
zARzĄDzENlE NR LxlV/2008
Wójta Gminy Czarna

z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gmily z^ 2oo7 rok

Na podstawie aft.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dńa 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie

gmilrni.n (tekst jednoli1y Dz.U. z 200l roku Nr I42 poz.159l z późn.zm.) olaz at'198 ust.l i 2

ustawy z dnia 30 czelwca 2006r ustawy o finansach ublicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2l04 z

póŹn'zm.) - wójt Gm|ny Czalta zarządza co następuje:

$1.
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok w brzmięniu załączników od

Nr1do5.

$2.

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok Radzie Gminy i Regionalnej

Izbie Obrachunkowej .

s3.

U-'ś)
- -,1,.tt:

Zarządzenie vłchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l
do Zarządzęnia Nr LxIv/2008
Wójta Gminy czama
z dnia I 9 marca 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji dochodów
2a2007 rok

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

wyŚzcz€gólnienie Plan Wykonanie z^leełośó Wsk.7.

2 3 4 5 6 7

I_"
01010

RoLNIcTwo I ŁowmcTwo

]nfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- śrcdki z Europęjskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnęgo na rozbudowę Ujęcia Wody

w Żdżarach

- środki z budżetu pailstwa na rczbudowę

Ujęcia Wody w Żdżarach

225 818,31

123148,92

1.02 623,92.

20 525,00

2Ż5 al1,54

1.23 ) 48,69

r02 623,91

20 5Ż4"78

100,00

100,00

100,00

100,00

01095 Pozostała dzialalnośó

_ dotacja na Żwrot części podatku zawartęgo

w cenie oleiu napędowego dla rolników

r02 669,39

I0Ż 669,39

102 668,85

102 668,85

100,00

100,00

02001

LEśNIcTwo

Gospodalka leśna

- za dzieżawę obwodów łowieckich

1 't87,00

1 487,00

I 487,00

1 486,98

1 486,98

1486,98

100,00

100,00

100,00

40002

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE

w ENERGĘ ELDKTRYCZNĄ'

GAZ I woDĘ

Dostarczanie wody

- wpłaty nieszkańców na rozbudowę sieci

wodociągowej Borowa-Głowaczowa-Czama

- środki ze Zwi@ku Międzygmirulego

Wodocigo$ iKanalizacji \\ iej'kich w Woli

Rzędzińskiej na wymianę ogrodzenia studni

glebinorłej i pl'zepompowni rrody rr Czamej

_ środkiz Agencji Nieruchomości Rolnych

w Rzeszowie

306167,11

256 167,11

I 200,00

40 000,00

21.4 967,11

3061ó7.11

256 L6',7,1.L

I 200,00

40 000,00

Ż|4 s67,I1

100,00

100,00

100,00

100,00
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40078 Usuwanie skutków klęsk z}'wiołowych

- środki z wFoŚiGW na udrożnienie dwóch

potoków w Jawinach

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,00

i00,00

600

60016

TRANSPoRT I ŁĄcZNoŚĆ

Drogi publicme gminne

- wpłata KsG Zakład Gazowniczy Tamów

Ża umieszczęnie w pasie drogoł]łn urŻądzeń

podziemnych

- dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony

Rolnych na dofinansowanie remontu drogi

dojazdowej do pól w mieiscowości Róża

241696,00

2L 696,00

696,00

2l 000,00 21 000,00

241696,00

21 696,00

ó96,00

100,00

100,00

100,00

100,00

60078 UsDwanię skutków klęsk żywiołowych

- dotacja z MswiA na dofinanso\łanie wykonania

odbudowy drogi Jźwiny-Róża

- dotacja z MswiA na odbudowę infrastruktury

drogolro_mo.torł ej- przebudo$ a drogi gmiDnej

Borowa _ Mały Loniec

220 000,00

120 000,00

r00 000,00

220 000,00

120 000,00

100 000,00

100,00

100,00

100,00

630

63003

TURYSTYKA

Zadania w zakręsię upowszechniania turyŚMi

- dotacja celoua 7 budŻelu pańsr\ła na Żadanie pn

''Posz€Źenie oferty turyst.-kult. Gminy czama

poprzez rozwój infrastruktury lokalnej ''

- środkiz Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na zadanie pn "Poszerzenie

ofefy turyst'_kult' Gminy CzĄna poplzez

rozwój infras! uktury lokalnei''

I 779 865,01

l. 779 86s,0'7

342 328,00

I 43',7 537 ,07

1 629 208,68

). 629 2.08,68

191 671,6!

I 431 531,07 100,00

9I,s4

55,99

100

70005

GosPoDARKA MIEszLĄNIowA
Gospodalka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłaty za wieczyste u:łtkowanie

- wpł}wy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych

- \^pł}v) ,,e spr7edaŻ} wytob. is(l. mająt(.

( sprŻedazy działek, dachówki' złomu)

- odsetki

13s 644,00

135 644,00

577,00

22 446,00

l 12 6Ż1,00

135 651,13

135 651,13

5-/6,36

22 445,8'l

112 620,60

8,30

140,1s

140,15

187,88

868,09

ż

2

1

84,18

100,01

100,01

99,89

100,00

100,00



710

71003:

DZIAŁALNoŚC UsŁUGowA

cm€ntarze

- dotacja na utfzymanie i ręmonty cmentarzy

i mogił wojerrnych z Podkaęackiego

Urzędu wojewódzkiego

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

'r 000,00

4 000,00

100,00

r 00,00

t00,00

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Woiewódzkie

- dotacja na utrz]'mani€ pracowników

rcaliz\rjących z^d. z zakresu adm.rŻądorir'ej

- prowizja Ża rcalizację wpływów i opłat od

dochodów Ż zakresu administracji rządowej

92 301,83

89 ',791,00

84 460,00

5 337,00

92 337,14

89 831,s0

84 460,00

5 37t,50

100,04

100,04

r00,00

100,05

'7502i Urzędy gmin (miast i miast na pmwach powiatu)

- wpb$.y Ża prywatne rozmowy telefoniczn€

281,00

281,00

280,44

280,44

99,80

99,80

?5095 Pozosta]a działalność

- wpłFvy Ża materiały przetargowe

- prowizja za realizację opłat za udostępnienie

danych osobowych

2 223,83

2210,83

13,00

2 225,20

2 2 r0,00

15,20

100,06

99,96

1t6,92

75r

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANów

wł-ADzY PAŃsTwowBJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

oRAz sĄDowNIcTwA

UrŻędy naczelnych organów władzy państworvej

kontroli iochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja na finansowanie wydalków

z prowadŻerriem i aktualizacj ą stałego

rejestru wyborców

33 499,00

9l4,00

914,u0

30 961,99

I 914,00

1S14,00

92,44

100,00

100,00

75108 wybory do sejmu i s€natu

- dotacja na finansorvanie wydatków

związanych Ż przeprowadzeniem wyborów

ll
31

585,00

585,00

Ż9 053,99

Ż9 053,99

91,99

91,99

754

75412

BEZPIEcZtrŃsTwo PUBLICZNE I ocHRoNA

PRzEcIwPożARowA

ochotnicze straż€ pożamę

_ środki Ż u FośiCu na 7akup pollrPy s,/lalDot!ej

2744,50

2 744,50

2 744,s0

ż144'50

2 714,50

2 7 44,50

100,00

100,00

100,00



756

75601

DocHoDY oD osóB PRAWNYCE' oD osóB
FIZYCZNYCH I OD INI\TYCII JEDNOSTEK

AJĄCYCII osoBowoŚCl
PRAWNEJ oRAZ WYDATKI ZwĄzANE
zwIĄzANE z IcH PoBoREM

wpbĄłf' z podatku dochodowęgo

od osób fizycmych

- wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznyclr opłacany

w fomie karty podatkowej

4 924 241,a4

8 000,00

5 010 079,12

6 7 s7,36

6'757,36

150 801,94

6 648,55

6 648,55

84,47

84,47

Wpł]'\ły z podatku rolnego, podatku

Ieśnego' podatku od cz'nności cy1vilno_

ych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek

organizacyj nych

- podatek od Dieruchomości

- podatek lolny

_ podatek lęśny

- podatek od środków transportowych

_ odsetki od nieteminowych wpłat

75615

520 374,00

19 810,00

68 403,00

2 435,00

218,00

1 611 22',7,80

1 520 3',73,21

19 804,90

68 396,99

2 435,00

2t'7,70

100,00

100,00

99,9',7

99,99

100,00

99,86

75616 wpł}'wy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowiŻn, podatku od

c4'nnoici cy\'Vilnop.a$ nych oral podalków i

lokalnycL od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości

- podatęk rolny

- podatek leśny

- podatek pod środków transpońowych

_ podatek od spadków i darowizn

- wpłaty z innych lokalnych opłat, m.in' za wpis

doewidencji dział. gosp.

- podatek od cz-Jnności c1rłilnoprawnych

- odsetki od nieteminowych wpłat

89'/ 362,84

97 500,00

1 i 948,00

275 000,00

332 927,84

29 500,00

133 290,00

8 000,00

9 19',7 ,00

97 873,00

12 058,78

860 87i,r4

257 535,63

3l8 ó18,23

28 490,90

t29 459,60

7 638,00

9 r9',7 ,00

144 050,14

37 2',72,80

69 397.12

5 894,19

31016,03

93,6s

95,10

96,58

97,13

95,48

100,00

100,38

100,93
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'75618 wpl}vy z inllych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podsta\yie ustaw

_ wpl},\ły z opłaty skarbowej

_ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- wpł'\ły z opłat z^ zŁz:wol. na sprzed. alkoh-

I4l 087,00

28 711,00

24 685,00

87 691,00

t4r 084,94

28 7r0,50

24 684,38

87 690,06

100,00

100,00

100,00

100,00

7562t Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budŹetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

_ podatek dochodowy od osób prawnych

2 266 552,00

2.260 452,00

6 100,00

2 4s0 137,88

2 443 959,00

6 t?8,88

108,l2

l0l,29

108,10

758

75801

RóżNtr RoZLICZENIA

część oświatowa subwencji ogólnej

dla j€dnostek samorządu teD4orialnego

- subwencja oświatowa

12 688 314,00

8 2r 3 091,00

8 213 091,00

r2 688 432,88

8 213 091,00

8 213 091,00

100,00

100,00

i00,00

15802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dlajednostek

samorądu teD4oria[ne8o

- uzupehienie subwencji ogólne-j

2'7 5'72,00

27 5',72,00

2',7 572,00

27 5',72,00

100,00

100,00

'75407 część wyrównawcua subwencji ogólnej

dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

4 276172,00

4 2',7 6 172,00

4 2'76 172.00

4276172,00

100,00

100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rach'bankowvch

I I 470,00

1 r 470,00

I I 5E8,88

ll 588,88

10t,04

101,04

75831 część równowaąca subwencji ogólnej

dla gmin

- część równoważąca subrvcncji ogólnej

1ó0 009'00

r60 009,00

ló0 009'00

!60 009,00

100,00

100,00

801

80r 0l

ośwIATA I wYcHowANIE

Szkoly podstawowe

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeDiowej

sP rv staręj Jastrząbce

_ środki na sfinanso]vanie nauczaniajęzyka

aDgielskiego w pierwszych klasach szkól

podstawowych w roku szk.100612007

_ środki na sfilransowaDie nauczaniajęzyka

an8ielskiego w pierwszych klasach szkół

podstawowych w roku szk. 200'1/2008

dla

699 827 ł4
508 927.18

807,98

33 110,00

30 702,00

701ż4591

508 927,38

807,98

31 110,00

30 702,00

10020

100,00

100,00

100,00

100,00



- środki na dofinansowanie zakupu i instalac.ji

systemu monitoringu wiąjnego dla zespołu szkół

w Czarnej

- środki z FFRoN na realizację obszaru A
pro8ramu p'l' ''Uczcń nJ wsi-pomoc w zdob)cill

wyksaalcmia przez osoby niepełnosprawne

Żamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy

mi€jsko-wiejskie

- {rodli z Sekcji Cwarancji Europejskiejskiego

Funduszu Orientacji cwarancji Rolnej

na przebudowa bud. starej szkoły na cęntrum

Kulturalno-InfoDnatyczne w Chotowej

18 000,00

140 425,00

285 882.40

l8 000,00

140 425,00

285 882,40

100,00

100,00

100,00

80104 Przedszkola

- oplata stała

_ odPłatność za żywienie rodzicow oraz

dopłata z GoPs

- odsetki bankowe

63 039,72.

24 323,00

38 684,00

32,72

ó3 059'65

24 322,50

38 682,90

54'Ż5

100,03

100,00

100,00

165,80

80110 Girnnazja

- środki pozyskane na realizację programu

Socmtes_comeńius

59 261 ,30

59 261.,30

59 261,30

59 261,30

100,00

100,00

80114 Zespoły obsfu gi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- odsetki bankowe

4 316,84

4 316,84

5 7t6,83

5 7l ó'83

t32,43

t32,43

80195 Pozostała działalnośó

_ środki na dofinansowanie pracodawcom kosńów

przygotowania zawodowego młodociałych

pracowników

- środki na dofinolsowanie zakupu lektur do

biblioteL s/kolnych .z].'ól podstawowych i 8imnaŻjótł

64 282,00

58 586,00

5 696,00

64 280,7 s

58 586,00

5 694,15

100,00

100,00

99,98

852

852t2.

PoMoc sPoŁEcZNA

Św jadczenia rodzinne'zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerjłalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- odsetki od zwróconych świadczeń

nienależnie pobftnych

6 302 763,33

4 5ll 609,85

94r,t5

6 260 751,98

1 5 ). I 987 ,6',7

94 t,15

108 039i4

108 039,34

99,33

100,01

r00,00



_ zwrócone świadczenia Dienależnie

pobrane w 2006 roku

- dolĄcja z pfzemaczęniem na realizację świadczeń

rcdŻilnyclr oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne rentowe z ubezPieczenia społeczncgo

- dochódjst z t)łułu zwrotu zaliczęk aIimentacyinych

l0 668,70

4 500 000,00

l0 668,70

4 500 000-00

377,82 108 039,34

100,00

r 00,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobiemjące niektóre świadczenia

z pomocy spolecznej oraz niektóre ś\tiadc/enia

rodzinne

- dotacj^ z ptzeznaczęiiern na składki na

ubezpieczenię zdrowotne za osoby pobierająoe

niektóre świadczenia Ż pomocy społecalej

7 650,00

7 650,00

6 931,29

6 93t,29

90'ó l

90,61

85214 siłki i pomoc w naturze oraz składkina

ubezpieczenia elner]'taln e i rentowe

_ dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w

aturze oraz Śkładki na ubezpieczenie społeczne

633 000,00

633 000,00

590 392,83

590 392-83

93,27

93,27

85219 ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie GOPS

202'750,00

202 750,00

Ż0l470,40

20t 410,40

99.37

99,3'7

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.

_ dotacja na uslugi opiekuńcze

_ prowizja za odpłatność za specjalistyczne

uslu8i opiekuncze realiŻ' jako zad.zlec' gminie

I6 843,00

ló 800,00

43,00

16 468, t5

16 425,22

42,93

97 ,7 7

q7 11

99,84

85295 Pozos1ała działalność

- odsetki od rachunku

- środki na dożywianie dzieci w szkołach

930 910,48

'7 410,48

923 500,00

933 501,64

l0 00I 
'ó4

923 500,00

100,28

134,97

100,00

854

85401

f,DUKACYJNA OPIEKA

wYcHowAwczA

Świetlice szkolne

- wpłaty rodziców i GoPS na posiłki dla dzieci

7ól 999'00

t78

t78

193,00

I93.00

692 532.37

155

155

6l I,00

61 I ,00

90,88

87,33

8'7,33

85415 Ponloc materiaha dla uczniów

- środki na pomoc materialną dla uczniów

583 806,00

583 806,00

536 921,37

536 921,3-l

9 t,97

91,97



I
900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA

I ocHRoNA ŚRoDowIsKĄ

cospodarka ściekowa iochrona wód

- odsetkiod środków z Funduszlr spójDości

- \łp]aty mies7kcńcow na budowę kanalizacji

- środki na dofinansowanie inwestycji grrinnych

z Funduśzu spóiności _ PPczRw

I ls3 061,55

I t47 026,26

800,00

1 t46 226,26

I 158 873,09

152 837,80

5 811,54

800,00

146 226,26

100ś0

100,51

100,00

100,00

90020 wp\,\ły i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych

_ wpłIły z opłaty produktowej z wFoŚicw

5 815,29

5 835,29

5 835,29

5 835,29

100,00

t00,00

90095 Pozostała działalność

- zwrot kosztów postępowania sądowego

200,00

200,00

200,00

200,00

r00,00

100,00

ogółem dochody gminy 29 353 429,18 29 241 992,42 260 981,43 99,4

,1



REALIZACJA DoCIIoDÓw ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDoWEJ I INNYCH ZADAN ZLEcoI.,lYcH JEDNosTcE

SAMoRZĄDU TERYToRIALNEGo ZA 2007 RoK

Rozdz. wyszczególnieui€ Plan wykonani€ Wsk.7.

010

01095

RoLNIcTwo l ŁoWEcTwo

Pozostała dŻiałalność

_ dotacja na zrłrot cŻęści podatku zawartego w
cenie oleju napędowego dla rolników

102 669,39

102 669,39

t02 669,39

102 ó68'85

102 668,85

102 668,8s

t00,00

100,00

100,00

750

7501I

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

- dotacja na utrzymanie pracowników

realjzujących zad' z zakręsu adm'źądowej

84 460,00

84 460,00

84 460,00

84 4ó0'00

84 460,00

84 460,00

I00,00

100,00

t00,00

751

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANÓw

wŁADZY PAŃsTwowE'J

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

oRAz sĄDowN Ic"TwA

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

_ dotacja na finansowanie wydatków

z prowadzeniem i aktualiŻacją stałego

rejestru wyborców

1 914,00

1914,00

33 499,00

1 914,00

30 967,99

914,00

I 914,00

1914,00

92,44

100,00

100,00

100,00

75108 wybory do Sęjmu i s€nafu

- dotacja na finanŚowanie wydatków

związanych z prcwadzeniem wyborów

31 585,00

31 585,00

29 0s3,99

29 0s3,99

91,99

91,99
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852r2

PoMoc sPoŁEczNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalnę i rcntowe z

ubezpieczenia społecznego

- dot^cja z pŻezn^czeniem na realizację

świadczeń roclzinnych oraz sk]adki na

ubęzpieczenia ęmerytalne rentowe Ż

ubezpieczenia społecznego

4 500 000,00

4 ó18 950,00

4 s00 000,00

4 500 000,00

4 615 921,85

4 s00 000,00

100,00

50,75

100,00

85213 Skladki na ubezpieczenie zdlowotne opłacane

za osoby pobierające niekóre świadczenia

Ż pomocy spolec,/nęj oraz niektóre sWiadc/enia

rcdŻinne

- składki na ubezpieczenie zalrowotne opłacane

za osoby pobielaiące niekóre świadcuenia

z pomocy społecmej

7 6s0,00 6 93r,29

Zasiłki i pomoc w nafurze oraŻ składki na

ubezpieczęnia społec^e

_ dotacja na Bypłatę zasilków i pomoc w

natuze onz składki na ubezpie.społecz_ne

94 500,00

94 500,00

92 565,34

92 565,34

Usługi opiekuńczę i specjalistyczne usfugi opiek'

- dotacja na usługi opi€kui1cze

1ó 800,00

16 800,00

1.6 425,22

).6 425,22

ogóIem dochody gminY 4 $9 57439

Ć-l ł.-t,
I
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okeślony Uchwałą Rady Gminy Czama Nr I\I 12312006 z dnia 29 grudnia 2006 roku budżet

Gminy Czama na 2007 t, ptzsułidywał dochody budżetowe w wysokości 29.377:l0o,54 zl,

w tym dotacj9 na realizację Żadań z zakesu administracji rządowej zleconych gttinom w
kwocie 5.499.985'00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu rcku zmian w budzecie wprowadzonych uchwałami Rady

Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na d'zień 37J,2.200'7 r. wyniósł

29.353.429,78 zł., w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakesu administracji

rządowej zleconych gminom w kwocie 4.839.578'39 zł'

Dochody budżetowe aealizowarro w kwocie 29,24l.992!2 zl.' co stanowi 99,62910 rocznego

planu dochodów. Wykonarrie poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych prŻedstawia

poniższa tabela.

wYŚzCZEGóLNIENIE PLAN WYKONANIE

l. Dochody wlasne. w tvml 8 855 504.4! 8 989 12133 101-51

lochodv zDodatków i oDłat 2 657 689.9Ą z 6L9 941'2Ą 98-58

lochodv z maiatku sminv I35 644.0(, 135 6s r -1 t 00-01

Jochody z udziału w podatkach stanowiąoych
lochód budżetu państwa 2 266 5s2.00 2 450 137_88 108,10

lochody pomstałe 1 795 618.s5 3 783 391-08 99.68
2' subwencia opólna. w tvmI 12 676 844.OA 1ż 676 a44.oa 100.00

:zęść os\Ą iatowa 8 2i 3 09 t.0t 8 213 091.04 I00-00

)zęsc wryTolYnawcza 4 276 t12,0( 4 276 172.0( 100.00

Jześó równoważaca 160 009-0( 160 009,0( 100,00
lrodki z rezerwy subwencj i ogólnej na
rzupełnienię dochodów gmin 27 512.0( 2',1 5'72.0( 100-00

!. Dotacie celowc. l tvm: 7 821 08tJ! 7 576 027.0J 96'a7
ń zadania z7econę z zakresu adm in istracj i
'zadowei 1 839 578-3! 4 834 018,ó' 99.89

ra zadania rYłasne 2 981 503.0( 2'142 00A 4( 91.9'.1

DocHoDY oGóŁEM 29 3s3 429.86 29 241992.4) 99.62

W strukturze Zrealizowanych w 2007 roku dochodów

ogółu dochodów, subwencja ogólna stanowi 43,350ń

celowe stanowią 25'91oń ogółu dochodóv/.

dochody własne

ogółu dochodów,

stanowią 30,74 %

natomiast dotacje
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Nieściągnięte należności gminy z t}'tułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2007 loku

Wniosły 332.955,]''7 zł, w tym zaległości 260.981'43zł.

w dziale700 Gospodarka Mieszkąniowa wyś@iły zaległości w kwocie 2.l40,15 zl., w tym:

- z t}'tułu nięŻaplacenia cz1.llszów za wynajem lokali prŻez trzech najelnców z^ grndzień 2oo7

Ioku olaz za okles 6 miesięcy przez j ednego najemcę w kwocie1.868,09 zł,

- z tyfułu niezaplacęnia czynszu za użytkowanię wieczyste przez dwóch uż}'tko.wników w

kwocie 187,88 zł,

- z t}'tulu odsetek od zaległości w kwocie 84,18 zł'

W dziaie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn)ch jednoslek

nieposiadąjąc:lch osobovlości plawnej orąz wdatki zv,iązane z ich poborcl wystapiły

zalęgłości w kwocie 150.801,94 zł, wtyn:

- z t}tułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie

kany podatkowej w kwocie 6'ó48.55 zl.

_ z Ęłułu podatku rolnego, podatku leśnęgo podatku od nieruchomości od osób prawnych i

iirrychjednostek organizacyjnych w kwocie 103,25 zł,

- z tytułu podatku lolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków

transportowych oraz podatku od czynrrości c}.wilnopmlvnych od osób fizycznych w kwocie

l44.050'14 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od środków tanspoltowych występują w wyniku niezgłoszenia

organowi podatkowęmu wyręjestrowania lub sprzędźy pojazdów. W 2007 roku wysłano 37

upomnień na kwotę 57.184,10 zł. W związku z nieuregulowaniem pŹez podatników

zaległości wystawiono osiem t),tułów rvykonawczyclr do komomika na kwotę 9.955,00 zł.

odroczo o tęrmin płatności zaległości podatku na kwotę 32.214,00 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieluchomości, rclnym i lęśnym do osób irzycznych

dotyczą pozycji, gdzie często nie jest moŹliwę wyegzekwowanie należności, ponieważ

podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzeL_ucyjnemu'

ani też mchunków bankowych' z których można prowadzić skuteczną windykację,

podatników, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową blak możliwości zarobkowania,

korzystają z pomocy opieki społęcznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jęst

spadkobierców, wlasnośó nie jest urcgulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 82ó

upomnień na kwotę 137.516,80 zł, skierowano 67 t}'tułów wykonawczych do Urzędu



Skarbowego na kwotę 15.420,55zl' zab.zpieczarc zĄegłośni poptze,

przymusowej u 8 po<latrilów na kwoĘ 7.526'002ł.

l3

hipotęki

'łł dzialę Pomoc społeczną wystąpiły zaległości w kwocie 108.039'34 zl z tłttlhl

wylmonych a nie zuńconych od komomika zaliczek alimentacyjnyob_

Skutki obnizenia gómych stavęk podatkowych prŻez Radę Gminy w podatku od

nieruchomości, w podątku od !środków talsportowych oraz w podatku rclnym za 2008 rok

wyniosły 883'071,25 Ą co stalrowi 3,o2% wykonanych dochodów.

Gmina posiada akcje w Rolno _ Towarołym Rynku Hurtowym Giełrla Tamowska o warto&:i

l.500 ż. oraz udziały w Dębickiej Agęncji Rozwoju Rol'riatwa sŃłka zo.o. o warlości

29-666 zL ri7 d,, J 1F

ła,ffĄ,ag
I

wprs



l4

DoCHoDY I WYDATKI WYNIKAJĄCE z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWoLEŃ NA SPRZEDAż NAPoJÓw ALKoHoLowYcH

DOCHODY

Dzi9ł Rozdz. Zródlo dochodU Plan Wykonanie Wsk.%

756

'/5618

DocHoDY oD osóB PRAWNYCH, oD osÓB

FIZYCZNYCII I OD II\NYCH JEDNOSTEK

NIEPosIADAJĄCYcH osoBowoŚcI PRAWNEJ

oRAz WYDATKI zwĄzANE Z IcH PoBoRxM

wpłIvy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek

samorządu rer}.torialnego na podstawie us1aw

- wpŁywy z opł^t z^ zezwolenia na sprzedaż alkoholu

87 691,00

87 6qt,00

87 6e1,00

87 690,06

87 690,06

87 óq0,06

100,00

100,00

r00,00

Razem 87 ó91,00 87 690,06 100,00

WYDATKI

Dzial Rozdz, Nazwa Plan wykonanię wsk.yó

851

85153

OCIIRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomani

89 ż0625

2 000,00

8626455 96ło

85154 Pzeciwdziałanie aloholimowi

_ wydatki wynikające Ż gminnego programu profiIaktyki
przecwdziałania alkolrolizmowi

8',7 206,25

87 206,25

86 264,55

86 264,55

98,92

98,92

Razem 89 206,25 86 264,55 96,10

,1
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Załącznik Nr 2
do zarządz€nia Nf LXIV/2008
wójta Gminy czama
Ż dnia 19 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKoNA|IIA WYDATKÓW GMII{Y CZARNA

ZA Ż007 rok

DŻial Rozdz wyszczególniĆnie Plan wsk 7o

010

400

0i008

RoLMcTwo I ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

1. wydatki bieącę

389 927,02

r 22t,00

1 22t,00

388 439,91

I Ż20'50

1220,50

99,62

99,96

99,96

01010 Infrastnktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

l. wydatki mająlkowe

wttm:

- Rozbudowa Ujęcia wody Źdżary Ż75 936'63

275 936,63

2'1s 936,63

275 935,49

275 935,49

100,00

r 00,00

100,00

01030 Izby rolnicze

1.wydatki bieące

I 000,00

8 000,00

ó 5l5,07

6 515,07

8t,44

8t,44

01095 Pozostała dŻiałalnść

1. Wydatki biezace

t04 769,39

104'769,39

104 768,85

l04 7ó8'85

r00,00

100,00

40002

WYTWARZAI\IE I ZAoPATRYWANIE w E'NERGIĘ
f,LEKTRYczNĄ' GAz I woDĘ

DostarcŻanie wody

1. wydatki biezące

w t''rn I

- dotacja do Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej
w czamęj

2. wydatki majątkowe

wtyn:
- Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowościach
Borowa-Głowaczowa-czarna

- wodocią8 Pod|esie Pniaki

- Budowa sieci wodociągowej Żżr5l

651s21,8s

522 786,85

45 140,00

5140,00

47'.7 646,85

445 565,85

I 281,00

30 800,00

651217,14

522 Ą83,24

45 140,00

5140,00

47',1343,24

445 562,18

I281,00

30 500'0ó

99,94

100,00

100,00

99,94

100,00

100,00

99,03



40078 Usuwanie skutków klęsk ż}.wiołowych

l .Wydatki bieące

128 73s,00

128 735,00

t28',734,50

t28134,50

100,00

100,00

600

60014

TRANSPoRT I ŁĄczNoŚĆ

Drogi publicare powiatowe

l.Wydatki mająfkowe

w tym:

- Budowa zatok parkingowych prry drodze powiatowej nr
l 279 Róża-stara Jastrzabka
- Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr
1293 Chotowa-Borowa
_ Dotacja do Powiatu na przebudoweę drogi powiatowej
PrŻecław -Chotowa,chotowa-Grabiny

2 Ba 625ł4

2t'7 74t,80

217 ',7 41,80

5 373,00

3 660,00

208 708,E0

3 660,00

208 708,80

2 t37 946,16

217 74r,1',7

217 741,17

99,97

100,00

100,00

99,99

100,00

100,00

60016 Drogi publiczne gminne

1.Wydatki bieące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od w}'nagrodzeń

2. wydatki majątkowe

w tymi

- Uwardzenie placu i drogi gm'w Głowaczowej koło szkob

_ Budowa drogi gminnej Prryborów-Głowaczowa

- Remont drogi gminnej RóŻa- Nowa wieś

- Remont drogi gminnej Żdi.^ryNazagrody

_ Rernont dróg Róża - Grabówka

- Budowa parkingu wiejskiego Ja:żwiny

_ Remont drogi cŻama ul.Mickiewicza

- Kompleksowy remont oraz budowa infrastruktury
drogowo_parkingowej w Gminie Czama w celu zwiększenia
szans rozwoju Gminy

- Remont drogi Grabiny-Błyszczówka

- Remont drogi i chodnika Czama ul.Dworcowa

_ Wvkonani€ wiat autobusowvch

- Wykup dzialki pod drogę w Róży do crnentarza

- u )kup d,,iłlli poddrogęu Gło$aczowej

- wykup dzialki pod drogę w Borowej

_ Wykup działek pod drogę w Grabinach

I 580 066,94

668 J88,94

4l9J3,00

911 ó78'00

4t 093,00

105 588,00

71379,00

290 ó95'00

28 671,00

134 2M,00

t2 444,00

77 300,00

I l3 484,00

6 426,00

l3 054,00

10 000,00

1500,00

3 000,00

2 800,00

579 390,45

66'7 715,60

43 931,23

9tL 674,85

4t 092,42

t05 587,08

'1r 318,94

290 695,00

28 610,43

134 243,22

t2 444,00

77 300,00

13 484,12

6 425.64

li 054,00

10 000,00

1500,00

3 000,00

2 800,00

99,96

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

r00,00

I00,00

99,99

100,00

100,00

100,00

r00,00

r00,00



60078
lUsuwanie skutków klęsk żywiolowych
I

|1.Wydatki biezące
I

2'Wydatkirnajątkowe

w tYrn:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych _ odbudowa
infrastruktury drogow - mostowej - remont drogi Borowa
"MĄ Koniec"
- Usuwanie skutków klęsk Ąrłiołowych _ oclbrrdowa
int'rastruktury drogow - mostowej _ ręmont drogi RóŻ -
Jaźwiny

340 817,00

r0 200,00

330 617,00

169 004,00

l6t 6t3,00

340 815,14

I0 199,20

330 61s,94

16| 6lŻ'13

169 003,21 100,00

100,00

99,99

100,00

r 00,00

630

61003

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

l' wydatki Dajątkowe

wtym:

Posz€rze ie oferty turystyczno-kulturalnej gminy czama
poprŻez rozwój infraŚruktury lokalnej

2 34916aAs

2 349 768,45

2 349 768,45

2 349 768,45

1 93ó ó19'48

1936 6t9,48

L 936 61.9,48

936 619,48

aż,42

82,42

82,42

a2,42
700

70005

GOSPODARKA MASZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. wydatki bieące

2. wydatki majątkowe

w tym:

_ Likwidacja barier architektonicznych w ośrodkach
udrowia w Cminie Czarna

- wykup działkj pod osrodek zdrowia Róza

t53 387,00

153 387,00

124 74'7,00

28 640,00

l4 640,00

l4 000,00

r52 03010

152 030,20

l23 390,Ż0

28 640,00

14 ó40,00

l4 000,00

99,t2

99,12

98,9t

100,00

100,00

100,00

t0

71004

DZIALALNoŚć UsŁUGowA

Pla y zagospodarowania przestrzennego

l.wydatki bieżące

wtym:

- wyDagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2Ż 233'00

18 233,00

l8 233,00

l8 233,00

22 232,s0

lE 232,50

r 8 232,50

I8 2J2,50

100,00

100,00

100,00

100,00

7t 03s cmęntarze

l.wydatki bieące

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

r00,00

r00,00

7s0

7501l

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

U.zędy wojewódzkie

l. wydatki bieące

wtym:,

_ ]łynagrodŻenia i pochodne od wynagrodzeń

2 285 928,00

I l8 903,00

I t 8 903,00

98 117,41

Ż 278 443,19

118 664,53

118 664,s3

98 II4,J0

99,67

99,80

99,80

100,00



Rady gmin

l. wydatki bieźące

145 886,00

]45 88ó'00

145 884,64

145 884,64

100,00

100,00

15021 Urzędy Gmin

l. Wydatki bieżące

w tym:

- Ę,nagrodzenia i pochodne od w}Ęagrodzeń

2' wydatki majątkowe

- zakup 5prŻętu kompulerorrego i oproglzmowania

359,00

029.00

57ó 8ó8'00

24 330,00

24 330,00

1955

I 931

I't7,21

'7a7,82

5'16 867 
'2Ż

24 329,39

24 329,39

I 948

1 923

99,63

99,63

100,00

100,00

I00,00

750'75 Promocja jednostek samorządu ter}toialnego

l'wydatki bieące

!v tyml

- !|] nagrodlenia i pochodne od $ynagrodZ(ń

7 500,00

7 500,00

3 500,00

7 500,00

7 500,00

3 500,00 100,00

I00,00

100,00

75095 Pozostała działalność

l. wydatki bieące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri

s8 280,00

58 280,00

7 062,00

582',l6,81

58 276,81

7 060,75 99,98

99,99

99,99

751

75101

t'RzĘDY NACZELNYCH oRGANow wŁADzY
PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA
oRAz sĄDovńłIcTwA

U.zędy nacŻelnych organów władzy państwowej' kontroli i
ochrony prawa

l. wydatki bieące

wtym:

- tł}nagrod/enia i pochodne od w)nagrod/eń

33 499,00

I 914,00

I 914,00

914,00

1914,00

1914,00

30 961,99

911,00

92,14

100,00

100,00

100,00

75108 Wybory do Sejmu i Sermtu

1. wydatki bieżące

w t)'rn I

_ \łynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3l

31

585,00

585,00

I 16,84

29 053,99

Ż9 o53 
'99

6',726,84

9t,99

9t,99

9Ą,52

154

75403

BEZPIECZENSTWO PUBLICZIYE I OCHRONA
PRzEcIwPożARowA

Jednostki terenowe Policji

l' wydatki bie'ące

w tym:

dofinansowanie do zakupu paliwa dla Policji w Czarnej

266 752,00

5 000,00

s 000,00

5 000,00

265 976,49

5 000,00

5 000,00

5 000,00

99,7 t

100,00

100,00

t00,00



'754t2 ochotnicze straŹe pożarne

1' wydatki bi€ące

wtyn:

_ wynagrodzenia i pochodne od w)magrodŻeń

2. Wydatki majątkowe

- Budowa lemizy osP stara JastrŻąbka

256'752,00

147 254,00

21024,00

r09 498,00

109 498,00

255 9'.76,49

t46 478,79

24 023,01

109 49'7,'70

109 49'7,10

99,',l0

99,47

r00,00

100,00

r00,00

75495 Pozostała działalność

2'wydatki majątkowo

- Monitoring przeciwpowodziowy rzeki Wisloki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

i00,00

100,00

r00,00

/5Ó

1s64'7

DOCHODY OD OSOB PRAWTIryCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INIIYCH JEDNOSTEK NIE
PoSIADAJĄcYcH osoBowoŚcI PRAWNEJ
oRAz WYDATKI ZW!ĄZANE z lcH PoBoREM

Pobór podatków 
' 
opłat i nieopodatkowanych należności

budżetowych

t.wydatki bieące

w tyl!:

- rr5ltagodzellia i pocllodne od \ł}nagrod/eń

s8 037,00

58 037,00

58 037,00

42 588,00

58 035,56

58 035,5ó

58 035,56

42 s8'7,61

100,00

100,00

r00,00

r00,00

757

'7 5',70?

oBSLUGA DŁUGU PUBLICZIYEGo

obsługa papierów wańościowych, kręd}tów i pozyczek
jednostek samorządu ter}torialnego

l. wydatki bi€ącę

wtym:

- wydatki na obsfugę długujednostki samorządu

terlorialnego

459 438,00

459 438,00

459 438,00

4s9 438,00

459 437,68

459 437,68

459 4i7 ,68

459 437,68

100,00

100,00

100,00

100,00

801

80101

oŚwIATA I wYcHowANIE

Szkoty podstawowe

i. wydatki biezące

w tyml

- wynagrodzeDia i pochodne od uynaBrodzeli

2. wydatki majątkowe

w tyml

_ Budowa zespołu boisk spońowych prŻy zespole szkół \\
Crabinach

11 200 602,18

6 4t 8 648,56

6 ?29 t2E,58

165 899,58

I89 520,00

189 520,00

11 097 708,t4

6 389 320,l9

6 199 800,45

160 325,09

189 5t9,14

),89 519,74

99,08

99,54

99,53

99,87

100,00

100,00



80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

l' Wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od w}nagrodzeń

239 808,00

239 808,00

209 6Ż7.00

230 s14,3',7

230 544,3',7

202 962,s7

96,t4

96,14

96,82

80r 04 oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowyc

l ' Wydatki bieŹące

- wlnagrodzenia i pochodne od wlmagrodzeri

821 591,00

821 591,00

386 021,00

820 848,99

820 848,99

386 016,51

99,91

99,9t

100,00

801l0 Gimrazja

1' wydatki bieżącę

w t}łn:

- w}ma8rodzenia i pochodne od \rf/nagrodzęń

2'wydatki majątkowe

w Ęłn:
- Budoua ze.poh boisk sporlowych prTy gimnazjum r!

Ąóży

3 062 873,85

3 039 698,85

2 408 803,00

23 175,00

23 1',15,00

3 000 611,0s

2 9',7',t 436,25

2 406

23

817,1 I

174,80

174,80

9'.7,9',7

97,95

100,00

100,00

80| 3 Dowożenie uczniów do szkół

1. wydatki biezące

w tlml

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeil

92 278,00

92 278,00

11 981,00

696,26

696,26

91

91

11 399,58

99,3',7

99,37

80114 Zespoły ekonomicŻno - administracyjne szkół

1' Wydatkibieżące

w tym:

_ \ĄynagrodZęnia ipochodne od wynagrod7eń

389 569,00

389 569.00

00585i42

389 000,86

389 000,86

342116,72

99,85

99,85

90,86

80146 DoksŹałcanie i doskonalenie nauczycieli

l. Wydatkibieżące

50 954,75

50 954,',l5

s0 860,99

50 860,99

99,82

99,82

80195 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące

w tym:

- wyrtagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

124 8',79,00

124 879,00

1 1 600,00

t24 825,43

124 825,43

11 548,09

99,96

99,96

99,55

85t

85153

OCIIRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

1.wydatkibieżące

a9 206,25

2 000,00

2 000,00

86 264,55 96,10



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

l ' wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wyna$odzeń

87 206,25

8'7 206,25

5 874,2s

86264,55

86 264,5s

5 874,00

98,92

98,92

r00,00

852

85212

PoMoc sPoŁf,czNA
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emeD4alne i r€ntowe z ubezpieczenia społecznego

l.wydatki bieące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń I t8 767,00

6 428150,66

4 5l l ó09,85

4 5t I 609,85

6 3a3 Ż2l,l5

4 5r 1 609,85

4 511 609,8s

t18 767,96

99'Ż9

100,00

100,00

100,00

8s2t3 składkj na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobiedące niektóle świadcŻenia z pon1ocy społecznęj

l.wydatki bieące

7 650,00

7 650,00

6 931,29

6 93 t,29

90,61

90,ó|

8s214 zasiłki i pomoc w natuEe oraz składkina ubezpieczenia
społeczne

I. wydatki bieące

6ó8 7l3'00

668 7r3,00

ó26 l05'83

626 105,83

93,63

93,63

85215 Dodatki mieszkaniowe

l. wydatki bi€ące

122'785,00

t22'785,00

IŻ2',784,2|

t22',784,21

100,00

100,00

8s219 ośrodki pomocy społecznej

l. Wydatki bieżące

wq/m:

_ $ynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2. wydatki majątkowe

274 922,00

2',72768,00

233768,00

2154,00

2',73 096,42

270 943,t2

232 484,47

2 153,30

99,34

oo 1'l

99,97

85228 Usfugi opiekuricze i specjalistyczne usfugi opiekuricze

l, wydatki bieżące

w tym:

_ w1nagrodzenia i pochodne od !rynagrodŻeń

17 070,00

l7 070,00

1ó 800'00

16 693,42

16 693,42

L6 425'Ż2

97,79

97,19

97,17

85295 Pozostała działalność

l. wydatkj bicżące

2' wydatki rnaiątkowe

826 000,81

798254,81

2',7 7 46,00

E26 000. t3

'798 254,16

27'745,97

100,00

r00,00

100,00

854

8s401

EDUI(ĄCYJNA oPIEKA wYcHowAwczA
Świetlice szkolrre

l. wydatki bieące

wtym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

l9ó 010'25

448979,00

4Ą8 979,00

254'789,00

979 477,16

421439,46

42t 439,46

249 960,27

81,93

93,87

93,87

98,r0



854t 5 Pomoc materialna dla uczniów

1. wydatki biezące

wtym:

- w)magfodŻenia i poclrodne od wynagrodzeń

7 42 02t,00

742 021,00

8 890,00

5s3',72',7,10

553 72',7,10

8 052,03

'7 4,62

74,62.

90,57

8544ó Doksaałcanie i doskonalenie nauczycieli

1. wydatki bieżącę

830,25

830,25

530,60

530,60

63,91

63,9 t

85495 Pozostała działalność

l. wydatkibieżące

4 180,00

4 180,00

4 180,00

4 180,00

r00,00

r00.00
900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCIIRONA
ŚRoDowISKA
Gospodarka ściękowa i ochrona wód

1'wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od w}ma8rodZeń

- dotacja przekazana do Gminnego Zakładu Gospodalki
Komunalnej lv Czamej

2' Wydatki majątkowe

wtym:

Program popra\łry czystości zl€wni rŻeki Wisłoki - budorva
kanalizacji Czama i Grabiny
- Budowa sieci kanalizacyjno-]vodociągowe.j chotowa za
zalewem

- Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa

- Budowa kanalizacji Botowa

- wykup działki pod strefę ochronną oczyszczalni ścieków
Czarna
_ Wykup działki pod budowę oczysŻczalni ścieków w
stalei Jastrząbce

24 700,00

7',7 960,00

284 623,81

155 047,8 r

8 553,00

50 500,00

ls 523,00

20 000,00

35 000,00

2 215 064,24

389 283,81

104 660,00

l\6 975'Ż1

2Ą2 0a'7,63

103 296,64

Ż4'700,00

'7',7 960,00

38 790,99

l I 306,78

a 552,20

48 409,69

t5 522,32

20 000,00

35 000,00

49,10

1',7,43

98,',70

100,00

100,00

r0,80

0,98

99,99

9s,86

100,00

100,00

r00,00

90002 Gospodarka odpadami

1. wydatki bieżącę

ól 2l0'00

ói 210'00

50 93s,97

50 935,97

83,22

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

l. wydatki bieące

9 490,00

9 490,00

9 490,00

9 490,00

100,00

t00-00

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

l' wydatki bieące

'780 753,r4

'780'.753,14

780 134,93

780 134,93

99,92

99,92

90020 wptywy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych

1. wydatki bieżące

5 835,29

5 835,29

5 835,29

5 835,29

100,00

100,00



90095 PoŻostała działalność

1. Wydatki bieĄce

28 492,00

28 492,00

28 491,45

28 49r,45

100,00

100,00
9Ż1

92109

IKULTI,JRA I OCHRONA DZIEDZICTWA
lNłnonownco
Doml i osrodki kultury. swietlice i klubv

l - Wvdatki hież..e

wtym:

- dotacja do Gminnego Centrum Kultury

_ wydatki z t)'tułu polęczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu tel]łorialnego

2.wydatki majątkowe

- Budowa Domu Kultury w Głowaczowej

- Wiejskie Centrum Kultury w Borowej

- Adaptac.ja Domu Ludowego i remizy OSp

w Jaźwinach na centrum kulturalno - infomatvczne

s67 266,00

47',7 266,00

434'700,00

376 000,00

54 000,00

42 566,00

t2 823,00

28 060,00

1683,00

512 329,40

422 329,40

319 764,',71

376 000,00

42 564,69

12 822,20

28 060,00

1 682.,49

90,32

88,49

87,36

100,00

100,00

99,99

100,00

99,97

92r]'6 Biblioteki

1. wydatki bieżące

wtym:

- dotacja do bibliotek

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

100,00

100,00

100,00

926

92605

KULTI]IłA FIZYCZNA I sPoRT

Zadania w zakesie kultury fiŻycznej i sportu

1. Wydatki bieĄce

183 '{90,00

183 490,00

183 490,00

183 084,00

183 084,00

183 084,00

99,78

99,78

99,',78

Razem 30 749 506,64 28 740 a07,11 93,47
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W uchwalon)mr budźecie gminy na 2oo'7 lok wydatki na dziei ol.o1.2oo7 roku wynosiły
29.'72I.685'4'7 zł.

Po uwŻględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2oo7 plan wydatków nadziei3'l.l2.2oo,1

roku w}'l'losi 30.'7 49,506,64 zł, w t}łn wydatki na rcalizację zadń z zakesu administracji

aądow ej 4.83 9. 57 8,3 9 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.740.807,17 zł, co stanowi 93,47 oź planu, w tym wyda&i
na rcalizację zad,ai z zakrcsu administracii rądowei 4.834.018.69 zł' co stanowi 99.89 %

przyznanych dotacii.

ogólnej kwoty wydatków plzeznaczono ..z
1. Na wydatki bieŹące

a)wynagrodzenia i pochodnę

b)dotacje

c)wydatki na obsługę długu

d) wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez

jst

2. Na wydatki maiątkowe

plal 24.442'99l 
'1o 

zł

plan 10'031'l1l,08 zł

plan 624.768,'70 zl
plan 459.438'00 zł

plan 54.000,00 zł

wyk. 23.993.588'l9 zł

wyk. 10.007.338'37 zł

wyk' 624.768"70 zł

wyk. 459.43'7 
'68 

zł

wyk.

plan 6'306.515,54 zł wyk' 4'147 '218,98 zł

wójt Gminy zaciągnął zoborviązania na ogólna kwotę 983.840,56 zł.

Zobowiązania te dotyczyłyjednostki Urzędu Gminy w kwocię 135,139,26 zł' szkół w kwocie

825.951,10 ż' Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22'150'20 zł'

Wszystke zobo\łiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, na którc składają się

niep*ękazane składki od wynagrodzenia za miesiąc gludzień 2007 I., L1órych temin zapłaty

upływa w dniu 05.01.2008 r. i 20.0l.2008 r., naliczone dodatkowe w).naglodzenie roczne za

2007r., rozliczenie VAT za miesiąc grudzień 2007, faktuy za ęnęIgię, gaz, zakupy i usługi'
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RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

W 2007 r. na rolnictwo poniesiono wydatki związane z opłatą melioracyjną gruntów

gminnych na rzecz spółki Wodnej, przekazano rralezną składkę w wysokości 2 % od

tłp\.wów z podatku rolnego do Izby Rolrriczej, w zakresie produkcji zwierzęcej oplacono

przyjęcie psa do schroniska, oraz z otłzymaięJ dotacji w wysokości 102'óó8,85 zł opłacono

wydatki zwiąane zę zwrotem podatku akcyzowego zawartego w ceńe olejr-] napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne

wydatki zuiąane ., realizacją tego zadania'

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ' GAz I

woDĘ

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w czarnej została pżękazana dotacja w

kwocie 2'568,00 zł.

Ze środków otzymanych z wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i cospodarki

Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.000'00 zł opłacono wydatki Żwiązane z udrożnieniem

dwóch potoków w Jźwinach w celu zabezpieczenia przed powodzią. Wykonano również

wały przęciwpowodziowe olaz odmulanie rcwu 'w sołectwie Borowa, wykonano ogrodzenie

ujęcia wody Czama.

Kontynuowane były n&stępujące zad8nia inwestycyjne|

Rozbudorva sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa _ Glowaczowa cŻarna

Zakupiono dziennik budowy' zapłacono za wylys i wypis z rejestru gluntów, wykonano sieć

wodociągową opłacono nadzóI inwestorcki'

wodociąg Podlesie - Pniaki

Wykonano mapy do celów opiniodawczych i projęktowych.

Rozbudowa Ujęcia wody Żdżary

wykonano lozbudowę ujęcia czego efektem realizacji zadania to budowa: dwóch studni

głębinowych z obudową o wydajności 25m)lh kazda. ogrodzenia srLrdni, place i drogi
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dojazdowe, oświetlenia, sieci wodociągowej łączącej studnie z ujęciem, sieci zasilańa

energetycznego, budowa zbiornika osączającego, instalacji elektrycznych i automatyki

kontrolno pomiarowej .

Budorła sieci wodociągowej żdzary

wykonano projękt budowlany przyłączy wodociągowych, opracowano kosaorysy

inwestorskie, wykonano sieć wodociągową opłacono nadzór inwestorski.

TRANSPoRT I ŁĄczNoŚć

Poniesione zostały wydatki zsłĄęane z wynagrodzeniem i pochodn1mi od wynaglodzeń

pracowników interwencyjnych w kwocie 36'363'95 zl,

Pozostałę wydatki to remonty dlóg gminnych w poszczególnych sołectwach, któIe składają

się wydatki między inrrymi na: zakup kruszywa, klęgi betonowe, piasek, znaki drogowe,

tanspońy kamienia, żwiru, praca równiarki, wykonanie odwodnięnia ul. spółdzielczej'

odwodnienia terenu drogi gminnej w Borowej, drogi gminnej w Grabinach, oraz

odwodnienię obwodnicy w Jaźwinach, ręmont chodnika w Róży'

oplacono ńwnież przękopanie lowu odwadniającego w Przeryłym Borze oraz w Podlesiu'

Do Powiatu została przekazana dotacja na współfinansowanie przębudowy dlogi po\^ iatowej

Przecław _ Chotowa _ Chotowa- Grabiny w kwocie 208.708 zł.

Kontynuowane były naśtępujące zadania inw€Śtycyjne:

Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatow€j nr 1279 Róźa - stara Jastrząbka

w miejscowości Róża

Zapłacono za dokumentację projektowo _ kosztorysową opłacono nadzór inwestorski.

Budowa zatok parkingowych przy drodzo powiatowej !r 1293 Chotowa - Borowa w

miejscowości Glowaczowa

Zapłacono za dokumentację projektowo _ kosztorysową.
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Budowa parkingu wicjskiego w Jaźwinach

wykonano dokumęntację kosztorysowo _ prcjektową wykonano pa*ing i drogę

węwnętrzną przełożenie gazociągu, opłacono nadzór inwestorski'

ReBont drogi gminn ei Żdżary _ N^ z'agody

Wykonano rcmont drogi gmirnej.

Utwardzenie placu i drogi gminnej w Głowaczowej kolo szkoły

Wykonano dokumentację kosŻolysowo pĄektową wykonano utwardzenie placu i drogi.

Budowa drogi gminnej Przyborów _ Głowaczowa

wykonano dokumentację kosztorysowo _ projektową wykonarro przebudowę gminnej drogi.

Kompleksowy remont oraz budowa infrastruktury drogowo - parkingowej w Gminie

czarua w celu zwiększenia szans rozwoju Gminy.

Wykonano projekty przebudowy drogi gminnej Grabiny Błyszczówka, projekt drogi gminnej

Borowa ,,Mały Koniec'', drogi gminnej RóŹa - Jźwiny, drogi gminnej Głowaczowa obok

torów' drogi gminnej Chotowa wieś' drogi czarna ul. Zielona' ul' Spó|dzielcza ' 
G|owaczowa

Karalówka, wykonano mapy do cęlów projęktowych'

Remont drogi Grabiny Błyszczówkł

Wykonano przebudowę drogi gminnej.

Wykup dzialki pod drogę w clowaczorvej

Zakupiono działkę-

wykup dzialki pod drogę do cm€ntarza }v Róźy

Zakupiono działkę'

R€mont drogi czarna ul' Mickiewicza

Zaplacono za dokumentację kosztorysowo projektową.

R€mont drogi gminnej Róża _ Nowa Wieś

wykonano remont drcgi gminnęj.
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Remont drogi gminnej Róźa _ Grabówka

wykonano ręmont drogi gminnej.

Remont drogi i chodnika Czarna ul. Dworcowa

Zapłacono za dokumentację kosŹorysowo - projektową zapłacono za nadzóI inwestolski'

Wykonanie wiat autobusowych

wykonano wiaty autobusowe 3 szt' w miejscowości Grabiny.

wykup dzialki pod drogę w Borowej

Zakupiono działkę.

wykup dzi'lek pod dr'ogę w GrabiDach

Zakupiono działkę'

Usuwanie Śkutków klęsk ż${iolowych odbudowa infrastruktury drogowo _ mostowej

R€mont drogi Borowa .MaĘ Koniec''

Wykonano remont drogi gminnej.

Usuwanie skutków klęsk i-Twiolowych odbudowa infrastruktury drogowo _ mostowej

Remont drogi Róża - Jaźwiny

wykonano ręmont drogi gninnej.

TURYSTYKA

Kontynuowano naśtępując€ zadanie inw€stycyjne:

Poszerzenie oferty tulastyczno _ kulturalnej gminy Czarna poprzu tozwój

infraŚtruktury lokaln€j

wykonano specyflkacje techniczną kry'tej pływalni, tablice promocyjno _ informacyjną

usługę kserograflczną dokumentacji technicznej, wykorrano roboty budowlane, opłacono

nadzór inwestorski.
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GOSPODARKA MIESZKAMOWA

opłacone Żostały należnę podatki na lzęcz budżetu'

Do Urzędu Skarbowego odplowadzono naleŹny podatek VAT w kwocie 19.544,00 zł.

opracowano dokumentację projektowo-koszto.ysową modemizacji ośrodka zdlowia stala

Jaslrząbka oraz ośrodka Zdrowia w Czamej.

Kontynuowane były następujłce z.dania inwestycyjne:

wykup dzialki pod ośrodek zdrowia Róża

Zakupiono dziaĘ.

Likwidacja barier architektonicznych w ośrodkach zdrowia w Gminie czarla
opracowano sludium wykonalności.

DZIAŁALNośC UsŁUGowA

wydatkowano środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarcwania Przestrzęnnego.

Wykonano Iemont mogił z okesu II wojny światowej w stalej Jastząbce'

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieiĄce 7AdĄń zleconych składają się wynagodzęńa i pochodne od

wynagrodŻeń, zakup drŃów, pŹepisy, atrament do drukarki, koszty opłaty pocztowej,

delegacje i szkolenią składka PFRoN oraz opłata nadzoru i serwisu na programem PIK i

odpls na z-Fss.

Gmina do rłynagodzeń pracowników dofirransowała róWnież własnę środki.

wykorzystano środki na utrŻymanie Rady Gminy tj' diety dla radnych i sohysów, wykonanie

pieczątki oraz.ozmowy telcfoniczne Prewodniczącego RG.

w administacji na wydatki bieące wykorzystano środki na wynagtodzenia i pochodne od

wyragrodzeń' zakup druków, materiały biurowe, wyposźenie do biur (biurką szĄ,
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wykładzina)' akcesoria komPuterowe, enelgia, woda' gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty

Iicencyjne, szkolenia, delegacje, Iyczałty sąmochodowe, naplawa drukarek, koszry opłaty

pocŻowej, prenumerala czasopism, usługi intemetowe' umowa zlecenie konserwatora

sprŻęiu kompuleroweBo. qkladka PFRol.,J oraz odpis na ZFŚs'

opłacono równieŹ ręmont kasy Urzędu Gminy oraz wykonano montaż alarmu.

ZaLupiono sprzęt komputerowy wTaz z oprogramowaniem'

Oplacono prace projektowe nad herbem gminy.

Poniesiono rórłnież wydatki bieżące związane z w}.nagrodzeniem i pochodnymi od

wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę w wysokości 50.280,88 zł'

URZĘDY NACZELNYCH oRGANów wŁADzY PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI
I ocHRoNY PRAWA oRAZ sĄDowNIcTwA

wykorzystano śIodki na zapłatę umowy z pmcowikiem sporządzającym aktualizację spisu

wyborców wraz z pochodnymi.

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeplowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu'

BEzPIEczEŃsTwo PUBLICZNE I ocHRoNA PRzEctwPożARowA

Gmina przekazała środki do Wojewódzkiej Komendy Policji celem zakupu paliwa dla Policji

w Czamej.

Poniesiono wydatki bieŻące w jednostkach osP na którc składają się: Żakup paliwa,

prostownik, zakup węŹy tłocznych i ssawnych, mundury wyjściowe' sznury galowe, ubrania,

buty, pila*a z łańcuchem, opłaty za Eaz, energię, rozmowy telefbniczne, ekwiwalęnt

pieniężny dla straŻraków biorących udział w akcjach pożaIniczych, części zamienne do

samochodów i naprawy, umowy zlecenia konselwatorólv spŹętu oraz ubezpięczenie

samochodów i strażakóĘ badania techniczne oraz zwrot kosŹów szkolenia.

Zakupiono pompę szlamową dlajednostki oSP Głowaczowa.

Wspołfinansowano zadanię: sysiem monitodngu rzeki Wisłoki.
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Kontynuowano nartępując€ zadąnie inwestycyjne:

Budowa remŁy osP stara Jastrząbka

Wykonano obróbki blacharskie na budynku' kanalizacje przy budynku, wykonano ogrodz€nie

przy rcmizie' rozbiólk stalęj lęmizy, niwelacje tgrenu, ułożono kostkę brukową przy remizie'

poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci gazowej, opłacono nadzór inwestorski'

zamontowano systęm alarmowy, zakupiono kzesła, stoły' męble'

DocHoDY oD osÓB PRAwNYcIl' oD osóB FIzYczNYcH I oD INNYCH

JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcl PRAWNEI oRAz WYDATKI
- zwIĄzANE Z IcH PoBoREM

Sohysom wypłacono w1nagrodŻęnię plowizyjne' zakupiono drŃi podatkowe, pokr}'to koszty

opłaty poczto\łej i koszty egzekucyjne' zakupiono tablice infonnacyjne ''SOŁTYS''.

oBsŁUcA DŁUGU PtJBLIczNEGo

wydatkowano środki na pokrycie spłaty odsetek od zaciągniętych krcdytów i pożyczek w

kwocie 459.437,68 zł'

oŚwIATA I wYcHowANIE

Szkolv oodstawowe 801-80101

Szkola Podstawowa w Borowej

Plan Wykonanie o/o

1' wydatki bieźące 483.Ż26,53 479.573,a3 99

-wlnaglodzenia i pochodne 328.338,53 326.344,11 99

. pozostał€ \łydatki 154.888'00 153.Ż29'12 99

w tJ,tn:
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opłaty Ża energię, gaz, telęfon, wodę, w}.wóz śmieci, zakup środków czystości' mate ałów,
a1tykułów papięmiczych, kedy, naplawa spżętu' kosiarki, paliwa do kosiarki, fundusz
socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłary za Dbezpieczenie budynłu i sprzętu, za
badania lekarskię pracowników, za przeglądy instalacji, opłaty za u<iział w tumiejach
szachowych' opłaty za transpolt posiłków do szkoły, zakup kserokopiarki- 2.800,oo zł,
remont palkingu_34.998,02zł, zakup wykładziny do sal lekcyjnych-9.638'69 zł, zakup mebli,

stołów, żaluzji_ 3.149'33 zł' zakup pomocy naukowych do języka nięmieckiego- 299,00 zł,

rcmont kontenęra- l.403'00 zł' remont stołówk! 8.399J2 zł' Iemont instalacji eleL1rycznej

kuchni_ 1'295,68 zł' remont instalacji wod-kan- 5.136'52 zł.

szkoła Podstawowa w chotow€j

1' wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

_pozostałe wydatki

458.137 20
335.516,20

122.621,00

4s4.496,93 99

335.173,',75 100

119.323,18 9',7

1.304.502,s9 100

896.444,0s 100

408.058,54 100

w tym:

opłaty za enelgię, gaz, telefon, wodę i ścieki, w}.Wóz śmięci, opłaty za \\bezpiecze e

budynku i sprzętu, zakup środków czystości, kredy, materiałów papięmiczych' zakup paliwa

do kosiarki, zakup iglalróą części do kosiark, dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz

socjalny' opłaty za transport posiłków do szkoły, lemonty elewacji, pł}tki-5.366,2l zł' Ioboty

malarskię sa1_20'967,65 zł, , montaż podęstów sceny- 2,928,00 Żł, zakup zaluzji, stolików i
krzęsel- 4.340,52 zl, zakup farby- 1.609'40 zł, zakup lęgałów_ 945,00 zł, zakup dywanów (2

s^.)- '120,00 zł, zah)p ksiązek- 500,00 zł.

Szkola Podstawowa w Czarnej

1' wydatki bieżące 1'305.960'77

-wyragrodzeniaipochodne 89'1.384,77

-pozostałe wydatki 408.576'00

w tym:

opłaty za energię, gaz' telefon' wodę i ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, oplaty

za ubezpieczenie budynku i sprzętu, krcdy, afi. papiemiczych, części do komputen, drŃów'

delegacje, fuldusz socjalny, dodatęk wiejski i mieszkaniowy' Ięmont dachu _197.764,85 21,

zakup ksiązek- 500,00 zł, Ioboty ęlektl' na sali gimnastyczną- I.89'1,69 zł, ttadzór

inwestorski_ 3.322,53 zł, montaż drzwi do hali- 5.124,00 zł, rcmonl instalacji wod-kan i
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kotło'iłĄi c.o.-2.000,80 zł, Iemont kontenera- 1.4o3'oo zł, Iemont kanalizacji- 2.3,I9,0o zł,
załoŹenie monitoringu - 26.552,08 zł w tym 1 8 '0oo,oo zł dotacj i '

Szkola Podstawowa w Glowaczowej

1. wydatki bieżące 373.069,81

-wynagrodzenia i pochodne 27j,350,8I

-pozostałe wydatki 95.739.00

Szkola Podstawowa w Grabinach

1' wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydalki

36a.9D,25 99

2'76.664,5'7 100

92.254-68 96

177,680,0s 100

498.025,20 100

279.654.8s r00

wtym:

opłaty za ęnergię, gaz, tęlefon' wodę, ścieki, wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynku

i sprzętu, zakup środków czystości, kredy, art. papiemiczych, drrrków, delegacje, paliwo do

kosiarki, części do kosiarki' farby, fundusz socjalny, dodatek więjski i mięszkanio\ły, opłaty

za badania lękalskie, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty Za tanspoń
posiłków, zakup kłzewów- |.422'00 zł, zakup kselo-2.800,00 zł, zakup fafuy- 2.656'63 zł,

zakup siedziska, oparcie 54 kpl_ 1'712,88 zł, zaknp żal]uzji 6 szt.-l.488,01 zł, zakup blatów

stolików 27 szr l.185,84 zł, zakup ksiąek- 497 '26 zł,loboty remontowe' malowanie sal-

Ż.316,09 zł.

718.882,72

498.524,72

280.358,00

w tym:

opłaty za ęnergię, gaz, telefon, wywóz śmieci, zakup śIodków czystości, opłaty za

ubęzpieczenie budynku i sprzętu, druków' materiałów, alt. papiemiczych, paliwa do kosiarki,

napńwa spĘętu' fundusz socjalny, dodatęk wi€jski i mieszkaniowy, zakup kedy, opłaty za

badania lekarskie , delegację, zakup książęk'4.034,50 zł, zakup spŹętu spoltowego-28'099,47

zł, zakl4 drz,"i wejściowych- 2'598'60 zł, zakup ławkowieszaków- 73.169,90 zł, zakup

faxby- 839,90 zł, zakup dywanów 2 szt.- 919,20 zł, zakup zabawek- 2'486'25 zł' toboty

remontowę kol).tava, sal- 58.423'59 zł, nadzór investycyjny- 912,33 zł, roboty elektryczne-

7.134'71 ń' toboty remontowe sali gimnastycznej 2.588,29 zł' lemonty wod-kan-6.056,30 zł,

mont,rŹ wykładziny-24.236'32 zł' montaż urządzeń spońowych-4.04l,13 zł, dokttnentacja

techniczna- 1.098,00 zł, mapy geodezyjrc- I.464'00 zł.
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Szkoła Podstawowa w Jźwinach
1' wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

_pozostałe wydatki

1. wydatki bieżące

-wyragrodzenia i pochodne

-pozostałę wydatk

3ó8.112'11 362.256'64 98

282.3',71,'77 282.109,'74 100

85.801,00 80.146,90 93

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścięki' w}wóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynlrr
i sprzętu, zakup środków czystości, kedy' materiałów, alt' papiemiczych, zakup paliwa do

kosiarki, części do komputera, fundusz socjalny, dodatek więjski i mięszkaniowy, odaty za

transpolt posiłków, zakup drzewek- l.262,85 zł, zal_up farby- 286'05 zł, zŃnp mebli(stoły,

biwka, kzesła)-5.767 ,57 zł' zaklp żaluzji-2.56)'85 zł' zakup rłykładziny-l.98.7,32 zł' zaklp
piłek 13 szt- 500,00 zł, przegląd techrriczny c.o., remont bramy-289,99 zł.

szkoła PodŚtawowa w starej Jastrząbce

\ł t}an:

opłaty za energię, gaz' telefon, wodę, ścieki' wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie bud}.nku

i sprzętu, zakup środków czystości, pali\ła do kosiarki, zatup drŃów, mate ałów' ań.

papiemicze, części komputelowe' zakup ławek, wiesza.ków do szatni_8.211,82 zł, zakup

iglaków 102 szt- 2.238,60 zł, zakup spŹętu kuchenn€go-5 6'940'58 zł, zakup farby- 1'6l6,75

zł, zakup krcdy, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy' opłaty za badania, zakup

kosiarki-2.126,84 zł, malowarrie piwnic-4.8oo,oo zł, wyburzenie budynku gospodarczego-

!3.3'7I'2o zł' remont instalacji ęlekĘcznęj pracowni komputerowej- 3.693,38 zł, Iemont

ogrodzenia i sza1'iLi-16,9'73,49 zł, ręmont boiska hawnika- I.250'00 zł,Iemont kontęnęra-

1.403,00 zł, prace elęktryczne stercwania dzwonka- 1.'181,Ż0 zł, wymiana grzejnika- 945,30

ń.

733.592,37

489 'ĄIo'37

244.182,00

732.715,77 100

489 .292,65 1 00

243.423,12 100

433.901,03

341.683,39

92.21',7,64

Szkoła Podstawowa w Przyborowie

1. wydatki bieżące 436.466,95

'wyna$odzenia i pochodnę 34I '899.95
_pozostałe vydatki 94.567'00

w tym:

99

100

9'7
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opłaty Ża ęnelgię, ogrzewanie, wodę, ścieki' wywóz śmieci, opłaly za \rbezpieczenie budynku
i sprzętu, zakup środków czystości, druków, kledy' mateliałów' opłaty za transpoń posiłków'
furrdusz socjalny, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zakup spŹętu sportowego- l7..7o0,3,1 zł,,

zaktq wyktradzirry- 442'43 zł'

szkola Podstawowa w Róży

1. Wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

_pozostałe wydatki

465.300,07

312.511,07

1s2.789,00

460.917,04 99

312..01,6,46 100

148.960,s8 97

824.711,32 100

402.571,17 100

4Ż2.206'15 1 00

w tym:

opłaty za enelgię, gaz' telefon, wywóz śmieci, ścieków, druków, środków czystości, kedy,
matę ałóq farb, nawozów, paliwa do kosiarki' oplaty za badania lekarskie, rrbezpieczenie

budynłu i sprzętu, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup wykładziny do

sal-3.'732'95 zł, zaknp części elektrycznych- l,042'50 zł' zaklry blachy la dach- 27 .695,01 zł,

zaklp za|uzji 2 s^-I '039'98 zł' zakup falby- 554,50 zł' zakup ,l szt. zeguów, 2 szt.

konwektorów- 530,00 zł, zakup sprzętu kuchennego- 3'955'24 ń, zakup ksią?ek_ 399,73 Żł'

montaz konstnrkcji do kosza- 4'892'20 zł, Iemont dachu- 19.923,21 zł, dokumentacja

techniczna_ '732'00 zł, mapy geodezyjne- 244'00 zl, rcmont instalacji elekĘoznej lr_uchni_

1.526,48 zł, remont instalacji wod-kan- I '8'18'43 zł.

szkola Podstawowa w żdżalach

1. wydatki bieżące 826.319,39

-wlnagrodzeniaipochodne 402.591,39

-pozostałe wydatki 423.728,00

w tym:

opłaty Ża enelgię, gaz' telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości,

&uków, kedy, paliwo do kosialki, delegacje' opłaty za ubezpieczeltie budynku i sprzętu'

fundusz socjalny' dodatek więjski i mieszkaniowy' naprawa kotła c.ozaL_up wózka do

sprzątania- '732,Ą4 zł, zlknp świerków 20 szt.- 868,20 zł, zakup farby- 249'29 zł' zakttp

sprzętu kuchennego- 27.313'85 zł' zakup mebli, żalizJi- '1 .o05 
'86 

zł' zakup książek- 300,41

zł, ręmont kotła c.o._ 905,00 zł, remont kuchni i stołówki- 265.818'86 Żł.' remont elewacji

dachu_l7'488,38 zł,
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oddzialv Drz€dszkolne w szkolach Dodstawowvch 80l-80l03

Oddzial klasy ,, 0" BOROWA

1. Wydatki biezące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

Oddzial klasy ,,0" CHOTOWA
1. wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

1 wydatki biężące

-wynagrodzenia i pochodne

_pozostałe wydatki

Oddzial klasy ,,0" GRABII.W

l. wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne

-pozostałę wydatki

oddzial klasy ,, 0'' JAŹWINY
1. wydatki bieżące

- w),nagrodz€nia i pochodne

-pozostałe wydatki

7.s,18,00

6.902,00

646,00

22.2s4,00

18.239,00

4.015,00

53.045,00

44.850,00

8.195,00

6.80019

6.153,89

646,40

2l.3ułr'
17.335,91

4.008,80

90

89

100

w tym lirndusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

w tym fundusz socjalny, dodatek wi€jski i mieszkaniowy

oddzial klasy 
'0" 

GŁowAczowA

96

95

100

91

95

68

w t}an fundusz socjalny' dodatek więjski i mieszkaniowy

48.39935

42.'195,75

5.ó03,ó0

52.081,O2

46.925,02

5.162,00

s4321,00

49.165,00

5.162,00

r0.990,00

10.014,00

976,00

96

95

100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

l0.4Ż52E 95

9.449,68 94

975,60 100

w tlm: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy
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oddzial klasy 
''0'' 

STARA JASTRZĄBKA

w tlm: fundusz socjalny, dodatek wiejski i nieszkaniowy

1. wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodnę

_pozostałe wydatki

oddział klasy ,,0'' RóżA
l. wydatki bieźące

- wynaglodzenia i pochodnę

-pozostałe wydatki

oddzial klasy ,'0'' żDŹARY
l. wydatki bieżące

- wyna$odzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

Przedszkola 801-80104

Publiczne Przedszkole w Czarnej

l. wydatki bieżące

-wynagrodzenie i pochodne

-pozostałę wydatki

22.454,9s 100

1.9.',12',7,55 100

2.'127 ,40 I 00

22.458,00

19.730,00

2.'t28,00

27.819,00

23.939,00

3.880,00

41.367,00

36.788,00

4.5'79,00

345.171,00

Ż59.024'00

86. r47,00

21.676,01 99

23.'.196,81 99

3'879,Ż0 100

41.356,76

36.'7'7't,96

4.578,80

w t}łn: fundusz socjalny, dodatęk wiejski i mieszkarriowy

100

100

100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

345.00ó'79 100

259.022,06 100

85.984.73 100

w tym:

opłaty za telefon, energię, gaz' wywóz śmieci, za czyszczetie przewodów kominowych, za

wodę, intęmet, usługi telelbniczne' zakup środków czystości, matęriałów papierniczych,

nawozów, delegacje, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ubęzpieczeńe budyŃu i
sprzętu, zakup tonela do kopiarki, zakup drŃarki, odpis na fundusz socjalny, zakup środków

ż1rvności do sporządzania posiłków, zakup iglaków 309'00 zł' zakup monitora i odtwarzacza

DvD- 3.950'00 zł' zakup farby i lozpuszczalnika- l.869'61 Żł' zakup regału oszklonego-

490'00 zł, zakup foteli i taboretów- 400,00 zł' zaklp zaluzji- 2.825,23 zł' z*ą ksiĘrk' p\'t
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cD, pb.t komputerowych' wymiana lamp- 610,00 zł, wykonanie Iemontu instalacji wod-kan

omz c.o.- 3.864,30 zł, konserwacja kserokopiarki,

Publiczne Przedszkole w

1. wydatki bieźące

Przyborowic

-wynagrodzenie i pochodne

-pozostałe wydatki

w tym:

opłaty za telefon, energię, gaz' wywóz śmieci, wodę, ścieki' Intemet' opłata za ubezpieczenie

budynku i sprzętu, fundusz socjalny' dodatek wiejski, dodatek mięszkaniowy' opłata za

badania lekarskię, opłata za ęzyszczęnie przewodów kominorłych, delegacje, opłata za

ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup szalki RTv-799,00 zł, zakup monitola' odlwarzacza

DvD- 3.950'00 zł, zaklp ta].eruy, pojermikó\ł na odpadki_ l.078'38 zł' zakup sprzętu

kuchennego- l.843,Ż2 zł, zakup dywan ów i wykładzin_ 3.'lI5'49 zł, zakup mebli do kącika

plzylody- g93,oo zł, zakup żaluzji, rolet' mebli_28 ' 103,3l zł, zakup igtaków- 309,00 zł, zakup

okleiny PCV wraz z montżem-366,00 zł' zakup materiałów na remont dachu- |3'948'10 ń'

zakup części do komputera- 409,99 zł, wykonanie robót instalacyjnych, instalacji wod- kan-

24.355,90 zł,Ięmont instalacji elęktycznej- 22.568'57 zł' wyLonanie elewacji budyŃu-

3l .255,18 zł ' zĄblrdowa kabin w c- 2.297 ,26 zł, wymiana ryńen, okucie kominów- 4' l 5 7,57

zł. wykonano rcmont pEędszkola, opłacono nadzór inwestorski.

326.420,00

t26.997,00

199.423,00

Gimnazia 801-80110

Publiczne Gimnazjum w Borowej

1. wydatki bieżące 174.164'00

- \łyna$odzenia i pochodne |52.392'00

-pozostałe wydatki 2I.'7'l2'00

Publiczne Gimnazjum w Chotowej

1. wydatki bieące 196.168'00

- \łynagodzęnia i pochodnę 171.68l '00

32s.848,98 100

t26.994,45 100

198.854,s3 100

113,214,09

r5r.443,26

2r.'t70,83

99

99

100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mięszkaniowy, delęgacje, zakup środków

czystości, opłaty za badania lekarskie, delegacje.

196.137,91

r7 t.652;18

100

100
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-pozostałe l\rydatki 24.487,00

\ł t}rrr: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy,

delegacje' zakup środków czystości'

Publiczne Girnnazjum w Czarnej

1. wydatki bieżące 719.199'85

- wlnagrodzenia i pochodne 543.673,00

_pozostałe wydatki 175.5Ż6'85

1. wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

w tym: firndusz socjalny, dodatek

zakup środków czystości'

24.485,13 100

opłata za badania lekalslię'

660.780,50

543.662,50

117.118,00

248.682,00 248.677,77 100

213.910,00 213.907,36 100

34.'772,00 34.',770,41 100

wiejski i mieszkaniowy, opłaty za badania, delegacje,

ot

100

'70

w tym: opłaty za energię, gaz, wodę' ścieki, telefon, Intemet, delegacje, zakup środków

czystości, dluków' kedy, części do komputerów, opłata za badania lekarskie, opłaty za udział

w tumiejach szachowych, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup pomocy

dydaktycznych- 1.103,59 zł' zakup ksiązek- 300,00 zł, zakup tablicy trypryk biała-645,38 zł,

zakup wentylatolów- 20o,08 zł, ze środków soCRATEs COMENIUS 16.216,67 zł: w Rrrt
zakupiono bilety lotnicze do Tvcji-73.'I26 

'96 
zł' aparat fotograftczny- |.692'99 zł,Ianinatot

796'66 ń.

Publiczne Gimnazjum w Glowaczorł ej

Publiczn€ Gimnazjum w Grabinach

1. Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

540.546,00 539.462,90 100

w tym: fimdusŻ socjalny, dodalek wiejski i mieszkaniow, delęgację, zakup druków,

środków czystości, zakup mebli szkolnych-29'218'39 zł, 10 szt. radiomagnetofonów-3'599,98

zł, zakup kamery cyfrowej-1'917,00 zł, zakup 2 telewizoróW- 6'780,00 zł, keyboard- 1'199'00

zł, wizlalizet- 3.599'00 zł.' zakup książęk-5'965,50 zł, remont I pięta- 30,453'07 zl, rnofiaż

wykładzin-10.566,65 zł' wyposażenie pracowni językowe|- 32.814,81 zł.

364.802,00 364.',764,25 100

r'7s.'744,00 r'74.698,65 99
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Publiczne Gimnazjum w Jaźwinach

t. Wydatki bieĘce 255.511'00 255.417's0 100

- wynagrodzenia i pochodne 223.393,00 223.361,70 100

-pozostałe wydatki 32'118'00 32.ll5,80 l00
w Ęm: ńrndusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, deiegapje, opłaty za badania

lekarskie.

Publiczne Ginnazjum w starej Jastrząbce

w tym: fiĘdusz socjalny' dodatek wiejski i mieszkaniowy' delegacje, opłaty za badania

lekarskie, zakup programu do matemaryki, zakup środków bhp., zakup strojów sportowych-

350,00 zł'

1. Wydatki bieĄce

- wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe Wdatki

Publiczn€ Gimnazjum w Róży

1. wydatki bieące

- wynagrodzenia i pochodne

-pozostałę wydatk

275.800p0

239.442,00

36.358,00

398.420,00

320.47 r,00

'1',7.949,00

275.31636 100

238.969,64 100

36.346,72 100

391.166A3 100

320.019,03 100

77.147,40 99

w tym: firndusz socjalny, dodatek wiejski i rnieszkaniowy ' opłŃy za energię, gaz, telefon,

wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, kredy, zakup piłek' części do

komputera, art. papiemicz€, matęIia]iy' opłaty za badania l€karskie, delegacje, zakup kosiarki-

2.223,oo ń., zAkllp farby- 168'13 zł, zakup świerków 30 sŻ.-370,80 zł, remont kanalizacji-

1'830'00 zł, ręmont kontenęra- l.403,00 zł.

Publiczno Gimnazjum w Żdźarach

1. Wydatki bie,żące 231.208'00

- wyuagrodzenia i pochodne 179.039,00

-pozostałę wydatki 52'169,00

23t.202,19

179.036,59

s2.166,20

100

100

100

w tym: fimdusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkarriowy, delegacje' opłaty za badania_
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w łm: zakup biletów' dolata dla nięełnosprarłnych uczrriów dojezdżających do szkoł,

dowóz ucŻniów niepełnosprawnych do ośrodka lehabilitacyjnęgo w Pniu, wynagrodzenie dla

opiekunki- umowa żecenie.

z,eŚDołv obslugi ekonomiczno-administracvinei szkól 801-80114

Dowożenie uczniów do szkól 80l{0l13

1. wydatki biezące

-wydatki bieącę

-pozostałe lvydatki

1' wydatki bi€żące

w tym:

-wynagrodzenie i pochodne

-poŻostałę wydatki

w tym:

389.569,00 389.000,86 100

342.585,00 342.1t6,72 100

46.984,00 46.884,t4 100

92,218,0O

11.981,00

80.29'7,00

124,819,00

11.600,00

113.279,00

91.696?6 99

11.399,58 95

80.296,68 100

1. Wydatki bieżące

-wynagrodzenie i pochodne

-pozostałę wydatki

w tlm:

opłaty za telefon, dęlegacje, badania lękarskie, za(:up matqiałów biurowych, środków bhp,

druków, zakup części do komputeńw, opłaty za Daprawy sprŻętu , za szkolenia

pracowników, oplaĘ za nowelizację programu księgowego, fundusz socjalny, opłaty

bankowe.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

l' wydatki bieżące s0.954,75 50.860,99 100

w tym:

dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkolęniowe nauczycieli

oraz dyrektorów szkół, zakup plogramów komputerowych.

Pozostala dzialalność 801_80195

124.825,43

11.548,09

|13.Ż'77,34

100

100

100
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wynagrodzenie opiekunów- rrmowa zlecenie, zakup nagód i dnlomów na zawody spońowe,

odpis na firndusz socjahy emerytów s*ół 48.377'00 Ą' , zwrct kosztów za pac.

młodocianych 58.586,00 zł, utrzymanię szkolnego klubu sportowego' realizacja programu

zakupu lektul do bibliotek szkolnych na teręnach wiejskich w wysokości 5.696,00 zł: w łm:
SP Bolowa- 36l,71 zł

sP chotowa-3 5 l ,00 zł

SP Czamą- 1.369'00 zł

SP Głowaczowa_ 346.17 zł

sP crabiny_ 833'00 ż
sP JaaMiny_250'00 zł

sP stara Jasfuząbka- 747,00 Żł,

sP Przybońui - 264,99 zł

sP Róza-383'88 zł

sP Żdżary- 545'00 zł

PG PróżA- 243,00 A

Kontynuowane byly następując€ zrdania iDwestycyjne:

Budowa zespolu boisk spońowych przy z€śpole szkól w Grabinsch

Wykonano niwelację terenu, odwodnięńe terenu ' zakupiono dziennik budotły , opłacono

nadz& inwestolski' wykorrano nawierzchnie asfaltorłę boisk, zakupiono i zamonlowano

w}TosaŻ€nie boisk.

Budowa zespołu boisk spońowych ptŻy gimnazjum w Róży

Wykonano rcboty przy przyporządkowaniu tęrenq maPy do celów projęktowych, zakupiono

trawę i nawozy.

OCI{RONA ZDROWIA

opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej' zakupiono sprŻęt spońowego wtaz

z montłżem do sali gimnastycznej w Róży, wyposżenie DK Żdżary, zolgaĄizowano obóz

lłypoczynkoB'ołerapeutyczlty.
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PoMoc sPoŁEczNA

i rentowe z ubeznieczenia spolecznego g52-g5212

Wypłacone były zasiłki rodzinnę oraz dodatk do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne oraz
świadczenia pielęgnacyjne oraz zalicżi alimentacyjne na kwotę og ółem 4 346 751',09 ń.
Pokryte było wynagrcdzenie i pochodnę pracowników obsfugujących spmwy świadczeń
rodzinnych, koszty zakupu mateńałów biurowych i wyposazenia, materiałów papiemiczych
do sprzętu dluka.rskiego i urządzeń kserografrcznych' akcesodów komputerowych, szkoleń,
wyjazdów służbowych, opłat bankowych i kosŻ w}Tłat gotówkowych świadczeń rodzinnych,
umowy zlecenie i o dzieło oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących
świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków w1,rriosła 153 248' 9l z1.

Dokonano zwrctu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiolców wraz z odsetkami.

ołecznei niektóre ś rodzinne

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek

stały i świadczenie pielęgnacyjne. ogółem wa1tośó opłaconych składek wyniosła 6 931,29 zł
dla 25 świadczeniobiorców.

zasilki i Domoc w naturze oraz skladki na ubezDieczenia emervta|ne i r€nrowe R52-

852t 4

W1płacone były pieniężne Żasiłki cęlowe z pfleŻrrlczeliem na ż}.\ł!ość, odzięż' obuwie,

opał, leczenie' opłaty mieszkaniowe i inne potzeby dla 76 lodzin na kwotę ogółem 29 713,oo

ń'
Wypłacono zasiłki celowe dla 2 lodzin na kwotę 6 000,00 zł na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

W1płacono zasiłki okesowe dla 364 rodzin na kwotę ogółęm 497 82'7, 49 7'ł z dotacji

wojewody do zadń własnych gminy. wypłacone zostały zasiłki stałę dla 34 osób na kwotę

92 565'34 zł

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

W}?łacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę 122.184.2I

z'ł.

7

KI NA

czenla
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ośrodki pomocv sDolecznei 852-85219

Zostały pok}tę koszty utrz}łnania ośIodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne

pracorł'ników zatudnionych w ośrodku, zakup mate ałów biurowych i w}posażenią
licencji, znaczków pocźowych' drobnych napraw, połączeń telefoniczlych, szkoleń,

sfuzbowych wyjazdów w tercn, delegacji, prowadzenia rachuŃu bankowego, zakup papien] i
akcesoriów komputerołych. Zakupiono sprzęt komputercwy.

Ze środków własnych gminy wydatkowano 71626'02 zł,

z dotacji wojewody do zadań własnych Wydatkowano 2.o7 470,40 zł.

Usluei oDiekuńcze i specialistyczne usługi ooiekuńcze 852-85228

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowalych dla 1 osoby

umowa zlęcenie i pochodne na kwotę 16 425,22 zł. została pok}ła k\łota odpisu ZFŚs dla

opiekunek domowych w wysokości 268' 20 zł'

Pozostala dzialalność 852_85295

Realizowany jest Proglam Źądowy 'PoMoC PAŃSTWA w ZAKRESIE DoŻYVIANIA-
Z posiłków korzystało 1018 dzieci z 576 rodzin i 3 dolosłę osoby. Ponadto wypłacono zasiłki

celowe dla 3 81 rodzin na zakup ż1vmości, dla 1 lodziny wydano żywnośó .

Zakupiono wyposazęnię do punków żywieniowych: Przedszkola Czama, Szkoły

Podstawowej W Róży, Żdżarach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne 854-85401

Swietlica Czarna

1. Wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

w t}.rn: fundusz Śocja]iy, zakup

nauczycieli.

118.090,00

59.015,00

59.075,00

żywności na posiłki'

99

99

99

mieszkaniowy dla

116.888,33

58.414,83

58.473,50

dodatek wiejski
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w tym: fimdusz socjalny' dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup ż}1łalości na posiłki

Świetlica Grabiny

1. Wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

Świetlica stara Jastrząbka

l. wydatki bi€żąc€

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

Świetlicł Róża

1' Wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe \łydatki

w tym: fundusz socjalny, zakup

nauczycieli.

Świetlicł Źdźary

1. wydatki bidące

-uynagodzenia i pochodne

-pozostałe wydatki

w tym: f,rndusz socjalny, zakup

nauczycieli.

105.046,00

63.161,00

41.885,00

89.558,00

s6.694,00

32.864,00

69.214,00

38.839,00

30.375,00

ż1rvności na posiłki,

99.92I,98

a.%4,28

36.987,70

88.969,73

56.581,43

32.388,30

64.404,34

35.792,34

28.612,00

dodatek wiejski i

95

100

89

99

100

99

93

ot

94

mieszkaniowy

w łm: fimdusz socjalny, zakup żnmości na posiłki, dodatek wiejski i mieszkaniowy

67.071,00

37.080,00

29.991,00

żywności na posiłki,

51.255,08

36.23',1,39

1s.017,69

dodatek wiejski

76

98

50

mieszkaniowy dla

Pomoc mateńalna dla uczDiów 854ł5415

1' wydatki bieżące

w fym:

7A.02t,00 553.727,10 75

-wypłacono stypendium według wydanych decyzji w ilości 1573

-dopłaty dla 198 uczniów dojeżdźajqpych w kwocie 30.540'00 Ź
-dopłaty do zakupu podręczników i pomocy szkolnych w kwocie 3 1 ,]'2o,o0 zł
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-zakup odzieży szkolnej, dopłaty do zielonej szkoły' dopłaty do kosztów pob}tu w intemacie
wg przedŚtawionych mchunkó\ł
_w1płacono 74 zasiłków szkolnych z |ł. zdarzeń losowych w wysokości- 23.436,90 zł
_ zakup jednolitych mundurków w kwocie 28.3oo,o0 zł
realizacja programu w SP Czama,,Uwierzyó w siebie'' w rłysoko ści |2'260'00 zł + środki
własne 5.290,00 zł fuzęm 1'1.550,oo zł, orga]rizowano wyjazdy do muŻeum, stadniny koni,
zajęcia warsztatowe dla uczniów, wyjazd do teatru, zajęcia tanecznę, zakupiono

radiomagnetofon_5oo,oo zł, kopiarkę cyflową- 1.999,99 zł, uszlo stroje i dekolację do
pżedstawień teatĘlnych- 800'19 zł, zaknpiono papier, kedki, farbki' ołówki, mate ały do

zajęć świetlicolłych dla uczniów, zorganizowano implezę dla uczniów i rodziców.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczvcieli 854-85446

1. wydatki bieżące 830,25 530,60 63

w tJ,rn: zakup przepisów dotyczących działalności przedszkoli, opłata za kursy sŻkoleniowę

nauczycieli, opłata za prenumerate 
'' 

Bliżej Fzędszkola'', ''Monitol 
plawny''

Pozostala dzialalność 854-85495

1. wydatki bieżące 4.180'00 'l.180'00 100

w tym: odpisy na frmdusz socjalny nauczycięli ęmer}.tólv.

GosPoDARKA KoMUNAINA I ocHRoNA Śnooowsrł

Gmina na wydatki bieżące wydatkowała środki związane z ptzekazariem dotacji do

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czamej w kwoci e'17 .960,0o zł.

opłacono wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót

budowlanych projektu ,, Program Poprawy Czystości Zlęwni Rzeki Wisłoki''.

Wydatkowano lównieŻ śIodki na wywóz nięczystości Ż kontenerów, likwidacja dzikich

wys1pisk oraz selektyr,r'na zbiórka odpadów na kwotę 50.935,9'7 zl,

Zakupiono kzewy na zagospodarowanie rynku w Czamej oraz opłacono lenowację

masztów.
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opłacono utrzyrnanie ośrviętleń ulic i konselwacji pży drogach gminnych w sołectwach oraz
wykonano montaż oświetlenia w Czarnej ul. Polnej i ul' Spółdzielczej, rcmont oświetlenia
drogowego w Podlesiu, remont oświetlenia w stalej Jastrząbce' Iemont oświetlenia w
Grabinach' opłacono przyłącza do sieci w Jźwinach, Głowaczowej, Czariej ofaz nadzoly
inwestorskie.

Na komrrnalizację rłydatkowano kwotę 28.491,45 zł.

opłacono wypisy z Ęeshu gruntu, aL1y notariahe' sporządzenie \łyceny nieruchomości' oraz
opłaty sądowe.

Kontynuowane były następujące zadania inweśtycyjnel

Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej chotowa - za zal€wem

opracowarro projekt budowlany, kosŻorys inwestorski' projekt zasilania pompowni

zakupiono dziennik budorły.

Wykup dzialki pod strefę ochronną oczyszczalni ścieków czarna.
Zakupiono działkę'

wykup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w star€j Jastnąbce
Zakupiono dziaĘ.

Budowa sieci kanalżacji Głowaczowa

Wykonarro koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej, mapy do celó\ł prcjektowych.

Budowa kanalżacji Borowa

wykonano nodęmizację przepompowni ścięków' nadzór inwęstolski, uzgodniono odcinek

sieci kanalizacji.

Progfam poprarvy czystości zlewni rzeki wiŚloki _ budowa kanalizacji czarna i
Grabiny

Opracowano kosztorys inwestorski, poniesiono koszty na promocje projektu (tablice

informacylne).



KULTURA I OCERONA DZTEDZ.IC"TW A NARODOWEGO

Do Gminnego cęntrum Kulfury i homocji w Czarnej przekazarro dotację w kwocie

376.000,0o zł.

wyda&owano środki na zakup na utrŻymanie Domu Kulfury w Podlesiu omz Domu

Ludowego w Jźwinach.

Do bibliotek przekazano dotacię w kwocie 90'000'00zł.

Kontynuowane był następując€ zadania inw€stycyjn€l

Budowa Domu Kultury Glowaczowa

Wykonano pojekt architektoniczno-budowlany, zakupiono dziennik budowy.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej

opracowano dokumentację wraz z inwentaryzacjąbudynku.

Adrptacja Domu Ludowego i roBĘ osP w Jaźwinach nl centrum kulturalDo _

informatyczne

Wykonano mapy do celów opiniodawczych' uzgodnienia |okaliacji ptzyłączy, {Tkonano

opinię w zakresie p.poż.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Gmirur przękazala dotację do stowarzyszeń spońowych na kwotę ó0.000'00 zł.

opłacono również zakup paliwa do kosiaręk, nawóz do zasilania boisk, energia oraz

wykonano rcmont trybun i szatni Czarną demontaż ogfodzenia i rcmont boiska Głowaczowa

oraz opłacono nadzór inwęstorski'

a-_ś
I
I
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SPRJAWOZDANTE

z WYKoNANIA PLANó!{ FINANsowYcg zlDAŃ zLEcoNYcH I PowIERzoNYcB z
zAxREsu eDMINrsTRAcJI RzĄpolilE.'

ZA 2OO7 ROKU

Dzial Rozdz, wyszczegóInieDie Plen WYkoninie wsk o/"

010

01095

RoLNIcTwo I ŁowlDcTwo

Pozostała działa|ność

l' wydatki bieżące

l02 669ł9

102 669,39

t02 669,39

102 668,85

102 668,85

102 668,85

100,00

100,00

100,00

750

75011

ADMIMSTRACJA PT'BLICZNA

Urzedy wojewódzkie

l. wydatki bieące

wtym:

- wylagrodzenia i poclrodne od wynagrodzeń

84 460,00

84 460,00

84 460,00

'71 582,41

84 460,00

84 460,00

84 460,00

11 582,41

r00,00

100,00

100,00

100,00

7St

75101

tIRzĘDY NAczELNYcE oRGAIlow wŁADzY
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocERoNY PRAWA
oRAz sĄDowNIcTwA
Urzędy naczelnych organów władry państwowej, kontroli i

ochrony prawa

l. Wydatkibieżące

wtym:

_ wynagrodzenia i pochodne od 1vynagodŻeń

1914,00

1914,00

9l4,00

33 499,00

I 914,00

r 914,00

30 9ó799

914,00

100,00

100,00

9244

100,00

75108 wybory do s€jmu i senatu

l. Wydatki bieżącę

wtym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3l

31

585,00

585,00

7116,84

29 0s3,99

6126,84

9t,99

91,99

852

45212

PoMoc sPoŁEczNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emer}'talne i rentowe z ubezpięczenia społecznego

l.wydatki bieące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wyragrodzeń

4 ó18 950'00

4 500 000,00

4 500 000,00

\ l8'76',7,00

4 615 921,85

4 s00 000,00

4 500 000,00

t r8 167,96

s0,73

100,00

r00,00

100,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczęnia z pomocy spolecmej

1.Wydatki bieżące

7 650,00

7 ó50'00

6 93t,29

693t,29

90'ól

90,61
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Zasilki i pomoc w nafurze oraz składkńii6id6iJE
społeczne i zdrowotne

1' wydatki bieżące

94 500,00

94 500,00

92 565,34

92 s65,3

Usługi opiekuńcze i specjalisĄ,czne usługi opiekuńcze

l 'wydatki bieżące

w tym:

- wrynagrodzenia i pochodne od ĘalagrodŻeń

16 800,00

1ó 800'00

16 800,00

16 425,22

16 425,22

16 425,22 9',7,7',7

4 $4 0r8,69

I
I
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RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

PozoŚtała dzialalność

otrz}mane środki w kwocie 102'668,85 zł zostały wkotzyslane na zwIot podatku

akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego wykoŻyst}ałanego do produkcji rolnej
przęz prcducęntó\ł rclnych oraz pok1to koszty opłat pocztowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzedv Woiewódzkie

otrzymane środki wykoŻystano na wynagrcdzerLla wtaz z pochodnymi pracowników zadń
zlęconych, zakup drukóĘ afuament do &ukarki, mateńały biuowe, przepisy, szkolenia,
kosŻty odaty pocżowej, wykonanie pieczątki' nadzór i serwis programu ewidencja ludności,

delegacje, oraz odpis na ZFŚS.

Gmina do wyragrodzeń pracowników dofinansowała również własne środki.

URZĘDY NAczELNYcH oRGANÓw wŁADzy PAŃsTwowEł KoNTRoLI I
ocHRoNY PRAWA oRAZ sĄDovT,IIcTwA

Urzedv naczelnych orga!ów rvładzy państwowei . kontroli i ochronv r,r^w^ or.laz

sadownictwa

Wydatkowano środki na zapłalę umowy z pracownikiem sporządzającym aktualizację spisu

wyborców wraz z pochodnyrni.

WYbory do Seimu i Senatu

Środki wykorzystano na pżygotowanie i prŻeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

PoMoC sPoŁEcZNA

ubezDieczenia spolecznego
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w}płacone były zasiłki rodzinnę omz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne oraz

świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjnę na kwotę ogółem 4 346 7 5l, 09 zł.

Pokryte było wynagrodzenie i pochodne pracowników obsfugujących sprawy świadczeń

rodzinnych' koszty zakupu matęriałów biurowych i wyposżenia, materiałów papiemiczych

do sprzętu drukarskiego i lrządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, szkoleń,

wyjazdów słuzbowych' opłat bankowych i koszt \łyplat gotówkowych świadczeń rodzinnych,

umowy zlecenie i o dzięło oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących

świadczenia pielęgnacyjne. wysokośó tych wyda&ów wyniosła 1'53 248, 9I zŁ.

skladki na ubezDieczenie zdrowotne oDlacane za osobY Dobieraiace niektóre

świadczenia z Domocv spolecznei oraz niektóre świadczenia rodzinne

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek

stały i świadczenie pielęgnacyjne. ogołem wartość opłaconych składek wyniosta 6 93l 
' 
Ż9 zł

dla 25 świadczeniobiorców.

zasilki i Domoc w naturze or.z skladki na ubezDi€czenia $poleczne

wypłacone zostały zasilki stałe dla 34 osób na kwotę 92 565, 34 zł

Usluei oniekuńcze i soecialistvczne uslugi ooiekuńcze

Pokry'te zostały koszty specjalistycznych usfug opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby

umowy zlecenie i pochodne na kwotę ogółem 16 425,22 zl'

t-)
l



Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr LXIV/2008
wójta Grniny czama
z dnia 19 marca 2008 roku

PRzYcHoDYI RozcHoDY BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie

Przychody zzacięnietych pożyczek i kedytów na ryŃu 2 926 415,07 4 779 731,17

spłaty pożyczek otzymanych na lrnansowanie zadń
realizowanych z udziałem środków pochodących z
budzęfu Unii Euopejskiej

153 415,07 t53 4t5,0'7 100,00

spłaty otŹymanych kajowych pożyczęk i kęd}'tów 1 678 000.00

w 2007r' Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zaciąłnięcja :

a) kred)łów na:

- spłalę wcześnięj zaciągniętych mbowiązań z tytułu kredlów i pożyczek

w krr ocie L8l LI I 5,07 zl - dlugotenninoul,

- poĘcie wystepującego u, ciągu toku przejściowego deficlu
w kwocie 500'000.00 zl - klótkoterminowy,

_ inwestycję "PoszeEenie ofeńy turystyczno-kulturalnej gminy czarna'' poprzez rozwój

inrrastrukrury lokalnej w kwocie 550.000'00 zł - dłu8ot€rminowy,

_ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego defic}tu

w kwocie 2.880.000.00 7l - kJóIkoterminowf

- budowę zespofu boisk spońowych przy Zespole Szkół w Grabinach

w kwocie l50.000,00 zł _ długoterminowy

- zakup wyposażenia do punktów Ź}'\'ieniowych szkół Podstawowych iPrzedszkoli

w kwocie 100.000.00 zl - dtugoterminowy.



b) pożyczek nai

- inwestycję ''Rozbudowa Ujęcia wody w Żdżarach" w wFoŚicw RŻesńw
w kwocie 85'000,00 zł - długoteff]inowa,

_ inwestycję "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa _ Głorvaczowa _

czama w wFoŚicw Rzeszów w kwocie 2l0'000,oo - długotęrminowa
_ inwestycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdzarach'' w WFoŚiGw RŻeszów

w kwocie l20'000,00 zł _ pomostowa (krótkoteminowa).

Z tego zaciagnięto w 2007 roku:

- ked}t długoterminowy na spłatę wcześniej uaciągnietych zobowiazań Ż t}'tułu

ked}tów i pożyczęk w kwocie ].ó98.015'07 zł,

_ ked}'t krótkoterminowy pokrycie występując€go w ciągu roku przejściow€go defic}'tu

w kwocie !.629.208,68 zl,

- pożryczkę pomostową( kótkotęrmiową) Da inwestycję ''Rozbudowa Ujęcia wody w Żdżarach''

w wFoŚlcw Rzęszóww kwocie l2o.o0o,oo zł,

- kred}t kńtkoterminouy na pokrycie wystepującego w ciągu roku pŻejścioweBo defic}tu

w kwocie 500'000,00 zł,

_ kedyt długoterminowy na inwestycję "PoŚzęrzenie oferry furystyczno_kulturalnej gminy czama

popżeŻ rozwój infrastruktury iokalnej w kwocie 287.507,42 zł'

- kedl dfugoteminowy na budowę zespofu boisk sportowych przy zespole Szkół w Grabinach

w kwocie 150.000,00 zł,

_ kred}t dłu8oteminowy na zakup w}Tosażenia do punktów ą1vieniowych szkół Podstawowych

i Przedszkoli w kwocie l00.000,00 zł'

- pożyczkę długoterminowąna inweslycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdżrach"

w wFoŚicw R'zeszów w kwocie 85'ooo,0o Żł,

- poŹyczkę dfugoterminowąna inwestycję ''Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach

Bororła _ Głowaczowa - czama w wFoŚicw Rzeszów w kwocię 2l0.000'00 zł'

Defic!'t budżefu gminy wyniósł 1'396'076'86 zł i został pokryty przychodami z:

a) pożycŻek w kwocie 295.000,00 zł,

b) kred}łów w kwocie 800'000'00 zł'

c) wolne środkijako nad$yżka środków pienięŻnych na rachunku bieżącym budŹetu wynikającej

z rozliczeń ked)tów i pożyczek z lat ubiegłych w kwoci€ 30l '076,86 zł.

w 2007 roku gmina zgodnie z zaplanowanymi rozchodami w budżecie dokonła spłaty kred}tów i poŹyczęk

długotermirrowych w kwooie 1.698,0] 5,07 zł' w tym:



1. Kredyt w BIG Bank s.A' oddział w Rzeszowie na budowę ujęcia

wody w Żdzarach

2. Krcdyt w BIG Bank S'A. oddział w Rzeszowie na budowę sali
gimnastycznej szkoły Podstawowej w czamej

3. KJedr w BIG Bank s.A. oddział w Rzęszowie na budowę sali
gimnastycznej szkoły Podstawowej w RóŻy

4. Kred}'t w BIG Bank s.A. oddział \ł RŻeszowie na budowę sali

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w starej Jastrząbce

5' Krcd)t w Banku spółdzielcłm Rzemiosła w Kr.akowie oddział w Czarnej
na budowę sali gimnasrycznej SŻkoły Podstawowej w starej Jastrząbce

6. Krcd}t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej

na budowę sali gimnastycznej szkoły Podstawowej w Głowaczowe.j

7. Kręd)t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej
na budowę sięci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Prz€r}ty Bór, stara Jastrząbka'

Róż dla odcinka w miejscowości Przeryty Bór

8' Kredl w Banku SpółdzielcąĄn RŻemiosła w Kjakowie oddział w Czamej

na budowę domu ludowego Grabiny

9. Kred}'t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej

na zakup bud)ł*u administracyj nego

10' IQedl w Banku Spółdzielcz}łn RŻemiosła w Krakowie oddział w Czarnej

na modemizację ośrodka u.ypoczynkowego w Chotowej

1 1 . IGed}t w Banku spółdŻielczym Ru emiosła w Krakowie oddział w Czamej

na budowę sali 8imnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej

- 
12' Kredl w Banku spółdzielcz}łn Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej

na budowę sieci kanaliŻacyjnej i przykanalików w chotowej II

13 ' Kred}t w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czamej

na budowę Sali gimnastlcznej leźiwiny

14- Kjed}t w Banku spółdzielcz}m Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej

na Zagospodarowanię osiedla Przyborów

l5. Kręd}t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej

na spłatę wczesniej zaciagniętych krcd}'tów i pozyczek

16' Ifuedl w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej

na spłatę wczesniej zaciagniętych kred}tów i poŻyczek

l7. Krcd}t w Banku spółdzięlczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej

na Rozbudowę remiuy osP żdżary

18. Kred}t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w cŻamej

na Remont drogigminnej Czama ul.Mickiewicza

90 000,00 zł

20 000'00 zł

10 000'00 zł

10 000,00 zł

30 000,00 zł

20 000'00 zł

20 000'00 zł

20 000,00 zł

5 000,00 zł

20 000'00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

ó1 000,00 zł

20 000,00 zł

40 000'00 zł



19. Krcd}t w BaŃu spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 40 000,00 zł
na Rozbudowę remizy oSP Żdżry

20. Kred}ł w Banku Polskiej społdzielczości w Tamowie 70 000,00 zł
na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Pżerly BóI' stara Jastrząbka,

Róża dla odcinkaw miejscowości stara JastrŻąbka

21. Krcd}t w Banku Polskiej Społdzielczości w Tamowie 30 o0o,0o zł
na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesię, Pfzer}ły BóI' stara Jastrząbka,

Róża d]a odcinka w miejscowości Róża

22. Pozyczka z wTośiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny. 11 4oo,oo zł
Podlesie, Przeryty Bór, stala Jastrząbka, Róża dla odcinkaw miejscowości Róża
Pozyczka z wIośiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacii Czama - Golemki 27o 000.00 7ł

II etap

23. Połczka z wFoŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociagowej Żdżary 7 200,00 zł
24' Pozyczka z wFoŚicw w RŻeszowie na bualowę oczrysŻczalni Głowaczowa 3oo 000,00 zł
25. Pozyczka z wFoŚjcw w RŻesŻowie na budowę kanalizacji Przyborów 40 00o,oo zł
2ó. Pozyczka z WFośiGw w Rzeszowie na budowę sieci wodociagowej Żdżary 15 000,00 zł
27. Poźryczka zwFośicw w Rzeszowie na budowę oczyszczalni scieków z siecią 250 00o,o0 zł

kanaliZacji j przykanalikóu \ Borosej

28. Pożyczka z wFoŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci kanalizacji chotowa 1oo ooo,oo zł
29. Pożyczka \ł Banku Gospodarstwa Krajowego na PrŻebudowę bud}nku stalej 1'53 415,0'7 zl

szkoły na centrum Kulturalno - Itrformatyczn€ w Chotowej

oraz pożycŻek kótkoteminowych w t}.rn:

1. Kredl kótkoterminowy pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego defic}tu

w kwocie 1.629.208,68 zŁ

- 2. Pożryczkę pomostową ( kótkotemiową) na inwesb'cję ''Rozbudowa Ujęcia wody w ŻdŹarach,'

w WFoŚIGW Rzeszóww kwooie 120'000'00 zŁ

3. Kred]t krótkoteminowy na poĘcie wystepującego w cią8u roku przejściowego defic}'tr't

w kwocie 500'000,00 zł.

zadłużenie gminy z t}tułu zaciągnietych ked)'tó\ł i pozyczek na dzień 31.12.2o07r. wylosi 9'o35.745'77 zł.

w 2007 gdna nie dokon}'wała lokat środków w banku.

Gmina nie udzielała żadnych poŻycz€k, Rada Gminy podjeła uchwałę w sprawie udzielenia poreczenia ked)łu
dla stowaŻyszenia Rozwoju Regionów Ropczycko - Sędziszowskiego i Dębickiego w kwocie 54'000 zł'

L4'l
I
I



Załącznik Nr 4
do zarŻądŻenia Nr Lxv/2008
wójta Gminy czama
z dnia 19 marca 2008 roku

GMINIYY FIJNDUsZ ocHRoNY Śnooowrsxł
I GOSPODARKI WODNEJ

Pozycje Pl.! Wykonanie wsk 9"

PrżTchody

_ stan śIodków na 01.01.2007I.

- wpływy z Urz$u Marszałkowskiego Województwa
Podkaęackiego

Wydatki

- gospodarka odpadami

_ stan śIodków obrotowych na 31.12.2007 r.

21 843,50

6 843,50

15 000,00

21743,50

100,00

29 035,ffi

6 843,50

221,91 ,56

l8 185,57

I0 849,49

132,92

100,00

55,86

83,64

ogólem 21 E43,50 29 03s,06 132,92

'--l
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Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr LxIv/2008
Wójta cnniny Czama

z dnia 19 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE

Z W\'KONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGo ZAKŁADU GoSPoDARKI KoMI]NALNEJ w CZARNEJ
ZA 2OO7 FIOK

Dział 400 Rozdzial 40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ' GAZ I woDĘ
DOSTARCZANII] WODY

stan środków obrotowych rra począ&u roku jest niezgodny z Uchwałą Budżętową

Gminy cŻama m 2007r., poniewź nie rłprowadzono kolekty z wykonańaplanl za2006t.

Pouycia Plan Wvkonanie wskaźnik proc€ntowy

PRZYCI{ODY 669 09',7,27 862 478,46 128,90

- stan środków
obrotowych na
01.01.2006r.

-21 352,73

- wpływy ze sprzedaĄ
wodv i za ścieki 612 791,64 805 627, 56 ).31,47

- dotacja z budzetu 11 652,36 11 663,58 100,01

odsetki z konta
bankoweso

540,05

WYDATKI
- wynagrodzenia i
pochodne od
wtłraqrodzeń

413 500,00 392 167,0Ż 94,84

_ pozostałe wydatki w
tvm:

275 400, 00 400 693, t2 145,50

zakup energii, roŻmowy
telefonicme, remonty,
opłata za korzystanie ze

Ż75 400'00 400 693,49 145,50

RaŻ€m wYd'tki 688 900, 00 792 860,s1 11s,09
_ stan śrcdków
obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

-L9 802,73 36 705,95 285,36

podatek dochodowy 32 9r2, O0

oGóŁEM 669 097,27 862 178,46 128, 90



Ż
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w 2007 rcku z założonego planu
przychodów ze spĘed'd4, wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w wysokości 61219'7' 64 zł wykonal 805627,56zł t!. I3t,47 o/"

Przvchody te DrzedŚtawiaia Śie naŚteDuiaco :

1) sprzedaż wody 459 735,Io zł
2) sprzedź ścięków 227 88'I 

'5o 
z|

3) przyłącza wodociągowe 41289,7Ż zł
4) przyłącza kanalizacyjne 76'715,24 zł
5) dotacja do wody 4 803,74 zł
6) dotacja do ścieków '12859,84 zł
7) odsetki z rachunku baŃowego 5Ą0'05 zł

sprzedaż wody p.owadzonabyła ztzeoh Ujęć wody tj. w Bolowęj' Głowaczowęj i w
Zdżarach '

Na plan 380 648'00 zł wykonano 459 735,10 zł, co stanowi 120,78 o/o.

SpŻedaż ta Przedstawia się następująco w poszczególnych ujęciach wody:- Bolowa - na plan 2I395,00 zł wykonano 22365,76zł co stanowi 104,54%

- Głowaczowa - na plan 86 925,00 ń wykolalo 122719,28 zł co stanowi 141,18%

- Żdzaty - na plan 2'72 328,oo zł wykonano 314650,06Żł co stanowi 115,54%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, czama, Golemki,
Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w Wysokości 22'7 88,t,50 zł
z zaplanowanych 1'I8 649 

'64 
zł tj. I27 ,56%.

oczyszczalnia Ścieków :

- Borowa plan 23 710,00 zł wykonano 26 702,87zł tj. 112'62 %

- Cza \a plan 91 555,002ł wykonano 85489,632l tj. 93'38%
- Głowaczowa plan 63384,64zł wykonano l15695,00złtj. |82'53 %

Przychody za wykonanie przylącza do sieci wodociągowej na plan 3 8 000,00 zł
wykonano 41 289'72 zł tJ'108,66%.

Przychody za wykonanie przylącza do sieci kanalżacyjnej nąplan 1550o,o0zł

wykomno 7 6 ?15,24 zł tj. 494'94%'

Dotacja do wody w Borowej wyniosła 4 803,74i została wykonana w 1oo oń, natomiast

dotacja do ścieków wyniosła72 859'84 zł iteż została wYkonana w 1oo %.



W dziale 400 rozdział 40002 v1twarzanie i zaopatĘ,Yanie w energię elektryczną 
'gaz 

i
wodt dostarczani€ wody poniósl Ęf,'datki na :

a) w}'nagrodzenia i pochodne od wynagrod zeiL '233 738,84 zl lta planowane 242lo0'oozł
tl. 96,55 %

b) na zakup nateriałów i wyposażenia dla wszystkich ujęć zaplanowano kwotę 9 800,00 zł,
a Zęalizowano 20190'64 zł tj' 206'03 %

Dokonano zakupów :

- fugu sodorłego dla l jęcia Wody w Żdzarach

- znaczków poczto\łych

- części do lemontów na ujęciach wody i sieci wodociągowych

- &uków i mate ałów biurowych

- komputelą kserodrukarki i mebli do biura

c) zakup enęIgii _ dla Ujęć Wody w Borowej' Głowaczowej i W Żdżarach kwota

62'7'12'04 zł na plan 39 400,00 zł, co stanowi 159,32 o/o,

d) na badania okesowe pracorłników kwotĄ 327,7o zł na plal 45o'o0 zł t]. 71'49 n/o

e) zakup usfug tj' usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągo\łej, rcmonty
pomp, badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie lachuŃu bankowego, szkolenie

pracorłłrików rvydano |7 899,98 zł m zaplalowan€ 7 1oo, o0 zł co stanowi 167,6l %

0 podróże kajowe służbowę kwota 3 927'22 zł rLazaplaĄowane 3 000'00 zł tj. 130,91 %

g) Zaldadowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 5 811,00 zł na plan 6 l00, 00 zł
tj.95,26 "/o

h) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanię ze środowiska

w 2007 roku w1'rriosła dla :

_ Ujęcia wody w Bolowej l 727 

"70 

zł
- Ujęcia Wody w Głowaczswej 18 552'20 zł

- Ujęcia Wody w Żdzarach 26138,Io z!

Na plan 42 400'00 zł wykonalo 46 418,00 ż t:. 109,48%

i) wlplata odszkodowani a 840, 22 zl bez planu

j) rozmorły telefoniczle kwota 2 951,47 z| na plal14 35o,oo zł tj. 6'7 
'85 

%

k) zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

kwota 131,32 zł na plen' 180'00 zł lj.72,96 %

1) zakup akcesoriów komputerowych, w t}ryn programów i licencji kwota7']97'30 złm
plaJn 1 220,00 zŁ tj' l47 ,32 %

ł) modemizację Ujęci aWody w Żdzatach kwota 35 37'1, oo ń bęz plaru



ściekowa i ochrona wód.

w dziale t}'m Zakład poniósł wydatki na :

a) wynagrcdzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 166 400,00 zł wykonano
I55 702'18 złtj.93,57 % '

b) na zakup części do Iemontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów

biurowych, druków' znaczkóW pocztowych, komputera ksęro-drukarki pŻenraczono

20 396"72 zl na plan 9200,00zł tj'22l 
"10 

%.

c) enelgia dla pŻępompowni i oczyszczalni kwota' 87 22l,5o zł na plan 88 l50,00 zł
ri.98,95 %.

d) badania okresowe pracowników kwota 167,30 plan 3oo,oo zł ti,55,,7,1yo

ę) na remonty pżepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z
oczysŻczalni' opłaty za przelewy, prowadzenie rachuŃu bankowego ,szkolenie
pracowników wydano 29 229,72 zł naplan 13 900,oo zł tj.210,29 %.

1) rozmowy telefoniczne 1 486'28 zł naplan2 85o,oo złt:.52,I5%

g) opłata na rzeczUlzędu Malszałkowskięgo w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska

w 2007 roku wyniosła 2 1 l 7,00 zł w t),n:

- oczysŻczalnia w Bolowej

- Oczyszczalnia w Czamej

251'80 zł

1 020,30 Żł

_ oczyszczalnia w Głowaczowęj 844,90 zł

I.aplal Ż 600 
'00 

zł tj ' 81'42 %.

h) podróże służbowe kajowe 2 293,65 zł mplan2 000,00 z! tj.114,68 o/o

i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3 70 7,42 zl na plu,
4 000,00 zl tj. 92.,690/0

j) na zakup materiałów papięmiczych do sprzętu drrrkarskiego i urządzeń

kserograficznych wydarc 84,27 zł naplarr 120,00 zlt:.7o,I8%
k) na zakup akcesoriów komputercwych , w tym programów i licencji zaplanolvaIo kwotę

780,00 zł, a wydano k'Notę l l5I,73 zł tj' l47 
'66 

o^

1) modernizację Przepompowni w Chotowej kwota 4 64 1 ,2 5 złbez planu.



Dział 400 wYtwaŹanie i zaoDatr$łanie w energie el€ktryczną. gaz i wode
rozdzial 40095 - Dozoslala dzialalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki :

- na Żakup części i materiałów do wykonania ptzyłączy do sieci wodociągowej kwotę

18 08I'94 zł z zaplanowanych 11 000'00 zł tj. 164'38%.

Dzial 600 TransDoń i łaczność rozdział 60016 drogi Dubliczne gminne!

Grnirury Zakład Gospodarki Komunalrrej w czarnęj na zimowę utzynanie dróg gminnych

wydał 5 718,91 zł naplan 8 000,00 zł tj.'7I,49%.

Z tego ta :

- wynagrodzenia bezosobowę kwotę 2 726,00 zł na plan 5 000'00 zł tj.54'52%

- zal_up usfug kwotę 2 992,97 zł naplal3 000'00 zł tj.99''760/0

Dział ó00 Tra sDoń i laczność rozdzial 60095 oozostala dzialalność :

W dziale t),rn wydatki poniesiono na :

- zakup paliwa do samochodu słuzbowego' części do jego ręmontu L:wota 8 404,81 zł na plan

9 500'00 zł tj. 88'47 %

- naplawa s.lmochodu, wykupienie polisy ubezpieczeniowej k\łota 3 838,53 zł

na plan 3 000'00 zł tj.127 
'95 

%.

Dzial 900 Gosrrodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 _ Dozostala działalność

Wydatki w tyn dziale ponięsionę zostały na :

- zakup mateńałów i uslug kwota 20 856'86 zł z zap|anowonej 9 950'00 zl tj,209'62 yo

_ w tym: - zakup części do wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej kwota

13 3'74'68 zł

- zakup paliwa, oleju i części do kosialek 
'kos 

spalino ych kwota 7 482,18 zł

- zakup usfug zdro\łotnych ( badania lekarskie osób skierowanych przez sąd do prac

publicznych ) kwota 462,50 zł na plan 400,00 zł tj' 115'63 yo

- zakup usfug pozostałych tj. naprawa kosiarek, pilarek, opłatazaprze\ewy kwota '7'74,04 zł

na plan 350,00 zł t:.22I.I5%

- po&óże knjowę słuzbowe na plan 300,00 ńwydarc 347,23 złtj. 115''74%.



ogólna kwota zobowiązań za dostawę towar.ów i uslug na 31 grudnia 2007r.

[Tniosla 41 244'79 zł rv tym:

- za energię elekĘczną dla ujęć wody i czyszczalni - kvłota 14 452.94 zł

- opłata nątzęczutzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

za korzystanie ze środo\Ą iska

- worU filtracyjne na osad

- odbiór niecz1stości snĘch i osadu

- badanie wody z Ujęcia wody w Żdżarach _

- za w1dawnicrwo i dosta-rczaną \Ą odę na oczyszczalnię Sciekórł

w Czamej

k:wota 23 882,00 ń
kwota l 043,10 zł

kwota l406'42 zł

kwota 356,Ż4 zł

kwota 104'09 zł

Należlości za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 31 grudnia 2007 roku wynoŚily

ogółem 69 54'7 
'58 

zł w tym naliczone odsetki w kwocie 4 925 
'2'I 

zł

- Ujęcie Wody w Borowej _ kwota 2 899,99 zł w tym 422,74 zł odsetek

- Ujęcie Wody w Głowaczowej - klvota 14 Ą66'26 zł wtym1568'41 zł odsetek

-Ujęcie Wody w Zdżarach - kwota 19663,36zł wtym 1008'43 zł odsetek

- oczyszczalnia Ścieków w Borowej - kwota 4 2oI,4'7 zł w tym 532,95 zł odsetek

- oczyszczalnia Ścieków w czamęj - kwota 6650'51zł w b.rn 944,95 zł odsetek

- oczyszczalnia Ścieków w Glowaczowej - kwota2| 665,99 zł w tym 44'l 
'79 

z! odsętęk

0_.1.,,.,t.,,"t"



SPRAWOZDANTE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODoW T KoSZTÓW

ORAZ o STANIE NALEZNoŚCI I ZOBoWTĄZAŃ,

W TYM WYMAGALNYCH

GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1 PROMOC.'I

W CZARNEJ

ZA 2OO7 ROK

cMtNNE cE{TButtl KutTunY l PRołlocJl
W CUABI{EJ

39-215 Czama, ul. Dworcowa 6 A
tol. lo14l67_61'827

Nrknnla 23 81Bq 0006 0060 0000 2714 {lUUl

ńEGoN 851Fo6130, NlP 872_20_80_082



sPRĄwozDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

zA 2007 ROK

WYSZCZEGOLNIENTE PLAN
(w ZŁ)

WYKONANIE
(w Zł')

WYKONANIE
(w %)

PRZYCHoDY oGÓŁEM

w tym:

z działalności kultura1nej

z działalności gospodarczej

dotacja podmiotowa od organizatora

w tym:

domy i ośrodki kuItury

biblioteki

środki z Bjbljoteki Narodowej na realizację
zadania''Zakup nowości w)dawniczych''

1 270 100.00

49 600,00

?48 500,00

46ó 000'00

376 000,00

90 000,00

ó 000,00

l Ż7| 62a.a0

49 76',7,86

'749 860,94

466 000,00

376 000,00

90 000,00

6 000,00

100.1204

r00,34%

100,18%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

KoszTY oGÓŁEM

w tym:

koszty działalności kulturalDej odpłahej

koszty działalDości kulturalnej nieodpłatnej

koszty bibliotek

koszty działalności gospodarczej

37 550,00

448 500,00

9ó 000'00

685 600,00

I 267 650,00

38 044,23

447 098,87

95 129,50

720'/25,16

r 300 991,76

101,32%

99,69%

99,09%

105,12%

rt2.63vo

GłÓWNY KsĘGowY

,,o))Ę*"ł,"ł

r,;:,/,ii ;r'l! l:.,1 ' r.:. 
r':arl i ; t.. :i,,i.ti

l:a l"::;irri;i:,;
r!-.:15 !l,rr!...r,.,1. !Xr..:{,?r, rj ri

'.J ilł,." l.,| -. \' .''
!lli!t]r żj6]e|i]]|i]|!]if l];ijj:7;"] illi]
']|ijłl.]i 11j;(].i:]: l']l:, i.l!: .;]ł' i]..' ]'



SPRAWOZDANIE

o STANIE NALEZNoŚct I zosowtĄz'ĄŃ, W TYM wYMAGALNYCH

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

NA DZIEN:31.12.2007.

WYSZCZEGOLNIENIE KwoTA(wZŁ)

Śtan naleźności ogółem

w tym:

dotyczace działalności kllltumlnej

dotyczace działalności gospodarczej

stan należności $Tmagalnych

w tYm:

dotyczace działalności ku1turalnej

dotyczace działalności gospodarczej

967,00

505,00

462,00

967,00

505,00

462,00

stan zobowiązań ogółem

w tym:

dotyczace działalności kulturalnej

dotyczące bibliotek

dotyczace dŻiałalności gospodarczej

Śtan zobowiązań wymagalnych

w tym

dotyczące działalności kulturalnej

dotyczące działalności gospodalczej

91 602.40

21 900,05

6 393,81

69 308,54

32 995.00

29'719,30 zł

GŁÓWNY KsĘGo$|'

uA#*.u'ł

GMlNNE cENTBuM (UtTuBY l PB0łl0cJ!
W CZARNEJ

39'215 CzarDa, ul Dworcowa 6 A
rel lOL4l67_61_827

Nl hnlł /3858! 000600600000 27]4 000i

nEGON 651ffi61r0 NIP 872-20 80 08i



CZĘSC oPIsoWA Do SPRĄWoZDANIA Z WYKoNANIA PLANU FINANSoWEGo

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
2A200'7 ROK

w 2007 roku zrealizowano przychody w wysokości 1'271.628,80 zł, realizując l00'12 %

planu pżychodów.

Z dŻiałalności kulturalnej osiągnięto przychód w Wysokości 49'767,86 zł' co stanowi

100,34 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód rv wysokości '749.860,94 zl'

rcalizuiąc 100'18 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji p1an zrealizowano w 100,00%. Dotację podmiotową

otrz}łnano w kwocie 466.000,00 zł' w tym 376.000'00 z plzeznaczenieln na działalność

kulturalnądomów i ośrodków kttltury oraz 90.000,00 zł zprzezrtaczęniem dla bibliotek'

Z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na zaclanie 'Zakup nowości wydawniczych''

w kwocie 6'000 zł, co stanowi 100,000ń lealizacji planu

W zakreŚi€ dzialalności kulturaln€j osiągnięto przychody w kwocio 49.767,86 obejmujące:

1' Sprzędaży ',Gazety Czamieńskiej'' 4'131,30 zł'

2'Darowizny od BSR o/Czarna na Dni Gminy czarna - 1000'00 zł

L Festiwal folklorystyczny 24.000-00 A,

4. Bilęty wstępu na zabawę sylwestrową I'7 '925'23 zł

5' DarowiŻna od Pana Kazimierza Mikut jako wsparcie Turnieju Szacho\łęgo Mistrzostwa

Europy w Szacl'iach w chorwacji 2.500'00 zł

3' Pozostałe (oalsetki baŃ'' t'óżnice groszowe) _2'11,33 zł'

W zakresie dzialalności gospodarczej osiągnięto przychody w lovocie 149'860'94

obejmujące:

l ' Sprzedaży usług gastonomicznych śWiadczonych pżez stołówkę CCKiP w kuocie

65l '3l4,63 zł, w tym:

- sprŻedaŹ usług gastronomiczltych na rzecz wesel i inrrych uroczystości okolicznościowych

404.498,16 zł,

- sprzedaz posiłkóW dla Gminnego oślodka Pomocy społecznej w Czarnej 246'816'47 zl;

2. SprŻedaŹy usług tanspotowych w kwocie 34.732,22 zł;

3. Wynajmu obiektów \\' kwocie 62.075'43 zł, w tym:



. \łynajem sali konferencyjnej GCKiP _ 6-493,45 zł'

o wynajem Domu Ludowego w Grabinach 22.28I,33 ń,wrym:
- klientom indywidualnym (przyjęcia weselne i inne) 15'216,45zł,

- firmom i inst}.tucjom (stałe umowy) _ 7.064'88 zł,

. wynajem Domu Kultlrry w Staręj Jastrząbce _ 26''167'06 zł' w tym:

- klientom indywidualnym (przyjęcia weselne) 8.145,91 Żł,

- fil]nom i instrlrcjom (stałe umowy) - 18.32I,15 zł,

o wynajem Remizy oSP w Róży klientom indywidualnym - 6'505'73 zł'

o wynajen Remizy oSP w Borowej klientom indywidtralnym - 327.86 zł;

4. Sprzedaży reklam i ogłoszeń w ,'Gazecie Czamieńskiej'' w kwocie 1'358,66 zł'

5. Darowizna od BSR w celu dofinansowani wigilii _ 380,00 zł

w 2007 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1-300'997'76 zł, realizując

l02,63 % planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 38'044,23 zł' osiągając

101,32 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej {Yniosły 447-098,87zł' realizując 99'69% planu.

Działalność bib]iotek Wygenelowała koszty w Wysokości 95.129'50 Zł' co dało 99,09 %

realizacjiplanu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości'720.'725,16 zł,tj'

105,12 % wykonania planu.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odplatn€j wyniosly 38.0'14'23 zl

i obejmowały:

1. DIuk ''Gazety 
czalnieńskiej'' _ 28'090'00 zł;

2' organiŻacja zabawy sylwestrowej _ 9'954,23 zł.

Koszty działalności kulturalnej nieodplatnej wyniosły 4'17.098'872ł i obejmowały:

1. Wynaglodzenia osobowę i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeli na rzecŻ pncow)ików

adrninistracyjnych (3 etaty) _108.446'07 złi

2' Zakup materiałów i wyposażenia -36'553,58,wtym:

_ zakup krzeseł -15 574,00 zł'

- zakup nagród na potŹeby gminnych koŃursów i turniejów oraz pozostałych mateliałów



i wyposażenia bieŻącęj działalności _ 20919j8 zl;

3. Zakup usług 53'889.86 zł' wtym:

- związanych z dostawą energii 539'54 zł;

- w ramach umów cywi]no-prawnych _ 7'408,00 zł;

- koszt &uku ksi@ki ,,Róża bez kolców" _ 6 362,30 zł

- koszt druku ksiązki ',Chotowa 
Ziemią oja rodzinna.. '" _ 7'50o,00 zł,

- zwiąanych z organizacją ',Dni Gminy" 27-49'],II zł

- pozostałe (bankowe' pocztowe! zdfowotne, telefoniczne) I0'582,9l zł'

4' Pozostałe kosŻy _ (m.in. podróŻe służbowe, opłaty, ubezpieczenie ) '7 
'256'44 zł

5. Arnor,'yzacja' '7 '97 6,'7 6 zł

ó' Działalność Ludowego Klubu Szachowego 64.374,53 zł'

7. Koszty funkcjonowalia cenfum Kulturalno_Informatycznego w chotowej 33'569'15zł'

8. Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu 24'694'78 zł

9' Koszty osP Zdżary 25.243'02 d.

10. Koszty związane z eksploatacją obiektów pozamiej scorłych niepokyte w przychodach _

85'094,68 zł (omówione w dalszej części sprawozdania)'

Koszty bibliotek wyniosĘ 95.129,50 zł, z czego kwota 62'519'30 zł to kosŻ wynaglodzęń

i pochodne od wynagrodzeli oIaZ świadczeń na rzecz pracowników, kwota 10.410,64 zł to koszt

zakupu książek Z czego kwota 6'000 to środki otrzymane z Biblioteki Nalodo\ł'ej'

Pozostałe kosŹy w kw ocie 22.199,56 zl to koszty związane z ntz1łnaniem bibliotek.

Poszczęgólne bibliotęki wygenerowały koszty w Wysokości:

_ biblioteka W czarnej : 30.3'77,1'1zł'

- biblioteka w Glabinach: 34.870,04 zł,

- bibliotelG w Przybo'rowiel. Ż9 .882,29 z|,

w zakresie dzialalności gospodarczej poniesiono koszty w wys okości 120.725,16 zł,

z czego:

- koszt świadczonycl't usług gastronomicznych przez stołówkę GcKiP - 64Ż'344'56 z|,

_ kosŻt eksploatacji i ufuzymarria samochodu 7 '258,62 zł,

- koszty obiektów zamiejscowych' l40.676,66 zł, w tym mające pokycie w przychodach:

55.581'98 zł.

- kosŻ impręz lekreacyjno-spofio\łych na terenie gminy Czarna -l5'540,00 zł.



Koszty dzialalności gastronomicznej i uslug transportowych wyniosły 649.603'18

i obejmowały :

1. Wynagrodzenia i pochodne od w)nagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników

(o etaró\^) l84'8]r.20 7l:

2' Zakup materiałów i wyposźenia 301'535,37zł,wtyn|

_ zakup surowców - 254.342,88 zł'

- zakup paliwa i wyposaŹenia samochodu'7 '258,62 zl'
_ zakup pozostałych materiałów i w}?osażenia (m.in' , naczynia i drobne

wyposażenie kuchni' środki czystości, oprawy oświetleniowę, ławy i kzeseł) w kwocie

39 .933 ,81 zl;

3. Zakup usług _ l3l.l81,97 zł, w tym:

- dostawa el1e.gii _21.077'34 zł,

- remonty 36.564,34

- w ramach umów cywilno-pra\łnych 5| '466,60 ń'
- pozostałych (m.in. telefoniczne' zdrowotne, badania i pomiary urząClzeli elęktrycznych

i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) )2'073,69 il1

4' Pozostałe kosŹy (podatek od nieruchomoścj ZAIKS, ubezpieczenie samochodu) '7 

"702'00 
zł

5. Amortyzaęja _ 24 '3 50,64 zł.

Będącę w nieodpłatnym uŻ}tkowaniu obiekty zamiejscowe genelowały następującej wielkości

koszty;

- Dom Ludowy w Grabinach - 41.469,87 zl' w tym:

1' Zakup materiałów i wyposaŻenia (m.in' zakup naczyń' odkurzacza:) w kwocie'7 .'7'10,96 zł'

2' Zakup usług w kwo cie 24.56I,52 zł, w tym.

_ związanych z dostawąenergij' 6"753,04 zł'

- w ramach umów cywilno-pmwnych i składki ZUS _ 8.600'80 zł'

- pozostałych (m'in' wywóZ nieczystości). _ 3'4'ł1,80 zł;

- remonty _ 5.765,88 zł

3' Pozostałe (podatek od nieruchomości, ZAIKS) 8.182,00'00zł

4' Amortyzacja 955,39 zł'



_ Doń Kultury w starej Jastrząbce _ 69.105,33 zl' w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od rłynagrodzeń ( 1/2 etatu) oraz świadczenia na Izecz

pracownika w kwocie 1I.569'99 zł',

2' Zakup materiałów i wypos.rŻenia (m.in. zakup materiałów do malowania pomieszczęń'

paliwa do kosiarki, stołów. ławki, środków czystości' biachy) w kwocie 9'341,25 zł;

3. Zakup usług w kwocie 38'863,09 zł' \,! tym:

_ dostawa energii _ 22.074'06 zł.

- w mmach umów cywilno-prawnych _'1.40'7 
'0C) 

zl,

_ remonty _ 5.3ó6,67 zł,

'pozostałych (m.in. badania i pomiary urządzeń gazowych' wywóŻ nieczystości' ścieki,

dostawa wody) -4'015,36 zł

4' Pozostałe (podatek od nieruchomości) 9 226,00 zł

5' Amortyzacja - 105'00 zł

- Remiza oSP łv Róży _26.612'90 w tym|

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świad,czenialatzecz

pracownika w kwocie 11.088'07 zł;

2' Zakup materiałów i wyposażenia (m.in' Zakup materiałów do malowania pomieszcZeń,

pali1va do kosialki) w kwocie 577 
'33zł;

3' Zakup usług w kwocie 9'218,50 zł, w tym:

- dostawa energii _3'190,90 zł.

- w mmach umów cy1vilno-prawnych 4'540,002ł

- zakup usług pozostałych ( m'in' przegląd instalacji i urządzeń gazowych,

Wywóz nieczystości, dostawa Wody) _ 1'487,60 zł

4' Pozostałe podatek od nieruchomości 5 684,00 zł

5' Amońyzacja l05.00

- Remiza OSP w Borowej _ 3.428'56 zl' łv tym:

1 . Zakup usług w kwocie 3.428,56 zł, w tym:

_ związanych z dostawąenergii 1.042'86 zł'

- \ł ramach umów cywilno-prawnych _ 2'160,00 zł,

_ pozostałych ( m.in. przegląd instalacji i urządzeń gazotlych) 225,'10 zł;



- Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej - 33.569,15 zl, w tym:

1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń orM świadczenia na Źęcz placowników

3l4 etan\ 14'616,82 zł.

2. Zakup nrateriałów i w1'posażenia (m.ilt' środków czystości, nagród dla dzieci' szaĘ' gier )

5.Ż96'52 zr,

3' Zakup usług w kwocie 7'274,31 zł w tym:

- dostawa energii 4.359.39 zł,

- pozostałe _ (m.in. telefoniczne' ubezp.. mienia, dostawa wody, ścieki) 2'914,92 zI,

4' AmoĄ /acia 6.]ż l ,50 zł'

- Domu Kultury w Podlesiu - 24.694,78 w tym:

-' l.wyna$odzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz śWiad. na rzecz pracowników (1/2 etatu )

8.'759.65 zł

2.Zakup materiałów i wyposażenia _ 10.721,01 zł w tym:

-zakup biuręk, kuchenek , żaluzji, ławek i stołów _ 8.034'55 zł

- pozostałe ( m'in' śr. czystości, farba do malowania pomieszczeń' paliwo do kosiarki) _

2.686.46 zł

3. Zakup usług w kwocie 5.214,12 d w tyrn:

- remontowych _ 2 76l'46 zł,

_ umowy c;.lvilno-prawnę _ 1.305'00

- pozostałych (m.in. telefoniczne' wywóz nieczystości), dostaw'a wody 1.74'7 
'66 

zł

- Remża oSP w Żdż^r^łh _2s,243,02 w tym|

l.Zakup materiałów i w)posażenia (m'in' krzesła, system alamowy' męble, telewizor) _

1'9 '529 .16 zł

2. Zakup usług w kwocie 5.713'86 zł w tym:

- dostawa energii _ 4.461,56 zł

- pozostałe (m.in' przegląd instalac.ji gazowych' w}ryóŻ nieczystości) _ 1'252.30 21'

w 2007 roku dokonano następujących zakupów inweŚtycyjnych:

1. Zakup piekarnika do Domu Ludowego w Grabinach za kwotę 4392,00 zł' oraz montaŻ okien

dachowych \ł kuchni Domu Ludowego w Grabinach za kwotę 5922,55 zł.

2' Zakup piekanika do Domu Kultury w stalej Jastrząbce za kwotę 5'490'00 zł.

3. Zakup piekarnika do Domu stmŹaka w Róży za kwotę 5'490,00 zł



4. Zakup oprogramowania WINDOWS XP do zestawu komputerowego w Centrum Kulturalno

lnfonnatycznym w Chotowej Za kwotę 4560'02 zł'

stan należności ogółem na dzień J 1.12.2007 r. wyniósł 967 zł i obejmował:

Należności z tJł. dostaw towalów usług 967 zł' w tym:

- dotyczące dŻiałalności kultura]nej _ 505,00 Żł,

_ dotyczące działalności gospodarczej_ 467'00Żł;

Stan należności wymagalnych na dzień 3l.12.2007 r. wyniósł 967'00 zł i obejmował

w całości należności z t}'t. dostaw towarów i usług.

' Należności Wymagalne dotyczyły:

-działainości kulturalnej w kwocie 505,00 zł,

- działalności gospodarczej w kwocie 462.00 zł'

stan zobowiązań ogółem na dzięń 3l ' 12.2007 r. wyniósł 97.602'40 zł i obejmował|

1' zobolviązania dotyczące działalności kulturalnej 21'900'05 zł, Wtym:

-z tytułu dostaw towaJów i usług _ 7.523,ó3 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego z t}'lułu podatków |.976'00 zł,

_ z t',tułu ubezpieczeń społęcznych _ 6.418,l0 zł,

- z t}'tułu wynagrodŻeń (lagtodarccznaza2ll7 rok) - 5'247,61 z|'

- ZAIKS 550'00 zł,

_ pozostałe _ 190'65 zł.

2' Zobowiązalia dotyczące bibliotek _ 6.393,8l zł' w tym:

_z t}.tułu dosta\ł'towarów i usług _ 410,1 l zł,

- wobec Urzędu skarbowego z t}tułu podatków - 5'12,00 zł'

- z t)'tułu ubezPieczeń społecznych _ 2'94'1,]'0 zł'

_ z t},tułu wynagrcdzęń (nagroda roczna za 2007 :lok) 2.464'60 Żł

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej 69.308,54 zł, w tym:

-z t},tułu dostaw towarów i usług 45'954,45 zł,

- wobec Urzędu Skar'bowego z t1łułu podatków 1.960,00 zł,

_ z o4ułu ubezpieczeń społecznych 10.297,75 zł'



- z tytułu podatku VAT _ 86'7 
'00 

zł

- z t),tułu wy]agrodzeń (nagodarcczrta za2007 rok) 8.329'34 zl'

- ZAIKS - 1900,00

stan zobowiązań w}magalnych rra dzień 31' 12.2007 wyńósł 32.995,00 zł i obej muje

_ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 32'995 d
1. działalność kulturalna: 3 '27 5"70 zł,

2. działalność gospodałaza 29.'719'30 zł.
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Spruwozdunie opisowe z wykonania planu Jinansowego
za 2007r.

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakłudu opieki
Zdrowotnej w Csrnej

Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki
Zdrowotnej w Czarnej można zau\łżyć ich wzrost względenr założonego planu finansowego'

w}ł ka to ze zmian stawek kapitacyjnych w ciągu roku na poszczególne rodzaje
usług medycznych z zakesu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonania większej liczby
śrviadczeń w poradni K niż zakładano olaz plzekazania środków na wzrost Wynagrodzeń

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( Poradnia K)
Przychody zlealizowano w kwocie 1 505 699,35 zł , co stanowi 105'26 % \łobec
planowanych przychodów w kwocie 1 430 474'80 zł , co daje wzlost dochodów
w kwocie 75 224,55 zł'
Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 1 472 974,02' co stanowi 105,22 %

do planu 
' 
przychody z wynajnu lokali zrealizowano w kwocie 2'7 2'72,40 z| co slano\łi

100 % planu, przychody z badań odpłatnych wynoszą 233,50zł co stanowi 58'38%
do planu' przychody finansowe wyniosły 4 751,59złco stanowi 161,62 % do planu.
Pozostałe przychody operacyjne 467,84 zł'

Analizując lealizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie
opieki Zdrowotnej w czamej można zanwaŻ1ć ich zmniejszenie względem założonego
planu hnansowego .

Konto wynagrodzenia Wydano kwotę ogółem 966 745,99 zł co stanowi l0l,23 % do p1anu '

Konto' zużycie mate ałów gospodarczych wydano kwotę ogółen 26088'15 zł
co stanowi 76,73 % do planu.
Konto ańykuły biurowe wydano kwotę ogółem 2| 64194 z| co stanowi 1 17'62 %

do planu.
Konto Wyposżenie gospodarcze _wydano kwotę ogółem 4098,01'złcostanowi45,53%
do planu .

Kotlto usługi gospodalczę ' wydano kwotę ogółęm 29 318,25 zł co stanowi 81,44% do planu.

Konto zużycie mateiałórv medycznych \łYdano kwotę ogółem 19859'15 zł co stanowi
80,73 % do planu .

Konto $yposażenie medyczne - wydano kwotę ogółem 295,'79 zł co stanowi 12,32%
do planu.
Konto usługi medyczne wydano kwotę ogółenr 105 081'83 zł 'co 

stanowi 92,75 % do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i irrne świadczenia wydano kwotę ogółęm 232 925,44 zł
co stanowi 100,68 % do planu.
Ko[to ubezpieczenja oc wydano kwotę ogółem _2962,54 zł co stanolvi 98,75 %doplanu.
Konto amońyzacja wydano kwotę ogółem 1 14l,19,złcostanowi 114,12%dop]anu'
Konto podatki i opłaty wd'ano'7 5,I2 7l
Konto pozostałe koszty operacyjne 45'84 zł '
Koszty finansowę 42,16 zł

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 1428 060 zł'
a osiągnięto koszty w wysokości l4l0321,40 zł co stanowi 98'76% do planu,
co spowodowało zlniejszenie kosztów o l'/ '738,60 zł na kolriec 2007r'
względem zaplanowanycb'
Wynik 1'inansowy za koniec 2007 roku wyl1jósł 95 377'95



Informacja o prz€biegu wykonania planu finansowego za 2007r'
w samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie opieki Zdrowotnej

w Czarnej .

Realizacja Dlanu przychodów za 2007r.

Nazwa konta Plan
7)

Wykonanie
zl rea[żacii

sprzedaż usług medycznych
w tym :

POZ opieka lekarska
PoZ pielęgniarka środowiskowa
PoZ położna środowiskowa
POZ higiena szkolna
ASO ginekologia
Wynajem lokali
Czama - apteka
Czama stomatologia
Róża - stomatologia
Badania odpłatne
Badania kierowców
Inne usfugi medyczne
Przychody finansowe
odsetki banłowe
Pozostałe przychody operacyjne

1399 862,40

945 000,00
241 400,00

71 000,00
49 100,00
93 362,40
21 212,40
1'3 83Ż,40
7 440,00
6 000,00

400,00
200,00
200,00

2 940,00
2 940,00

0,00

1 472 974,02

996 529,94
Ż5Ż 565 

'86'12 133,4r
51 391,21

100 353,60
27 272,40
13 832,40

'7 440,00
6 000,00

233,s0
150,00
83,50

4 751,59
4 '7 5t,s9

467,84

105,22

105,45
104,63
101,60
r04,61
107,49
100,00
100,00
100,00
100,00
s8,38
75,00
4r,'15

161,62
161.,62

0,00

ogó|em : r 430 474.80 1 505 699,35 10s.26



Realizacja planu wydatków za 2007r.

NazŃa Plan
zl

Wykonanie
zl realizacii

wynagrodŻenia osobowe

Zuźycie materialów gospodarczych
w tym i
Energia elektryczna
GM
Woda
Środki czystości
Ańykuły gospodarcze
Matęriały pozostałe

Artykuły biurowe
wtlm:
Sprzęt komputerowy i biurowy
Materiały biurowe
Prenumerata czasopism

Wyposażenie gospodarcze
wtym:
Meble
Inne Wyposażenię

Uslugi gospodarcze
wtym:
Usfugi komunalne
Usługi telekomunikacyjne
selwis komput' i spŹęt'
opłaty pocztowe
opłaty baŃowe
Monitoring
Usługi remontowe
Dozór tecbniczny
Czynsze
Pozostałe usługi obce
zuż}cie materiałółv medycznych
wtym:
Leki
Mateńały opatruŃowe
Jednomzowy sprzęt med'
Mate ały diagnostycznę
Środki do dezynfekcj i
Druki medyczne
Ręcepty
Pozostałe mat. medyczne
Szczepionki

955 000,00

34 000,00

6 000,00
21 000,00

600,00
3 400,00
1 200,00
1800,00

18 4oo,oo

l2 000,00
3 600,00
2 800,00

9 000,00

3 000,00
ó 000,00

36 000,00

1500,00
14 000,00
4 000,00

600,00
2 400,00
1 200,00
8 000,00

400,00
3 900,00

0,00
24 600,00

4 000,00
3 000,00
8 000,00
1000,00
4 000,00
3 200,00

800,00
600,00

0,00

966145,99

26 088,1s

5 207,17
14 523,09

43r,35
3 968'2Ż

stq q7

1438,35

21 641,94

16 650,08
3 061,80
1930,06

4 098,01

900,01
3198,00

29 3t8,25

1285,06
10 113,43
s r1q 15

450,00
2 506,00
1 200,00
3 360,00

122,00
3 900,00
r 242,6r

19 8s9,15

3100,15
2 589,'13
5 843,54

371,4',7

3 146,s',1

3 091 ,4',1

713,83
87,96

914,43

101,23

76,73

86;79
69,1,6
7 \,89

I r6,',7l.

43,33
'19,91

117,62

138,75
85,05
68,93

45,53

30,00
53,30

81,44

85,6',1
1) )4

r28,48
75,00

t04,42
100,00
42,00
30,50

100,00
0,00

80,73

17,50
86,32
'13,04

37.15
18,66
96,61
89,23
14,66
0,00



wypoŚażenie medyczne

Uslugi medyczne
wtym:
Badania laboratoryjnę
Badania RTG
Badania USG
Tnne hadania
Ulylizacja odpadów
Sterylizacj a
Pralnia
Inne usługi medyczne
Uż)tkowanie sprzętu medycznego

Ubezpieczenia Śpołeczne
i inne śrviadczenia
lv tym :

Ubezpieczenia społeczne
Frndusz pracy.
Naliczenie ZFSS
odzież ocfuonna i robocza
Kursy i szkolenia
Podlóże słuŹbowę
Badania okęsowe
Ryczałty samochodowe

Ubezpieczenia OC

Amortyzacja

Podatki i oplaty

Pozostale koszĘ operacyjne

Koszty finansowe

2 400,00

113 300,00

60 000,00
28 400,00
I r 000,00
1800,00
5 000.00
2 000,00
1400,00
1200,00
2 500,00

231 360,00

156 s00,00
22 900,00
18 560,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00

400,00
26 000,00

3 000,00

I 000,00

0,00

0,00

0,00

295,79

105 081,83

59',?t6,20

9 155,00
100,00

3 484,',72
r 656,6',7

1988,60
I 105,64
2 500,00

232 925,44

1,5'7176,4r
23 028,48
]'8 56Ż'12
3 386;12

0,00
2 187,58

179,00
27 805,l3

z 962,54

1141,19

75,12

45,84

42,16

12,32

92,15

99,53
89t35
83,23
5,56

69,69
82,83

142,04
92,14

100,00

100,68

100,82
100,56
100,01
8Ą'67
0,00

109,38
44,7 5

106,94

98,75

1r4,12

0,00

0,00

0,00

ogółęm: 1428060,00 1410321,40 98,76



Nalężności na koniec 2007 r.
'756'40 zł

wynosiĘ ogółem: 130 680'97 zł w tym wymagalne

Na należności niewymagalne składają się :

wystawione i nięzapłacone faktury za usługi mędycznę - NFZ oddział Rzeszórł'
oraz pobrana i nierozliczota zallczka na zakup mateliałów przez pracownika '

Na należności wymagalne składa się ;

wystawiona za wynajem lokalu i niezapłacona faktura
dla Gabinetu stomatologicznego w Czamej 

' 
której temin zapłaty upłynął 17 grudnia

200'7r.

Dyrektor SPG ZoZ w Czamej zaciąEnd zobowiązania na koniec 2007I. na łączną kwotę :

I39 4'11'23 zł '

Na zobowiązania niewymagalnę składają się :

Zobo,Niązania z qi\lłu doŚtaw i usług _
Zoborłiązania u obec budzeru
Zobowiąania z tyułu wynagrodzeń -
Pozostale Żobo\Ą ivania -

Zobowiąania niewymagalne ogółem:-

144 993,49 zl
12'735 

'03 
zł

15 9\9'14 ń
54 983,IŻ zl

1. 356,20 zl
l44 993'49 Ż,
'l44 993.49 ńZobowiazania o

Zobowiązaria z t}1ułu dostaw i usług dotyczą nieopłaconych faktur zą zakupy i usługi ,

których tęrmin płatności przypada w miesiącu stycz]iu 2008 roku. Na zobowiązania wobęc
budżętu składająsię nieprzekazane składki ZUS za listopad i gludzień 2007 , któIych terminy
platności prz}padają w miesiącu styczniu ilutym 2008 Ioku oraz podatęk dochodowy
od osób fizycznych , któIego tęmin fatności przypada w miesiącu styczniu i
lutym 2oo8I oraŻ podatek vAT za grudzień 2007,L1óIego temin płatności
przypada w miesiącu styczniu 2008 roku.
Na zobowiązania z tytułu wynaglodzeń składają się niew}płacone wynagrodzenia
za miesiąc grudzień 2007r' których termin płatności przypada do 10 stycznia 2008r.
Na pozostałe zobowiązania składają się niezapłacone składki członkowskie na okęgową
Izbę Lekarską w Rzeszowie ofaz oklęgo\łą IZbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowię

składki PZU oraz składki PKZP , których telmin płatności przypada w styczniu 2008 roku.
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