł,

_ z tJĄufu wynaglodzęń (nagroda rocma za 2008 rok) _ 2.555'59 zł

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczęj _71 .289,I2 Ż|' w tyfi.

-z t}.tułu dostaw towalów i usług _ 50'826,25 zł'

- wobec Urzędu Skarbowego z t 'tufu podatków 2'806,00 zł'

_ z t).tułu ubezpieczeń społecznych _ 1 1.009,1 1 zł,

- ZAIKS _ 2.600,00 zł'

- z tjłufu wyna$odzei' (nagIoda rcczna za 2008 lok) 8.708,36 zł,

- wobec Urzędu Gminy odsetki z t}łułu nieteminowej zapłaty podatku od nięruchomości _

1'339.4o zł

stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 wynosi 19'015,27 - są to w całości

zobowiązania z t},tulu dostaw towarów i usług:

1. działalnośó kulturalna| 9,089,29 zł'

Ż- biblio1eki - 272'45 zł' I
3' działalność gospo dai]za - 9.653 

'53 
zł. ]

iT]l,i:'ń ltn' '' " . 'J''l lPi0tlocł
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S-prawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 200gr.
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakladzie Opieki Zdrowotnej

w Czarnej .

Realizacja planu przYchodóW za 20o8r.

Nazłva konta Pla[
zl

Wykonanie
zl realizacii

sprzedaż uslug medycznych
w tyn :

POZ opieka lekarska
PoZ pięlęgniarka środorłiskowa
PoŻ położna ślodowiskowa
POZ higiena szkolna
ASO ginekologia
Prolilaktyczne programy zdrowotne
Wynajem lokali
Czama - apteka
Czama - stonatologia
RóŹa stomatologja
Bądania odplatn€
Badania kierowców
Inne usługi medyczre
Przychody finansowe
Odsetki bankowe

Pozostałe przychody operacyjne

1 595 140,00

1 110 000,00
261 600,00

72 000,00
s1 400,00
95 900,00
4 240,00

28 316,40
14 816,10
7 440,00
6 000,00

400,00
200,00
200,00

6 720,00
6120.00

1 793 801,56

1 206 906,0s
301 408,31
85149,77
56 54s,85

134 804,s8
8 987,00

29 s26,40
14 876,40
8 100,00
6 550,00

614,30
350,00
264,30

7 61Ż,35
7 612,35

3,77

112,45

108,73
115,22
1la,26
110,01
140,51
21.r,96
104,27
100,00
108,87
109,17
153,58
175,00
132,1s
113,28
113,28

0,00

ogólem : I 6J0 576,40 1 831 558-38 112-33



Sprawozdanie opisowe
z wykonania planutinansowego za 2008r,

Samoclzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowonej
w Czarnej,

Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki
Zdrowotnej w czarnęj można zauwaŻyć ich wŻrost względem założonego planu finansowego.

wynika to ze zmian stawek kapitac1,jnych w ciągu roku naposzczególne rodzaje
usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnęj oraz lłykonania większej liczby
śł'iadczeri w poradni K niż zakładano, przekazania śIodków na wzrost wynagrodzeń -rv rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( Poradnia K)
oraz lealizacji profilaktycznych programów zdrowotnych .

Przycbody zrealizowano w kwocie l 831 558.38 zł , co stanowi 112'33 % Wobec
planowanych pEychodów rł, kwocie l 630 576.40. co daje wzrost dochodów
w kwocie 200 981,98 Zł'
Przychody z usług medycznych zrcalizowano w kwocie 1793 80l,56,costanowi 112'45 %
doplanu, przychody z wyrrajmu lokali zrealizowano w kwocię 29 526'40 zł co sranowi
104,27 %o planu, przychody z badań odpłatnych wynoszą 614,30zł co stanowi 153'58%
do planu, plzychody finanso\łe wyniosły 7 612,352ł co stanowi 1l3'28 7o do planu'
Pozostałe przychody operacyjne 3'77 zł.

Analizując realizację wydatkórł' w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie
opieki Zdlowotnej w Czarnej można zauwaŻyć ich zwiększenie względem zaloŹon€go
planu finansowego .

Konto wynagrodzenia _ wydano kwotę ogółem l23l650,29 zł co stanowi l12,58 70

do planu .

Konto _ Zużycie mateliałów gospodarczych _ wydano kwotę ogółem 30844'55 zł
co stanowi 107,85 % do planu.
Konto ańykuły biuroB.e _ \łydano kwotę ogółem 10 866'12 zł co stanowi 100,6l%
do planu.
Konto w)'posażenie gospodarcze _ rłydano kwotę ogółem 26134,10,ń co stanowi
137.55 % do planu.
Konto usługi gospodalczę _ wydano kwotę ogółern 241 282,64 z| co stanowi 138,l7%
do planu.
Konto zużycie mateńałóu, medycznych _ wydano kwotę ogółem 2o 695,69 zł co stanowi
103,48 % do plamr.
Konto wyposażenię medyczne - wydano kwotę ogółem 2 086'04 zl co stanowi 208'60%
do planu.
Konto usługi nedyczne - wydano kwotę ogółem \32952j4zł,co stanowi 110'79%
do planu.
Konto ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia wydano kwotę ogółem 261 153,55 zł
co stanowi 102,49 o/o do planu.
Konto ubezpieczenia oc \\'ydano kwotę ogółem - 3 2'ł9,54 zl co stanowi 104,82%
do planu.
Konto amortyzacja \Ąrydano kivotę ogółem 2l03,28 zł co stanowi 105,l6%doplanu_
Konto podatki i opłaty \łydano 1135,00 zł co stanowi 109,13 70 do planu .

Konto pozostałe koszty operacyjne 62'50 zł '
Koszty finanso\ł'e 2.45 zi

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę l731 140,00 zł,
a osiągnięto koszty w wysokości 1967218,89 zł co stanowi 113,64% do planu 

'
co spowodowało zwiększenie kosztów o 236 078,89zł na końec 2008r.
względem zaplanowanych.
Wynik finansowy za koniec 2008 roku wyniósł ; - |35 660,5I ń



Realizacia planu wvdatków za 2008 r.

Plan
Żl

Wykonanie
zl realizacii

Wynagrodzenia osobowe

zużycie materialó}v gospodalczych
w tym :

Enelgia ęlektryczna
Gaz
Woda
Środki czystości
Artykuły gospodarcze
Mate aly pozostałe

Artykuł biurowe
wtym:
splzęt komputelowy i biurowy
Materiały biurowe
Pręnumerata czasopism

Wyposażenie gospodarcze
wtym:
Meble
Żaluzje
Inne wyposażęnię

Uslugi gospodarcze
wtym:
Usługi komtu'talne
Usługi telekomunikacyjne
seiwis komput' i sprzęt.
opłaty pocztowe
opłaty bankowe
Monitoring
Usługi lemontowe
Dozól techniczny
cŻynsŻe
Pozostałe usługi obce

zużycie mlteriałów medycznych
wtym:
Leki
Mateliały opatrunkowe
JednorMowy sprzęt med'
Matęriały diagnostyczne
Środki do dezynfekcji
Druki medyczne
Recepty
Pozostałe mat. medvcŻne

1 094 000,00

28 600,00

6 000,00
16 000,00

s00,00
4 400,00

700,00
1 000,00

10 800,00

6 000,00
3 600,00
I 200,00

19 000,00

15 000,00
I 000,00
3 000,00

176 800,00

1 s00,00
10 200,00
4 000,00
1 000,00
2 600,00
1 200,00

150 000,00
400,00

3 900,00
2 000,00

20 000,00

,l 200,00
2 800,00
6 200,00

ó00'00
3 000,00
I 600,00

,100,00

1 200.00

I 231 650,29

30 844,ss

1076,54
t5 212,57

50r,72
s 185,32

991,05
1871,35

r0 866,12

6340,23
3 666,54

859,35

26 r34,10

20 965,18
751,,52

4 418,00

244 282,64

2 089,32
8 406,59
2 411,38

750,00
2 040,00
I 200,00

2r7 493,10
122,00

4125,00
5 ó45'25

20 695,69

3 864,31
2 53s,40
6 878,ŻI

522,82
2 611,29
Ż 022,16

319,97
1181.93

r12,s8

107,85

111,91
95,08

100,34
117,85
142,14
r81,r4

100,61

10s,67
101,85
71,6r

137,55

139,17
75,15

141,27

138,17

r39,29
82,42
60,28
75,00
18,46

100,00
145,00
30,50

105,71
282,26

103,,r8

92,0r
90,55

110,94
87,14
a8,24

126,42
94,99
98,49



0

208,60

110,79

109,80
118,02
81,00
12,50

109'ó5
87,13

130,63
300,05
167,61

roz,49

103,83
107,80
97,98

0
43,75
92,02

102,2r
94,64

t04,82

105,16

109,13

0

0

663,00

2 086,04

t32 952,54

11 361,89
36 s85,00

8 910,00
100,00

4 824,72
1 568,21
3 396,48
1200,18
5 000,00

2ó1 153'55

r78 991,90
29 320,38
20125,10

56,r2
175,00

1 840,39
t 226,50

28 815,16

3 249,54

2 t03,28

1135,00

62,50

2,45

o,0o

1 000,00

120 000,00

65 000,00
31 000,00
11 000,00

800,00
4 400,00
1 800,00
2 600,00

400,00
3 000,00

254 800,00

112 400,00
21 200,00
2t 152,00

0,00
400,00

2 000,00
1 200,00

30 448,00

3100,00

2 000,00

1040,00

Szczepionki

Wyposażenie nredyczne

UŚlugi medyczne
w t}łn :
Badania labomtoryj ne
Badania RTG
Badania USG
Innę badania
Utylizacja odpadów
Sterylizacja
Pralnia
lnne usługi medyczne
Uż}tkowanie sprzętu medycznego

Ubezpieczenia spoleczne
i inne świadczenia
wtym:
llbezpieczenia społeczne
Fundusz pracy,
Naliczenie ZFSS
odzież ochronna i robocza
Kursy i szkolenia
Podróże służbowe
Badania okesowe
Ryczahy samochodowe

Ubezpieczenia OC

Amortyzacja

Podatki i oplaty

Pozostale koszty operacyine

Koszty linanŚowe

1 961 2r1 731 140



Na]eżności na koniec 2008 r.
829.60 zł

wynosiły ogółem: |79 955'01 zł lv tym w1rrragalne
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Na należności niewymagalne składają się :

wystawionę i niezapłacone faktury za usługi medycznę - NFZ oddział Rzeszów ,

korekta faktury od dostawcy za zakupione matęriały medyczne oraz pobrana i nierozliczona
zaliczka na zakup materiałów przez pracownika '

Na należności wymagalne składa się :

wystawiona za uynajem lokalu i niezapłacona faktura
dla Gabinetu stomatologicznego w Czarnej 

' 
której termin zapłaty upbnął 14 grudnia

2008r.

Dyrektor SPG ZoZ w Czamej zaciągnął zobowiązania na koniec 2008r. na łączną kwotę :

ll04 810-18 zl .

Na zobowiązania nierłymagalne składają się :

Zobowiązania z t}łułu dostaw i usług _ 28 04'7,04 zł
Zobowiązania wobec budżętu - I39 403,56z|
Zobowiązania z t).tułu wylagrodzeń - I35 75'7,58 zł
Pozostałe zobowiązania - I 501,'70 zł
Zobowiązania niew1m-ragalnę ogółęm- 304 709'88 z|

ZobowiąŻania wymagalne sLladaja się :

Zobowiązania z t}.tułu dostaw i usług - 100,30zł
Zobowiązania ogółell - 304 810,18 zł

Zobowiązania z t}'tułu dostaw i usfug dotyczą nieopłaconych faktur za zakupy i usługi ,
których termin płatności prz}pada w miesiąctl styczniu 2009loku' Na zobowiązania wobec
budżefu składająsię niepŹekazane składki ZUS za listopad i grudzień 2008 , których te1miny
platności pź}padają w miesiącu styczniu i ]utym 2009 loku olaz podatek dochodolvy
od osób frzycznych, którego teruin płatrości prz}?ada w miesiącu styczniu i

lut1łrr 2009 r oraz podatek ! '\T za grudzień2008 'któręgo termin płatności
prz1pada w miesiącu styczniu 2009 roku'
Na zobowiązania z o.tuł wynagrodzęń składają się niewypłacone wynaglodzenia
za miesiąc grudzień 2008r, których termin płatności przypada do 10 stycznia 2009r'
Na pozostałe zobowiązania składają się niezapłacone składki członkowskie na okręgową
Izbę Lekarską w Rzeszowię oraz okęgowąlzbę Pielęgnialek i Położnych w Rzęszowie
składki grupowe ubezpięczenie na życie oraz składki PKZP, których tęmin płatności

przypada w stycŻniu 2009 roku.


