
z^RzĄDzENlE NR Xl/2007
Wojta GminY Czarna

z dnia 16 marca2007 roku

n' sprirwie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok'

Na p.dstarvie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o samorz-zidzie

gnrinr-iym lDz.I:. z 2OO1r. Nr 14Ż poz.1591'z póŹn.zm.l oraz art'199 ustawy z dnta 30 czeł'll'car

2005 rol<Lr o f'inansach publicznych ltj. Dz.lJ. z2OO5r. Nr 249 poz.2104 .l Wójt Gminy Czarna

zar ląlJza co następuj e :

s1.

Prz.r'imuie się sprawozclanie z wykonania budżetu gminy Za 2006 roku \V brznlieniir

zlrląe zllikórł Ill' l i ].

s2.

PrzedkładaSięsprawozdaniezw},konaniabudzetugminyZa2006rokuRadzieGnlitrl

i Regiorralnej Izbie obracl'runkorł'ej.

s3.

I'arządzente r'vcl_rodzi rv zy'cie z dniem podjęcia'

a



1

Załączrrik Nr l

do Zarządz'enia n_r Xl1]()07
\Vójta Gminy Czatrla
z dnia l6 rnalca 2007 r'ol'Lr

Sprawozdanie opisowe z wYkonania

dochodów Gminy czarna za 2006 rok.

lzia Rozdz, Wyszczególnienie PIan Wykonanie Zaleglość Wsk.'Z'

1 Ż -t 4 5 6 7

0r0

01095

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

PoZoStalŻi dzialalrrośc

- dotac.|a l]a Z\\'rot części poclatl<lt zawartego

tv cetlie olc'iLt napęclorvego c1la rolnil<ólv

39 718,00

39 718.00

39 718,00

39 701

39 701

78

78

7839 101

99.96

99 9()

99.9 tr

020

0200 1

LEŚNICTwo

Gospoclarl<a leśna

- za dzcrŻallę obrvodów lorvieckicIl

1 168.00

I 168,00

1168,00

I 167,13

I 167.13

1 167.13

99.93

99.9 j

99 9l

400

:10078

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE

w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ'

GAZ I woDĘ

LJ s Ltw alr i c' si<.LttIiór'v li J ęsk zy rr i o l ow'vc h

-śrocll<i z WIjOS iCW w Rzeszowie tra

ttdl'oznienie drvóch potokolv lv Jazwinacl-l

50 000,00

s0 000 00

50 000,00

50 000.00

50 000.00

s0 000.00

r 00.00

I00.0()

100.00

0

ó0() l1

TRANSPoRT I ŁĄCZNOSC

L)rogl pLrbl i cztre porv r ato'uł'e

- śrocl|<i otfz\'lnane ze Starostr.va Powiatowego

na bLrd.zatok par'king w tn. Róza

rra btrd . Zatok pal'I<ing .rv ln. Głowaczowa

lla ręlllollt drogi Cizarrra tt1. Dworcowa

386 272,00

17 300,00

17 300,00

386 271,76

17 300,00

l7 300,00

5 000,00

2 300,00

10 000,00

r 00.00

100.(x)

1 (X).i)()

ó()0l (l Drogi publiczne gntit'ute

- li,plata za zzlięcie pasa clt'ogowego

-środl<i z I]oCR Ila retrlont clróg

20 042,00

42,00

20 000,00

Ż0 04].,16

41,16

20 000.00

100.00

99.-ł ]

100.(x)

ó(X)78 L-j srt rr iill i e sk Lrtkóil l< | ęsk zi"rv i ol 91yyc l-|

- cl otac.j a tl a od b lrcJ cl rr,ę i n tl_astruktr-r r'1'' dr'o gowo

n.rostou'ej z MSW i A Warszarva

348 930.00

348 930,00

348 930,00

348 930,00

l(x).(x)

100.00



700

70005

GO SPoDARK_Ą N'I I ESZI(ĄNIOWA

Gospodarka gI'untalni i nierltcholnościami

- rvpłvwv z opłatv za rviecz1"ste r-rŻytl<or.vanie

- rvpl1'rir" z l-litilnLt i dzierzaw1' skladni|<ów

llra1atkorł'ycll

- 1,,'pLy'u'l ze sprzeclazy rvyI'ob' I skł. majątl<'

- pozostaie oclsetki

-środl<i ze Spcildziclrli Mieszkarriorł'e.j Ila

terrllo izo lacj ę osied la Plzy'bor-ów 19 s 12.00

133 384.00

133 384,00

6) OO

75 7119 0()

88 041.00

19 5 12,30

80 824,39

80 824,39

61 ,80

7l 70c) 7c)

3 B 041 ,00

1 621,-t7

I 621.11

is) l1

994

15 14

l1

ó0.Ó0

Ó().(,()

99.()N

90.(l7

tr tl

1()0.(r0

710

71035

DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Cllentarze

- środl<i z ]Vlin. l(LrIt i Dziedz. Narodwego

na renrolrt cnlenlarzy rvo;ennych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

r 00.00

l0() 00

I t)() (i()

750

7501 1

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

U l'zęd1' Wo.j ewódzki e

- clotac'_j a ll a Ll trzylll a ll i c prac cru'lr ik cirł'

rea l i zirj ący'c J l zad. z zir]tl'es lt ad ll. rządolvej

- prorr'izja za realizac.ję u'plr,rłórł, i opłat ocl

dochodórr' Z Zal(resLl administlac_|i rządowe.j

113 626,00

84 033,00

80 554.00

3 419.00

113 625,39

84 032,50

80 554,00

3'178,50

100.00

101).()0

99

l0()

() ()

(){1

7 5023 Urzęd'v'Grnin

_ śrclcll<i z BSR olCz'arna na br'rdowę parkingtl

plzl'UG

- wplr'.ur,.'' z t'ózn1'ch dochodór'v zwroI za

rozrno\\'y te leibniczr-re placorvn. U G

29 346,00

28 730,00

616.00

345

730

ó15

85

45

40

29

28

99.99

I0().0()

10().il0

75095 l)ozostała dzialalność

- lr' płr,vr'r' Z LlSlLlg (Za lrratelial} przetargor,ve)

- prou'iz,1a za udostepl'rienie danych osobor'vych

Ż41,00

)Ą4 oo

3.00

241,04

244.00

3.04

I(Xl.0l

I i)().()()

l0 i ..ll

751

7s r0l

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow

Wł'ADZY PAŃSTwowEJ
KONTROI,I I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDowNICTwA
I..J rzęcly tlaczeln;'ch organów rvładzy

państrł'orłe.j. liontroli i ochron1'' plawa

c1o tac1 a tla tl tl allsorł'311|ę lr',vdatkórł'

z 1lrol'u'adzenicnr i a]<tLraIizacją stałego

rcj e strlr rv1,borc ór'v

61 817.00

1917,00

1 91 7,00

37 084,88

e 1 7.00

1 9i 7,00

9959

I 0().(){)

100.00



75109 W,vbory do rad gtllll'r, rad por'r'iatól'v 1 Sellukó\Ą'

rł'oj er'r'óc1ztrv. 11,ybor} wol tó\\r, burmistrzów i

prezydelltórł' rrr iast oraz ref-eretlda g11ll111l e

porł'iatorr'e i ri ojer'vriclzkie

- śrocll<i lla prz)'gotowanie i ;lrzeprowadzenie

r'r'yboróu,do Rady Gl-lrrrrv i Wó.1ta

59 900,00

s9 900,00

15 I (r7 RR

35 167.88

5E.l I

5s.- j

754

7-i-ł 1 2

BEZPIF.CZENSTWO PUBLICZNE I

OC HRONA PRZEC IWPOZAROWA

Ocllotlrice siraze pozarlte

- :rotllii ut|z\ rttalle / \ FU\ i CW rla zalirrp

pot't'tp szlalllou,ycl-l

29 350,00

s 671,00

5 671 .00

29 350,00

5 671 ,00

611 o(l

100.00

l()(l.r)(l

I 0().()()

75478 Usrtwanie skr-rtkorł l<lęsk zyr.viołowycl-l

- Srodlii UW na pokr"ycie lioszttiw w akc.ii

rato ri't.t ict e I

23 619,00

23 619,00

23 619,00

23 619,00

i 00.()u

I00.(l()

756

7560 1

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD

OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNoSTEK N IEPoSIADAJĄCYCH

osoBowoŚcl pnłwNEJ oRAZ

WYDATKI ZWIĄZANE z ICH

POBOREM

Wplyrvl, z poclatku dochodorvego

od ostib tizl,cztlych

- 1'1'plt'u'y' Z podirtl(Ll od działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacany

rv fbmrre karty podatkowel

5 068 707,00

8 500.00

8 500,00

5104 0Ż4.94

8194,49

8194,49

268 270,38

ó 687.65

6 687.6s

I00 70

I0r t6

l0l -łÓ

75615 Wplywl, z podatltu rolnego. podatkLr

leśllc_qo. podatliu ocl cz1"nności cylvilno-

prarr'Ilych. poclatkóti' i oplat Jokalrrych od

oscib prau nych i innycl'r jedrtostek

organ i za c 1' 
j r.r,vc1.l

- 1loclatel< od nierrrcIlorności

- l.roclatek rolt.ry

- podatelt ieśrl1'

- podatel( od środków transportow1rcl-l

- odsetki ocl lrietermitlolv;'''ch wpłat

829 3 89,00

69,ł 000'00

20 200,00

61 326,00

4 863,00

43 000,00

I 800 999,77

1 666 562,61

20 i91,30

61 232,10

4 863,00

'12 150.10

21

21

132.88

109.88

1,60

1 5.40

9E.l-i

9S.t s

99.9Ó

99 8(r

I 0().(r{)

9E.0l



75ÓlÓ Wpły'riv z podatku rolnego. podatkr-r leśrrego.

podatkrr ocl spac'lkór'r i darorł'izn, podatktl od

cz'v'n nośc i cy rv i I noprawnyc h olaz podatliów i

opłat lol<aln}'cIl od osób fiz;''cznych

- poclatei< od llierlrchorlości

- poclatel< r.olnv

' poclatel< lcśn1'

- podateI< pod śl'odl<ólv tl'allsportowych

- ptlc1atek oc1 spadkóli' i darorvizl-l

_ rr plr rr r z o1r|ą1_r 1llluo\Ą el

_ rvplr'rvr' z opłaty adr-l-rinistracr,';nej za

cz1'n nośc i ltrzęclolł'e

- podatclr od czytlności cyrł'ilnoprawnych

- odsetki od nieterI-nil-lorv,v'ch wpłat

780 044,00

?71 r)R7 00

299 3 l'ł.00

76 6tt 00

10ó 500'00

6 200,00

1 880.00

9 630,00

94 000,00

12 800.00

164 616,24

2r6 880,19

29t 416,1)1

26 547.18

tot l7l q0

6 620,00

1 880.00

9 630,00

95 589,50

12 619.53

?14 44c) X5

ó1 2l9.58

72 3ó3.88

(r l(r7 ri

5,s 294.73

39 204 41

9E.01

9-.ll

9;. rs

99. Ó,!

9r.()a)

l0ó.ll

I0i).0i1

1 0{).()(l

1() 1 .Ó9

99.{)Ó

75ól8 Wpłyrv1' z iIlIl1''c|r opłat stanolviącyclr

dochody'' 
_j 
eclnostel< salnorządlt

lal'\ Ltll'iJ]IlĆ']U Il3 p(l(l5le\\ ll' tlSlc\\

- r.i'p1r ri; z oplaty sl<arbori'ej

- rvplr'r.r'r z opiatl' elisploatacy'lne-i

- rvpł,'-lvr z opłat Za 7'eZ\\ol. nzr sprzed. alkolr.

148 145,00

)q 757 00

32 388,00

86 s05.00

146144,11

27 85 i ,84

32 387,85

86 s05.05

99.{i-i

e5.l l

I (){ ).( )()

10().00

1 5621 Uclziałr' {tlitl r.v podatkach stallowiącvch

dochód brrdzctlr pallst\Vć1

'podatek docl-rodori'y ocl osób ltzycznyc|l

- podatek dochodor'"y od osób prarvrrycl-l

? to? h7q 00

7 7q7 07c) OO

s 600.00

2 382 809.70

7177r5tOo

5 ó56.70

1 0 r.-19

10-1.-+,.)

1()1.0I

758

7_5801

ROŻNE ROZLICZENIA

Częśc ośr'r'iatovr'i't sLtbu eIlc ji ogó|ne.i

cl l a ] 
ec1 lltl stc li słttl o rzącl lt te l') toli a l ne gC)

- sLtbrvenc.ja oświatou'a

I 2 537 828,00

134 848,00

334 848,00

8

8

l 2 537 828.0ó

8 334 848,00

8 334 848.00

I 00.00

l 0().()0

I00.0{)

75 802 L-JzLrpełn ietl ie slrblveIlcj i ogól nej dla j. s.t

- śrocllii llil LlZLlpelnienie dochodórv

1 r 1. 906,00

114 906,00

11't 906.00

114 906,00

I 00.0()

1 0().()()

75 807 Ci zę śc lł'y' I'ci w n a\\ic Zź1 s r'r blv e rrcj i o go l n e.i

dla gmir.l

- częśc r'vyrór'r'nar.vcza subwencji ogólnej

3 935 528,00

1 A1s s7R 00

3 935 528,00

3 93s 528,00

I 0().i)()

100.00



75811 Rózne rozliczenia 1lnansorve

- odsetki oci ilie1er'tl-lillow1'ch rvpłat

12 098,00

12 098,00

12 098.06

12 098,06

I00.i)1)

I00.00

758i I Część rcirvnow az.lca sLrbwerlcj i ogó| nej

clla gmin

- część t'ól.vnolvaząca subrvencji ogólnej

140 4'ł8'00

140 448,00

140 4,18,00

140 448.00

l(x).(r{)

I 0().()()

801

8010i

oŚwIATA I wYCHowANlE

Szkoł1 poclSta\VoWe

-{,.1)zl\()lrdo\r:rllie clle :P ltlzal) od Generali

I ('\\ Jl,/y\t\\,t I bczpleCzgll jil\\ e

- ri'ypr'arł'l<a szl<olrla

- tlatLczatlie.jezyka arlgielsklego rł' I kl. SP

96 046,6',7

34 511,00

8 125,00

l0 340,00

r6 082.00

89 842,10

2E 443.ó5

8 1 25.ó5

10 3,ł0'00

9 978,00

93.5J

El.l r

l(x).0l

I (l().t)()

Ó] "()-ł

80104 Przedszkola

- op1ata stała

- odplatrlośc za zyrv ienie dzieci

- odszkodor'r'anre dla Przeclszkola Czrana

s0 049,00

12 6t 6,00

32 640,00

4 193.00

50 047,61

12 615,10

17 ńlC) Ro

J ]q) 11

100.(10

9().()()

10().()0

99 9(i

t0il0 Gilrrnazla

- o clszkod orvan i e Cicnerai 1 i Gtunazi unt (l zanta

śl'oc1lii l:lrrl' ILoz. S1'st. Ecl.

GRA\ f-C'OMENIUS

6 001,67

) (t)1 00

3 91 1,61

6 00r

2 021

84

I1

3 911.61

I00.(x)

100.(r l

I0() ()0

E0l9-5 Pozostalrr dzia]al rlośc

- clotacla na sf-iuausovvanie prac komislr

l< lł'al i il l< ac y j lryc1r i e gzarnili acyj nyc1r

porłolanr'ch do rozpatrzen ja wniosl<óu'

narrczl,'cieli o w,\"zsz) stopieli awansLl zaw.

- ,lltl;.-ltl'. pl'JC l(U5./lo\\ pl',/\ 1]oto\Ą attiu zurł '

tll'łodoc iaIll'ch pracorvników

s 449.00

ó00'00

4 849,00

5 349,00

500,00

4 849,00

9E.

I

i00 00

852

((al -)

PoMoC SPOŁECZNA

S rł i aclcze n i a rclc] z j ll Il e. z''ilicz'l<a al i nlentacr' i na

oraz s]<łacl]ii rla LrbezpieczcIlia elnel-1'talrlc i

rcntowe z Ltbezpieczenia sllolecznego

_ zasilki aiirnentac;,.jrre nie zlvrócone

- clotacja Z przeznaczenietn tla realizację

śrłittclczeń roclzinIly'ch olaz skladIii na

lubezpieczenra etllerl'talne relltowe z

ribezpieczclt ia sPolecznego

6 146 15',t.00

4 Ż94 900.00

4 294 900.00

5 917 729.47

4 134 182,03

4 r 34 182.03

6 r 296.53

61 29ó.5 3

of 25

9(l.] Ó

9(l.2Ó



8-s2 r3 Skłaclki na trbezpieczen ie Zdrowotne oplacane

Za osob\' pobiera_iące niektóre śrviadczetlia z

pollloc-Y- spo l ecztle.j oraz ll i el<1óre śr.t'iadczen i a

roclziune

- sk]acll<i na tlbezpieczenie zcllowotne opłacane

za osobr' pobiera.iące niektóre świadczenia

z ponroc) spoleczne.i

7 200.00

I 200.00

ń 7Q5 75

6 295.1s

r,- I I

'.ł-łf;

8-52 l.+ Zasillii i llon'loc \\ natLrrze oraz skladki na

tubczpieczcllia emerytalue i rcntowe

- dotac_!a tla ri'r.'platę zasilktiri' i pomoc w

llatLllZc oraz sl<lłtdli i lla r'rbczpie. spo1eczne

49s 400,00

'+95 400,00

490 438'3ó

490 .ł38.36

99 0()

9() ()()

8-51l9 Ośrocll< i l]olnoCv spo lccznej

- clotacla ua Lltrzylnallie GOPS

r 76 930,00

176 930,00

175

175

188,43

188.43

99.()l

99.O1

8_s 228 Ljslugi opiel<uńcze i specjalistyczne usługi

opiekLrnczc

- CiotŹlc_ia tla irslLtgi opiel<trńcze

9 500,00

9 500,00

9 490,00

9 490.00

99.E9

99.E9

I -5178 U s1 tt rł'an i c- s]iLrtlióri li l ęsk zr' rvi o l ow.vc h

- cltltac.]a lla i-lsLtrłanie skrrtl<ólł klęsk

z1'tłiolorir'ch ( porvóc1z i sLtsza)

289 084,00

289 084,00

288 692,00

288 ó92'00

()(l Xi'

r)t) S(r

I519-s l)ozosta'la dzialal ność

- cldsetki clcl rachunku

- śI'otllii na PI{oGRAM RZĄDOWY - posiłel<

clla potrzebLrjacych

813 443,00

78 430,00

865 600.00

873 442,90

1 842,90

856 600,00

l(x)

l(x.l

10(l

0()

I )()

() (l

\4

8,5.101

EDTIKACYJNA OPIEKA

\\'YC]HOWAWCZA

Su'ic'tlice szl<oIne

- W'płat\'rla posiłki dla dzieci

718 688,00

158 899,00

159 899,00

7l7 5Ż2,73

159 896.73

159 89ó'73

99.tJ-ł

I(x).0()

I 0().{i{)

8_5.ł l _5 Porlloc rllaterialtra dla ltczl-ltÓrr.

_ śrocll<i llŹ1 pollloc |-l1altcfi.illlą dla r-rczrriórv

-śl'ocll<i z FitIlclulszLt I(omis_1 i I.-dLrltac_ii Nar'ocloriej

pon'roc nraterialna ocharakterze edukacy.jnym

558 789,00

425189.00

133 000.00

557 626,00

425 789,00

131837,00

99. 19

I ()( ).1 )( )

99 ll

900

9(XX) I

GoSPoDARI(Ą KoMt]NALNA

I oCHRoNA ŚRoDowISKA

Gospodarka ściekolva i ochrona wócl

- dat'orłiztlv l1lieSzka|icó\.V tla bltdovr'ę

kanalizacji (Bororva, Grablny, Cliotowa)

74140,00

24 216,00

5 428,00

64 231.66

24 216.00

5 428.00

86.ó-ł

I 0().()()

li)0.()()



10().()018 788,00

- WFOSi GW rv,u-lionanie analiz i opracowania

do Ftnl.lLt.ztr 5ptrirtoiei 18 788.00

99.99

5 s 17.00

5 517,00

5 516,62

5 516,62

jr)spodarlia trdpadalll

- Z\\lot Za Sele]itywną zbiórl<ę odpadów

ze SM. GZGI<

I 0().ir()

1 ()().(l(l

007,00

007.00

3 007,04

3 007.04

Wp{1''lły i rv;"datlii Z\\iiąZane z gromadzeniem

śr'ocl l<cjlł z opłal pl'ocl Ltlilou'r.'ch

- ollIltta llt', ldLtkloria,z \Ą lt lSiGW Rzcszorł

I (r.llS

7Ó.()S

31 498,00

31 498,0t)

LJsLtri'anie sl<Lrtkólv klęsk zyr'viołowych

- środl<i z Wl'oSiGW Rzeszów na

zabezp ieczeni e sieci kanal i zac.j i i oczy szczalnt

Bororł,a

41 400.00

41 .100.00

25 236 210,29 331 I 88"(18ogółem dochody gminy 2s 461 201.67



REAZLI ZACJ A DOCHODOW ZADAN Z ZAKP{ESU ADMINISTRACJ I

RZĄDOWEJ t INI\YCH ZADAN ZLECONYCH JEDNOSTCE

SAMORZĄDIJ TERYTORIALNEGO ZA 2006 rok

)zia Roztlz. \ń'vszczególrrierrie Plan W1'konanie Zaległość \\''s lł.'Z,

I 2 3 4 5 6
,7

010

i50

01095

RoLNICTwo l ŁowIECTwo

Pozostała działalnośc

clotac.ia lla Z\\irot części podatktr Zawartego

lł' ccIlie ole.itr napędo\Ą'ego dla rolniliów

39 718,00

39 71 8.00

39 7 r 8.00

39 7t 8,78

39 71 8.78

39 71 8,78

r 00.00

l0t).00

l()0 (x)

7,501 I

ADN{ INISTRACJA PT]BI.ICZNA

LJ rzęd1'' Woj ervóclzltie

- clotac;a na Lltrzyuranie pracowniktirv

rca l i zLr.i ącv'c h z'a'd' z. zali re s lt ad In. r'ząd orve.j

80 5s4.00

80 554.00

B0 554.00

80 554,00

80 s54.00

80 554.00

r 00.00

I()0.(x)

l ()0.0()

751

75 l0l

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow

WŁADZY PANSTwowEJ

KONTROI,I I OC]HRONY PRAWA

ORAZ SĄDowNICTWA

L.lrzędy tlaczelrl1''ch organótv r'vładz1'

pnristrvorvc' j. liontloli i ochrony prawa

- dotacJa na tlnal1sowanie rvydatków

Z plo\\'aclZellietll i akttralizac.iąstałego

rc-J eStf Ll ri'yborcórł'

61 817,00

I 917.00

I9r7.00

37 084.98

1 917.00

I 917.00

59, 99

100.0()

I0() 00

75109 \\'1,bory dcl rad gr-llin. rad trrorr'iatóu, i se.;nrikórv

lr o-1 c il'tidztrł'. rł'ybclry rr'óJ t(lrv. burr-l-l i strzórv r

prezydentórr, rniast oraz rel'erenda grninne,

porviatolve i lł'ojer.l ódzkte

- śrocllii lla plz)'golorvanie i przeprowadzenie

lłybortirł, do Raciy Gmtny r Wó.1ta

59 900,00

s9 900.00

35 167.88

36 167.88

53 ti

rS



852

85212

PoMoC SPOŁECZNA

Sw i adcze n i a rodzi tt ll e, zaliczka al i mentacl'j rl a

or-az sl<łac1 ki rla trbezpi eczetl ia ęmervtal tle

i reIltou'e z r-tbezpieczerlia społecztrego

- ciotac_ia Z przen1acI'ellielll na realizac_ię

śri iadczeli rodzinnych oraz składki na

nbczpicczettia en'rerytaine rento\ve z

Ltbezpieczetl ia społecztlego

4 701 684.00

4 294 900.0t)

4 29'1 900.00

,t 53,ł 698.14

1t4 182.03

134 182.03

9(r.-15

9(r.2 (r

9Ó.] 6

E5r 3 Składki na Llbezpieczetlie zdrowotne opłacane

za osoby' pobiera_iące tliektore świadczenia

Z pol-}]oc-),- społeczrle_j oraz rliel<tót'e śrł'iadczerlia

rodzinne

- s|iładki lla ttbezpieczetlie zdrowotne opłacane

za osobr' pobiera.jące llięli.tóle ślr'iadczęrlia

Z l)oll1oc\' społeczrle.i

7 200.00

7 200.00

6 295.15

h )95 75

Er .-+-+

sl . _ł-+

852 l'1 Zasl]li i poI'l-roc \\' llatllrze oraz składki na

r-tbezpieczenta enrerytalne t tentolł'e

- clotacja lla lvypłatę zasill<orv i polnoc lv

tlatrtrze oraz składki rra llbezpieczetlia społeczrle

r 0 i 000.00

101 000.00

96 038.36

96 038.36

9.5 09

9i ()()

85228 UsłLrgi opielitlticze i specjalistyczne usługi

opiekLuicze

- clotac.ja na ttslLrgi opieliLtricze

9 500,00

9 500.00

g 490,00

9 490.00

9e,s9

99 N9

E5278 L.] s Lr lł all i e s l< lr tliórv Ir l ęs Ii zylv i o1'611iyc l'l

-clotacja Ila LtsLtr'vallie sktrtl<.ow klęs|t

289 084.00

289 084.00

288 692.00

288 692,00

t)() 
. E (r

9(). E (r

ogółem dochocly 4 883 773.00 4 692 038.80 9o.tl7
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L1chlralorr1, 1lrzez Radę Glnitlr, budzet na 2006 r. Uchwałą Radą Gnrin'u" Nr XLII]/4l8i2005 t-i. lla

clzieli 0l-0l-2006 r. rrr'lrosil dochody'21 224 542.00 zł u'tytrr dotacje na realizac,ię z'adańz Zal(feStl

aclnl iti istrac_j i rządorvej zlecollvcIl gnrilloIn kwotę 3 97 1 4'] l .00 zł.

Po trrvzględrlieniLt znliall u'ciągLt t'okr"r plan dochodów na dzieli 3l-12-2006 r. ,uvyIlosi 25 46420l.61 zl

\\ t\,ll-l dotac.ie celowe Z Zakrestl admirlistracji rządowej zleconych gnrinonr krvotę 4 883113.00 zl.

Dochody bttdzetorve rł'ykotlatro rv ltwocie 25 2362lr0,29 zł co statrolvi 99'l0 %l roczne$o planu. u

tr.'nl : dotacje cclowe z bttdzetu palistr'va na realizację zadań z zakresr-r adnlinistrac.ii rządorve.i

zleconycIl gllrinie r'v ku,ocie 4 692 03B'80 zł ,co stanowi 96,07 % pt'zyznal"lej dotacji.

W llielitórlch działach lv1stł1pił1, odchvlenia od plarrLr.

W Dz. 70() (iospodarlia Mieszkaniorł'a dochody wykolratro w wysokości 60.60% w stost-ttrktt do plallLr.

Nie zl'ealiztllvatro dochodów zaplanowally,ch ze sprzedaŻy działek pod koniec 2006 rokLl u, Czarllę-i u

zrr' i ąz lr tl ze zł oŻenielll p rote st tr nr i e szka ticórv'

W}'stąpił1'zaleglości l l<rvocie 1621-77 zł na które złoż1,ły się zaległości we rvpłl,rł'ach z rla.jnlLł i

clzierzar'u'l'iLtż;"tl<orr'atlia rłir--ezystego. rłynikły ol]e Z Ilieopłacenia przez podatników należrlości Ą)

Iniesiąc grLldzieri 2006 r.

Dol<cltlatlo odpisLr cz)'l]SZach lokali nlieszkalnych ztytułu poniesiollvch l<osztórł' rell-lol'lttl lla li'rr,otę''

:] 049.90 zl. oraz cloktlllalltl ttllloI'zellie cZ) llSZLI rv l<wocie 764.70 zł.

\Ą' Dz. 75ó clochody oc1 osób prawnych od osób lizy'czrlych od inIlych.jednostek nie ptlsiadającrch

osobcllr'ości prarr'llej oraz lv'"-datki zrviązane z ich poborenr zaległości r.vvtroszą 268 270-38 il.
W podatkLl od Iricrtrchonrości od osób prarvnvch zaległości $/ylloSZą 27 l32.B8 zł. przesilllięto teI'Illirl

1llatllości dla Grnillrlego CeI]trLllll KultLrry'i Pronlocji rla kwotę Ż1 109.B5 zł na 2007 roli.

W podatkLl od oscib fizy'cznych zaległości wyl'loszą 234 449,85 z]'

W poclatkLr od nieruchclnlości . rolnynr. leśrrynr zaległości występtliąna pozycjach gdzie często brali

spadliobiercórł. lla poz1.''c_jacIl podatkorvych gdzie często nie jest IlroŻliu,e wl'egzel<rvotł'allie

tlalcŻllości. pollier'vaz Ilie posiada.ją składnikow nla.jątkorvych. litore poc1legałyby' za.ięcirr

cgzekr-rcyjnym.

Ponadto wvstępLr|ą pozy,cjc podatkowe na których własności są nie ure_t{ulor.vatrę. lLlb podatnicr

zna_jclLrją się u'tI'ltdIle_j s;'tLlacji zyciorł'e-j . W celu ściągllięcia zaległości wysłano 733 LrptltllIliellia lli'l

l(\\Otę 95 696,l6 zl. skiertlir'allcl do UrzęclLr Skarbowego 70 tytLrłor.v rvykonawczych na lirł'otę

l] 0l6.20 zl. U pięciLl poclatniliórł'zabezpieczollo zaległości poprzsz rvpis do hipote|<i przyl'ntrsorle-|

tta lirłotę 4 862.50 zł.
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Zaleglości rr podatlitr ocl środl<orv tralrsportorvych wystąpił1'' rv związkLt z niedopełlrietlielrl przez

poclzrtllilitiri z_9łclszeIlia tLltcjszelllLt olgallo\Ą i o rłyrcjestl'ori'allitt lLrb sprzeclazy pojazdorv' Wvsłarlo ][J

Ll1loll'lllicti lla lirr'irtę 41 (l89.80 zl. Na sl<trtel< nieirregttlowaIlia p|zę7' podatnikciu zaleglości

lł'l"stalviollt'l l4 tvtuló'ul'rvl'kollalr'czych do UrzędLr Skarborł'ego na kwotę 26 699,60 zł.

I)oclatek clocllodorv1'od osób lizycznych Mirlisterstrvo Firrallsów przekazało r'v r'vysol<ości l03.499lo rr

sti'lsunl<u clo planu.

W Dz. 900 Gospoclarlia KolrlltllalIla i Ochrona Śroclowiska clochocly wvkonallo w rvvsclkości 8ó.6_ł'Żo

rł'sttlsLtnkLt clo 1llanu llie uzr'skallo środkciw z WFoS iGW w Rzeszorvic rv zaplatrorvaIlej rr'vsoliości

u zrr'iąz|rLt z'e znnie1szellieIl-l zakrestt robót na zabezpieczeIlie sieci kanalizacji i oczr'szczaltli

Borcri a.

[)otac_jc lla zadatlia zlecotre zostałv'rvyl<orraIre w wysokości96.07 0/o rv stostrtlku do planu.

W Dz.75l LJrzęcl)'Naczclrlr'ch organów Władzr'Paristwowe_j Kontroli iochroIl1' Pralvit oI'ltz

Se1cltlu'rrictrł'a rv1,I<clllaIlcl 'uv tł5,sokości 59.99 0ń lv stosutlku do plantr.

Cjnlina otrz'n'tllala środl<i na rv1"bory do Rady'' GIlitly i Wó.jta w kwocie 35 750 zl' z tego zlr'rcicclllo

582 . ]2 zl rr tyllr clictr. Dr'uga tura lvybot'órv na Wójta nie odbyła się.

W' Dz. 852 Porllclc S1rtrłecztla dochod1' ,"l'ykotratro rv r'vysokości 91 .25 %o vr stclsl'ttll<Lr clcl plallLl ii
zrr iązliLl z niel.realiz<lrr aIl ielll środkór'l zrr'rócollo klvotę 48 ]21 .43 zl.

\Ąr 20()6 rolitr Rada Glllillr'pcld.ięła trcIrw'alę rv sprarvie zaciągnięcia kredytórv i poŻyczek:

- lla spłatę rrcześllie_j zaciągniętych kredytcirł'i pożyczek lla krr'otę I 204 894.00 zI. z cz'e!c,

zaciąurlięto kri'cltę l l06 894.00 zł' ponieważ WI'-oS iGW lv Rzeszoll''ie Llll'lolZVł pozl'czkę lla

bttdorię karlalizac.ii sallitarIle.j Czatna - Golernki w kwocie 56 000 zł. i na bLrdowę sieci r.voclociągorve.j

Stara.Iastrząbl<ir rr' l<rvocie 42 000 zł.

- krcclr'1 lla rozbLtdouę l'ellliz-l oSP ZclŻar1,w l<wocie 295 l06.00 zł. z czego Zfęalizowallo lirl'otę

29.ł j ]9.52 zł.

- l<redyt lla fcl1lollt drogi gnrinne; ul. Mickrewicza C.zarna w l<wocie 200 000.00 zł' realizac.ia rr te' j

sar-nc'j hu'ocie,

- pozrczl<a lla C'elltrr-tll-l KultLtralllo Inlorlllatyczne lv Chotorł,e.j w l<wocie l53 4l5.01 r'].

- Iireclr,t l<rćltIioterIliirlolr'y' Ila pol<ry'cie \\)'Stęptljącego u ciągLr roktr prze.jściouego clellclttr ri

lirrtlcie j00 000.00 ZI. Z tego ZfealiZo\Ą'allo 260 000,00 zł.
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Grrlitla dolioIlała splat1 kred1'tcirr i poŹyczek tla kwotę 1 593 290.94 zł.

l ' l(recl1t BlC Banl< S'A oddział w Rzeszol'vie l]a bLldor.ł,ę Lrjęcia rr'ocll

lr ZdŻaracll 90 000 zl

2. Kred1,t lr BlG Bank S.A. oddział lv Rzeszorvie na bLrdoi.vę sali gimnastyczne.| Szlroh

Podstarł'orł'eJ rv C]zarlreJ 20 000 zl

3. l(red1't w BIC Balll< S.A oddział w Rzeszowie I]a birdowę sali _9inlllast-r'ezrlc.i

Szliołr' Podsta'urorł,e_j u, Róży I0000zł

I(redy't u BlG Banl< S.A. oddział lv Rzeszowie na bLrdowę sali girnrrastyczne.i Szltołr

Podstarvorvej rł' Stare.j Jastrząbce l0 000 zl

5. Kredyt rł.'BaIlkr-t Spółdzielczyln Rzenriosła rv Krakowie oddział lv Czartlej na budorr'c.'sa]i

giIllllast1czlle_j Szl<oł1'l)odstaworve_j rł, Stare_j Jastrząbce ]0 000 /
Ó l(recllt u BanIitt Spółdzielczy'lrr RzeIlriosła lr'Krakowie ociclział rv CzarIle.j rla bLrclowę sali

-tlil-lltlttst1'c71le_j Sz|<ołr Podstar'vorvej w Głowaczorł'ej 30 000 zl

Kredl't rr'BaIllęu Spółdzielczyrrr Rzenliosła rv l(rakowie oddział rv Czarne.i na btrdowę sieci

rvodociągorve.j Jazlvitly. Podlesie, Przeryty Bór. Stara Jastrząbka. Róża dla odcinka li
rllic_jsctrrr'ości Jazrł'iny 44 0()0 Ą

I(recly't lł'BatrI,'Lt Spcilclzielczym Rzemios|a w Krakowie oddział u,Czarr,ej na bLrclolvę Llięe ili

rvocly v',' C'zarnej 15 940.i8 zl

Kred1't rł Ballku Spółdzielczynl Rzenriosła w Krakowie oddział r.v Czarnej na buclorr'ę sieci

rł'odocit1gowej Jazu,ill1". Podlesię. Przeryty' Bór. Stara Jastrząbka. RóŻa dla odcinka u

lrlic- jsctlrr'ości Stara -Iastrząblia 40 000 zl

l(). Krec]r't u BallliLl Spólclzielczylli [(zenriosła rv l(raltowie oddziaI lv Czarllej na bLtc1tlrvę

rr'tlclocit19tt lł, Gloirauz(l\\'e.i ]9 350.-5(l zl

ll. I(red1't rl Balrlttt Społdzielczynl Rzenriosła oddział r.l,CzarIrej lla bLldowę sali ginrtlast-rczIlt-'i

Szkoł1 Podstaq'orveJ rr,Czalne.1 40 000 zl

l2. I(rccl1 t rr Barrkrr Spolclzielczyll Rzenriosla w Krakowie oddział rv Czarrre.j lla relnol'lt

Szli.o]r Poclstarł'orr'e.j rł' Przybor'or,viir 20 ()00 zl

l 3. l(redy't w Barlliu Spółdzielczym W Krakowie oddział \v Czalnej lla btrdorłę siecl

rr oclociągolvej .IaŹrvilly,. Podlesię. Przeryty Bór. Stara Jastrząbka. Róza dla l'.ldcilllia ii

nrie;scorr'ości Przeryty Bór 20 000 zt

l4. Kredvt rv BaIlktt Spo|dzlelczyr-lr Rzerlriosła rv Klakowie oddzial rv C-zarlte.j tra br-rdor.vę clolllr-r

ludorvego Cirabrrry 20 000 zl

i5 ' l(red1't \\1 Ballku Społc1zielcz1''rn Rzenriosła W Krakoi'vie Ocldział \Ą] Czarnc' j lla

zagospodarolł'anie ccl']trun-l Clzarnej l 0 000 zl

4.
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l6. l(rccly,t ll Batlltrt Spotclzielczvtl Rzell-liosła rv Krakorvie oddział rv Czartle_j lla bLtcloric

Relnrz1, OSP Clzarna i0 000 zl

17. Krecl1t u'Batll<lt Spółc1zielczynl llzerliosła w Krakor,vie oddział w Czarnej rla btrdor'vę

Kr1''tei Płyvi'alni z BaselleIn Płyr'vackim w Clzarne.1 5 000 zi

i8. Kreclyt lv Batll<r-t Spółdzielczytn Rzenliosła rv Krakorł'ie oddział w CzarneJ na

za1<r-rp buclynku admintstracyjnego 5 000 zł

i 9' Krecli''t w Bal]l(Ll Spólclzielczyln Rzerniosła w Krakowie oddział w Czarne.j

lla nroclernizację oW Chotowa 20 000 zł

20' Klecl1,t r'ł, Batlltlt SpółclzielczyIn Rzenliosła w Krakowie oddział w Czarnej [o lelnt)Ilt i

rł'yposaŻenie ślvietlicy ZS Czal'rla 5 000 zł

21. I(rec11t u'Balllilt SpółdzielczyIn Rzenliosła w Krakowie ocldział r'v Czarnej tta budolłę

sięci rr'oclociągolłe_i ZclŻar5 5 000 zł

22. I(r.ecl1't u.BanliLt Społclzielczytrr Rzel-niosła u'I(rakowie oddzia] lv Czartlej rla

btrdolr'ę sieci l<analizacyjnej i przykanalików Chotowa I I 5 000 zl

23' l(recly't u Batrlitl Spółclzielczytl Rzetliosław I(rakou,ie oddział iv Czarne_j tla

brtclor.r,ę sali gilllllasty'czne_j Jazrvtny l0 000 zl

24. Kreclyt rr' Batrl,lrt Społdzielczylll Rzerliosła w Krakorvie oddział w Czartrej rla

zagospodalor,vanie OslecJla Przybolólv 10 000 z'l

25' I(recly't rr'Batll<tt Polsl<iej Spółdzielczości S.A w Warszawie oddział rł'Tartrowie tra

budorłę sieci rvodociągow,ej JazwiIly, Podlesie. Przeryty Bor.Stara Jastrząbka, Róża dla

odcirlka r.l, l-llie_jscowości Stara Jastrząbka 70 000 zl

26. Kred1t lv Batll<tt Polskiej Spółdzielczości S'A w Warszarł,ie oddział r'v TarIlor'r'ie tra

bLrdowę sieci u'odociągorvej Jazr.viny, Podlesie, Przeryty Bór, StaraJastrząbka. RoŻa dla

oclcilll<.a rł tlrie_j scor'vości Róza 30 000 zt

27. PoŻl'czl<a \\ WFOS i GW W Rzeszowie lla bLrdolvę Kanalizac.ji

('zanra - Golenrl<i 1o4 ooo zl

28. Pozy'czl<a \Ą. WFQS i GW w Rzeszorvie lla bLrdor,vę sieci lvodociągtllłc-i

Stara .lastrząbl<a 78 0()0 zl

2()' PoŻ'r,czlia lv WFoS iGW rv Rzcszorvie na budowę sieci l'vodociągowej Jazr'viny - Podlesie.

Przeryty'Btir. Stara Jastrząbka , Roża clla odcinka u'miejscowości Róża 38 000 zl

30' Poz1'czlia \\' WFoŚ i GW w Rzeszowie lla btrdol'vę Kanallzac.j i

Clzama Golemkr I I etaP 120 000 zl

3L PoŻ'vczl<a \v WFoS i GW w Rzeszor'vie na brrdowę sieci r.vodociągorł'e_i

rł t-ntejsccllł'ości Zclzar5 39 000 zl

32. Poz1''czliir \V WFoŚ i GW W Rzeszowie lla bLrdowę ocz1'"szczirlrli

(]łorł'aczorv a 200 000 zł



33. PoŻyczka w WFOS i GW

Przyborów

i przykanalików w lliejscowości Borowa

PoŻyczl<a w WFoŚ iGW w Rzeszowie

nr iej scorł'ości Chotowa

Kredyt krótkoterminowy na pokrycie

deficytu

14

na budowę kanalizacj i

40 000 zł

w Rzeszowie

34. Pożyczkaw WFOS i GW w Rzeszowie rra budowę oczyszczalni ścieków z siecią kanalizac-|i

35.

36

50 000 zł

na budowę sieci kanalizacji i przykanalików w

30 000 zl

występującego w ciągu roku przejściorvego

260 000 zł

ZadłuŻerlie gnriny z tyttlłu zaciąglliętych kredytów i pożyczek na dzień 3l grudnia 2006 rokLr

r.vynosi 8 336 638,35 zł

Rada Gnlinv rł'2006 roku podjęła Lrchwałę w sprawie udzielerria poręczenia kredytLl dla

Stowarzyszenia Rozwo;u Regionów Ropczycko- Sędziszowskiego i Dębicl<iego w kwocie 54 000 zł .

Gnrina poslada akcje rł'Rolno- Towarowyl'l-l Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska o wartości l 500 zł.

Gnrina posiada udziŃy w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka Z o.o. o wartości Ż9 666 zł'



Załacznik Nr 2

do Zarządzenia Nr X l/2007

Wó.;ta Gnrin;l Czartla

z dnia 16 malca 2007 rokLr

SPRAWOZDAI{IE OPI SOWE

Z WYKONANIA WYDATKOW GMINY CZARNA

ZA 2006 roku

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie llsk 'X,

Ąl0

0r008

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

Melioracae rvodnc

1. Wydatl<i biezącc

47 177,00

859,00

859.00

47 139,40

85 E"90

8 5 8.9t)

99,93

99.t)(.'l

c)9 99

0 1 030 Izby roilrczc

l.WydatI<i biezące

6 ss 1.00

6 551.00

5 3 -5.72

5 3 -5.72

6

6

99. 11

99 ll

0r095 Pozostała działalrlść

l. Wvclatl<i bieżace

39 761.00

39 761 ,00

7 14.7 8

114.18

39

39

99.96

99.9()

400

'10002

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIE ELEKTRYCZNĄ' GAZI woDĘ

Dostarczanie \vody

l. Wyclatl<i biezące

\\'tym :

- dotac.ia do crrliIlnego Zal<ładu Gospodarki Konrunalnej

rł' Czarllc.1

2. W1 clatlri rlra_jątkolr'e

\ł' tylll :

_ Brt,.luri ll sicci ri ocloe iągori ej /dzal'r

- Rozbrl,lorr a ( '.j9e ia Wody ir ldŻal ach

- Dobttdoli'a WodociągLr Grabiny

- Rozbrrclol'r'a sieci lvodociagowe_j rv rniejscorvości Borowa-

G łorvacztl lł' a- C zar n a

- Sieu riodociąg,oira Chotowa-osieclle za zalewetn

252 283,00

171 384,00

2 482.00

2 482.00

168 902.00

L0l 647,00

s 8s8,00

rr 754 OO

46 3s9.00

8 784,00

Ż5Ż Ż80,5'

111 382.1s

2 482.00

2 482,00

168 900.75

l01 64ó.20

5 E5 8.00

6 25'ł.0()

46 358,55

8 784.0t)

100,00

1(X).00

1(X) 00

.0()

()()()0

1()0.1)0

I00.00

100.1)0

I()0.(xl

I1.)().00

100

4007E U s lt lvall i e s l< Lrtliórv l< l ę s l< z;_'rv i ołorł'ych

1.W1'datlti bicŻąoe

80 899,00

80 899,00

80 897.76

80 897.76

100.0()

1()0"(x)



600

(r0014

TRANSPORT I ŁĄCZ|{OSC

Drogi publlczne powiato\\'c

1 . Wydatl<i |lla.iątI(o\\'ę

\\'tvrTl:

- Budorva zatok parktngowych przy drodze porłiatowe; nl
l279 RoŻa -Stara .Iastrząbl<a rv nriejscowości RóŻa

- Budorł'a zatok palkingolł,ych przy c1rodze powtatowe; nr

l 293 Chotoll'a-Borowa rł' t-nie_iscowości Głowaczowa

- Remont drogi i chodnika Czarna ( ul.Dworcowa)

- Przekazana dotac.ja do Powiatu na Przebr-tdorvę drogi

pow i atoi,vej Przec ław-C łl otowa. Chotowa-Grab i ny

- Przekazatla dotac1a do Powiatu na Przebudowę drogi

powiatolr'ej nr 1280 Roza-Pilzno lv niejscowości Rorowa

928 990,00

'ł08 196'00

408 196.00

24 E68,00

85 475,00

226 66s,00

20 000.00

51 188.00

00

80

928 885,03

408 19/ł.32

408 194.32

I 87.

8ó7.

tt5

226

2t)

414 19

5l

Ż1

Ż6

41

66/+

000 I00

1){)

00

1 00.( )0

99,99

I00.()0

100.{)(i

l()0.

l(x)

1(X).

(i( 
)

()0

ó0016 Drogr publiczne grnrnne

l.Wr'datlii biczące

rł'tyl-t'l:

- \\'y,rl"atodtenia i pochocltte od wynagrodzetl

W1'd atlr i nr a_j ątltoive

ty1'r.r:

Za gospodarorł'an i e osredl a Przyborór'v

BLtdolva drogi Grabiny Rędziny

Br,rdorva clrogi grntnnq C'zarna-ul.Demborvskiego

- Rel-t-loIlt clrogi grlinllej RoŻa- Nowa Wieś

- Rellotlt c1t'og gtllilltlvch Róza - Grabowl<a

- Droga gr'l'lillrla I)rzybot'olv-Głowaczowa

- Relnot-it drogl Czarna ul .Mickierł'lcza

- Utlł'arclzetlie placLr i drogi glninrlej koło szltoły w

c łclr'v aczorve.j

- Wy'kup działki pod Centrurn Czarna

2

1030 96i.00

533 065.00

34 935,00

,ł97 896.00

4 057.00

135 202,00

48 325.(J0

5 24ó.00

4 841.00

1 663,00

249 141.00

8 r 5,00

'ł8 000'00

030 955.0s

513 0(r1.18

]J gt7 q5

'ł97 893.87

4 056,50

135 20r.52

48 324.1 6

5 2złó.0()

4 E40.9ó

I 662.86

249 716.91

814.9ó

48 000.00

100.(j0

l()0.()0

99.

i00

99

00

99.99

100.00

l0()"0{)

1 ()().0()

100.()0

99.99

1()0.(x)

100.00

1()L) 00

60078 U slrrvall ie skLrtkórv klęsk ży''wiołg\Ąiych

l.Wy,'datki biezilce

$, tym.

- rvynagloclzettia i pochodne od wyllagrodzeri

489 833,00

5 3 (ló5.00

23 3.00

489 735.66

53 569.85

1 23r 31

99.9 8

trL) \ -)

Si-99



2. W}'d atl< i rllaj ątl<owe

w tyr-l'l:

- Usui.i'allie sl<trtl<órv l<lęsI< zyl'viołorłych - odbudowa

infiastrul<tur1'' drogorł,o - tllostorvej - l'etrlont obwodnicy

J azrł'itl'_

- Usltr'i"atlie skutl<ów klęsl< żyrviołow1'ch - odbtrdorva

intl_łrstt'uI<tur-v drogor'vo - tnostowej - droga gtlit-ltla Grabiny

Błyszcztirvlta

- LJsur'r'aIlie sl<utlićlrł' ltlęsl< zywiołolvych - odbudowa
inil_astruktur1, drogow'o - lnostorł e.] - remollt przepustu w

Borowe.;

_ L.lsttlvatlie sl<lttl<olv l<lęsI< zylviołowy'ch - odbLldowa

tnfl'astruktitry drogorł o - ]l1ostoweJ - l'enlont obwodnicy

Bororva

- LJslrlv'allie sl<tttliórv l<lęsk zywiołolv.vch - odbrrdowa

infl'astruktury drogolvo - mostowej - droga gmlnna Ptzeryty

Bcir - Róza

436 168.00

87 s35.00

152 803.00

100 8 r 9.00

67 570.00

Ż1 441.00

436 165.E1

87 534.1 5

1 52 802.1 9

100 818"97

61 569.74

21 440.16

100.(x)

1(r() ()(l

10() 00

100.00

1t)0"(x)

l(x) {)0

630

63003

TTJRYSTYKA

Zadanla rł, zakre ste uporvszechniania turvstyki

l . Wy'datlti nla_jątliorve

\\'tyrr:

P o szcrzeni e o f-et t1' tury styczrto -kul tura lne; Gminy Czarna

popr7.ęZ roZ\VóJ in lrastrltktury lokalne.;

3 760,00

3 760,00

3 760.00

3 760,00

3 6ó2.00

3 ó62'00

3 662.00

3 662"00

97.39

97. l9

97.19

()- r)

700

70005

Go SPo DARI(Ą MIE SZKANIoWA

cospodarka grtttltaIl-li i niet'uchomościanli

l' W1ldą1iii biezące

2. Wy'clatlii rllajątkorłe

w tym:

- Moclęrrlizac_ja l<otło',i,Ili clraz termoizolac.ja dla potrzeb

Szltoł1' PoclSta\Ąlo\\'ej. Przedszkola' i osiedla w Przybororł'ie

337 54Ż,00

331 512,00

10 r 840.00

235 702.00

Ż35102.00

337 3Ż1,Ż1

331 321.21

r0r 620.r6

235 701.05

23 5 701 .05

99.93

99.91

99.1 S

100.i)0

I l)(). ( )( )

710

7r004

DZLALALNOSC USŁUGOWA

P1 any zagospodarorł'ani a przestrzenne go

i.Wr-datl<i bieżącc

4Ż9,00

J2g 00

429,00

7 4Ż8,Ż2

428.22

J]R 7 7

99.99

99.sl

99 tl

71035 Cmentarze

i.Wy'datl<i biezące

7 000.00

7 000.00

7 000.0t)

7 000.00

1(X).00

1(X) 0()



750

7501 1

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzęd1 ri'ojervódzliie

l. W1clatki biezące

\\'t)'n1:.

- lvr'llagroclzenia i pochclclne od rvytlagrodzeń

2. Wl'datl<i nlaj ątkou e

\\'tyll:

Zal<vy's programu do LJS(' 4 758.00

Ż Ż20 256'00

i 23 3 88,00

i l8 630,00

100 539.56

4 7s8.00

4 7s8.00

2 210 863,09

123 280.92

118 522.92

100 537.89

4 758.00

100.(x)

99.58

99,9 |

()9 () 
I

l()()

l()()

{)()

()0

1 5022 Rady grnin

l. Wvdatki biezaoe

132 308,00

132 308,00

132 051.73

132 05 1.73

99.\ I

99.5 I

7 5023 Urzędy"clnin

l. Wy'datlii bieżącc

\\ tvl'r'l:

rrr nagroclzenia i pochoclne od rvyrragrodzeu

Wy'clatli i lllaj ątliorve

zal\Llp \przclu lirrnrptttc|rr\\cBo i Oprogranrowania

1921 612,00

1 899 183.00

352 303.00

28 /ł29.00

28 429.00

1 9l 8 651.28

1 890 223.2t

352 300.7,s

28 428.01

28128.01

j-ł99

99

I (){) {)()

100.00

I00 (x)

75 095 Pozostała działalnośc

l. Wydatki biezące

u tyu'l:

- uyIlagrodzenia i pochodIlc od wynagrodzeń

36 948,00

3ó 948.00

3 ó02.00

36 879

3ó 879

l6

l(r

3 600.29

99.S I

99.s I

99.9.\

751

7-5 l0l

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY
PANSTWOWE.I, KONTROLI I OCHRON{Y
PRAWA ORAZ SĄDowNICTwA

Llrzęd1 naczclIlr,ch orgaIlótł władz1' palistworvej. kontroli i

ochrony prawa

l. W1,dą1pi biezące

\\' tyl.r.r :

- w)llagroclZcnia i pocIlodlle od lł'vnagrodzeri

r 917.00

I 917.00

61 817,00

I 9i7.00

917.00

9l 7.00

37 084.88

9 t 7,00

100

100 1)0

59.99

{)0

|0() 00

75109 Wybory do rad gnrin. rac1powiatór'v i sejmików
rvo; ervództrł'. rvybory wó.; tow' burnr i strzów i prezydentów
Irliast olaz re l-erenda gnrinne, powiatorł'e i wojewódzkie

l. Wyclatl<i bieżące

\\' tylrl:

- lr'1 nagloclzcnia i pocllodne od rvyna-grodzeri

59 900.00

59 900.00

13 05 I .00

35

35

t0 522.40

88

u8

161

167

l

-l

ii0.(rl

5S

-i ti



7s4

75403

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

Jcdnostki terenou'e Pollc.li

l. Wlclatki bieżące

\\' lvnt:

- cloflnansou'anie do zakr.rpu palirva dla Policji w'Czarnej 3 000.00

85',7 467,00

3 000.00

3 000.00

I 000.00

851 559,39

3 000.00

3 000.00

I0() 00

99.31

l0().00

l()0.()()

I 5412 Ochcltn icze stl'aze pozanre

l. Wydatki biezące

$'tyn'r :

- wytłagI'odzcIlia i pocliodrte od wyrlagrodzeli

2. Wydatki tllajątkor'r'e

- BLtclou'a relnizl' OSP Stara JastrząlrI<a

- Rozlruclori a lenl izr ()SP Zdzarr

- lakup pomp szlar.nowvcl.r

8 i 1 999.00

1 1ó 35ó.00

24102,00

695 643.00

119 438.00

s64 r 1.1.00

12 091.00

806 092.0:ł

1 l r 036.37

24100.92

(r95 05 5.(r7

119 431 .72

_563 52ó.95

12 091.00

lu0.(x)

99.91

l0().00

9() ()()

I00.00

9(r.l l

9i _łl

I 5114 Obrclna c1,u'ilna

l . W1datki bicżące

\\. tynt:

Montaz r-adiotelelonu na stano,wisko reagow'ania
'l<ryzysorł'cgo

2 060.00

2 060.0c

2 060.00

2 059"76

2 059.76

2 059.76

99 e9

99.99

99.99

1 5478 LJ s Lt rvaIl i c sktltkórł' li l e sl< zvwi ołor'vvch

J.W1datl'i blczącc

40 408.00

40 408.00

40 401.59

40 407.59

t00.00

Il)0.00

/56

] 56,17

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
PoS IADAJĄCYCH oSoBowoSCI PRAWNEJ
ORAZ WYI)ATKI ZWIĄZANE Z ICH PoBoREM

l)obtir ptlclatl'órr . oplat i llieopodatkorvaIly'ch naleŻności
brrdzctou'r'ch

1 Wl'datkl biczące

u' t) nr:

- ut nagroclze uia i pochocllle od rvy nagrodzeri

55 918,00

55

55

91 8.00

918.00

3B 333.00

55 916.12

55 916.12

.55 916 l2

38 331.20

100.(x)

()()l ()0

(x) o0

l()0.00

757

7 5102

OBSŁUGA DŁ UG U PIJBLICZN{EGO

obsłtrga papierórł' rł'artościotvych. l<redytór'v i poŻyczek
j ed nostelt satlrorzącl r"t tervtorialnego

1. W1''datki biezące

\\' tyrr :

- r.ir'clatIii tla obs1Ltgę clltrgtr -1edrrostli'i sarliorządLt

tcrytorialncgo

384 559,00

384 ss9.00

384 559.00

384 5-s9.00

367 665,09

367 ó65.09

367 6ó-5.09

367 (165.09

95.61

9_\.Ó 1

9i.(r i

95.() l



80r

8010I

OSWTATA I WYCHOWANIE

Szkoly' pttdstarvou'e

l ' W1'datl'i biezące

\\ tyll:

- ur nagrtlclzenia i pochoclne oci wvna-groclzeli

2. Wy{21[1 llla.jątliorve

- Bttdorra Sali _qirllnasty'cznej w Jaźrvinach

- Retnont Szlioł5, Podstarł'ou'ej Czarna

- Rellrtlt'lt Szl'oł1' Podstarł'owej Grabiny

- Budor'va zespołLl boisl< sportowych przy Zespole Szkół
Grabiny

- fertrlotrrodenrizac1a budynków Zespołów Szkół na terenle
Gminy Czarna

- Przcbr-tdo\\'a Starc-J szkoł1' na C'ęntrut-n Infbrmatycznc
l(ultrrlalne ri Chotou e.;

- ZalcLrp l<sera do SP Stara Jastrzabka

31 r 04.00

l0 720 554,74

6 388 820,07

5 ó(l0 886.00

14ó -532.00

127 934.01

Ż4178.00

76 075 00

52 322.00

1 200.00

538 601 07

4 502.00

I l 104.00

t0 494 360,87

6 Ż11 523.12

5 549 593.8ó

039 089.34

t2l 929.86

2.1 171.83

76 023"38

52 321.10

1 200.00

538 (r02

.ł _501

34

2,1

00

.00

97.rJ9

9 8.]ó

9s 01

9l ,11

l()0.()0

I()0.(x)

1(X).00

100.i)0

I0l) 00

l(x)

100

9(). ()s

80103 oddzia\,' pr'zedszkolIle rł' szItołach podstar'vowych

l. Wl,c]atlii bicżące

r,rt lyll-l:

- rł'vrlagl'odzenia i pochodne od r'vyIlagrodzeIi

173

I /-'

259

259

00

00

221 626.00

2s0 961

250 961

25

2-5

219 411.06

9(r. \.l

96.\ I

9ń 19

80104 Ocldziały klas ''0'' iv pt'zedszl<.olach i szkołach podstawowyc

l. W1'datIii biezące

\\' tvm:

- 'uivnagroclzcnia i pochclclne od w'ynaglodzeli

ó03 624'00

603 ó24.00

396 636.00

591 735.82

591 735.82

384 862.99 91 {)

9 s.i)

9N t)

801 l0 Ginrnazja

ł . \Ą1y clatlii biezącc

\\' tyltl:

- rrylla't.odzetlia i pochodne od rł'ynagrodzeń

2. W1'c1atl< i llla.j ątkorr e

\Y tytl.t:

- Illtl,estr'cja W5'kirp dziaiki pod zespół boisk sportow1'ch
(1 i 11111ąz,j Lttn lł' Rozy'

2 904 314.61

2 821374^61

2 363 463.00

80 000.00

80 000.00

2 821 692.36

211t 692..36

287 162.31

80 000.00

80 000.00

9j.ti

9r {il

l()().{)()

96. i- l-

I()0 00

80r13 Dorvozenie LlczllióW do szkół

l. W;-datlii biezące

\\'ly111'

- *l nagroclzcnia i pochoclrre ocl w1'nagroclzeri

82 503,00

82 503.00

8 804.00

82134.22

82134.22

8 436.21

99.i-i

()() i \

9i tl



801 14 Zespoł.v e]<o t'lot-l-l i czn o - acltl i n i stracyj ne szltoł

1 . \\/ydatki bieżące

w tyrx:

- rł'r'tlagroclzerlia i poclloc1lle od rł'ynagrodzeIi

] \\'r datl< i rlzr.j ątliolve

w tyu']:

- lnr'vestyc_ia Zal<up l<olnplttera wraz Z osprzętelll

370 129.00

368 426.00

Ż9211B,00

1703.00

703.00

358 659.43

3s6 951 .21

15r 349

1 102

702_16

11

l6

(r t)

().

99.95

96.9{)

9ó. E9

i1

99

80146 Dol<ształcirrl ie i c1osliollalen ie nauczy c iel i

l. Wydatl<i biezące

40 089,00

40 089.00

40 088.25

40 08E.25

l0(l 00

1()0.0()

80195 Pozostała działalnośc

l. Wydatl<i biezące

rv tym:

- rlr'llagroclzcnia i pochodne od r'vy'nagrodzeń t4 921.00

]ł 81Ż,00

71 842.00

t4 751.10

71 s65.82

7 i .s65.82

95t \l

99.ó2

99.62

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przec iu,clziałan ie a lkohol iznlowi

l. Wydatl<i biezące

88 884,00

88 884,00

88 884.00

87 368,80

87 368.80

E7 368.80

9fl"-10

95..r0

9.\ l0

852

85212

POMoC SPOł,ECZNA

Srviaclczetlia rodzitltle olaz Składki na ubezpieczenia
el'ller1'ta l tre i retitorł'e z ubezpieczen i a społeczne go

l . W1'datki biezące

\\r lyr']t:

- rvy'nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri

6 436 750,00

4 294 900,00

4 294 900.00

1 13 900.00

6 268 019,45

4 134 182.03

'ł 134 l82.03

103 517.-+,5

9',7

96

96

3u

l6

l6

9() S5

ts213
Sliłacll<i tla ubezpieczellia Zdrowotne opłacane za osoby

pobicrające Iliel<tcire śrł'iadczenia Z polllocy społecznej

1.W1,clatlri biezące

7 200.00

7 200.0t)

295.

295.

15

15

Ó

6

S;

S7

-1-.i

ł]

8521.1 Zasiłki i poI-lloc u' tlatrtrze oraz składI<i lla tlbezpieczeIlia

społeczlle

l. W''-datlii bieŻzpe

\Ą) )1) oo

5Ą) )1) oo

537 250.21

s17 )i0 l1 99.0 S

0s99

85215 I)odatl<r r-ni e szkantor.ve

l. W-""datki Lliezącc

r 25 5 86.00

I 75 586 00

r25 585.87

125 585.87

I00 00

I0000

85219 ośrodl< i pollloc)' społeczne3

1. Wydatki bieżące

\\' tyn-l .

- uvnaqroclzenia i pochoclrle od rv1'llagrodzoi

229 1ó8,00

229 168"00

198 9s0.00

1t?,l,.)<L: I ALJ

))-1 ,Ą)<'

21

21

197 208.09

99.2.+

99.t1

99 12



85228 UsłLrgi opiektrticze i specjalistyczne usłtlgi opiekuticze

l. Wy'datl<i biezące

w tym:

- lvl'llagroclzerlia i pochodllę od wynagrodzeli

l0 520,00

10 s20.00

9 500.00

r0 509.0 r

ł0 509.0 ]

9 490.00

99.90

99.90

99 t9

E5278 Lj s tr rł an i e s k tttl<cirr' l< l ęsk zy'rv i ołor'vy ch

l.Wy'datlii biezące

289 08lł^00

289 0E4.00

288 (192.00

288 692.00

9t). E(r

99 \6

E5t95 Pozostała działalnośc

l . \Ą/vclatki biezące

938 080,00

938 080.00

93 B 079.3 7

938 079,37

100.{)0

100.{x)

854

8540 1

EDUI(ĄCYJNA oPIE I(Ą wYCHowAwCZA

Srvietlice szl<olne

l . Wy'clatl<i biezące

vv t-v"lr :

- rv'r''tlagrodzęrlia i pochodlle od wynagrodzeli 2s 1 432.00

1 001 369,00

428 012.00

4Ż8 012'.00

243 179.36

99Ż 059,97

420 405.91

42,0 405.97

()ń ()(l

99.07

9S 2l

9E l1

85/ł 1 5 Pol'l'loc t-llatel'r ah-ia c]1a uczrriór'v

l. Wydatl<l biezące

s67 789.00

567 789.00

566 1lł6.0t)

566 l4ó'00

99.1l

99.1l

8544ó Doliształcatlie i doskonalerrie nauczycieli

I. W1'clatl<i biezilce

1 980.00

1 980,00

I 980.00

I 980 (X)

100"{x)

l0() 1)0

8 5495 Pozostała dziirłalllośc

1. W.v"datki bieŻące

I 52R OO

I 528 00

5 2 8.0t)

528.00

J

-)

100 {)0

I ()().1)0

900

90(x)t

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRooowlsrł
Gospodarlta ściekoił'a i ochrona r'vod

}'W1'datl<i biczące

\\' t.vn-r:

- dotac.ja 1lrzc|iazarla do Grlinnego ZakładLr Gospodarki
K.rnrLinulne; ri Czul'nej

l . Wy'clatlti lrra_j ątltorr e

wtym:

- Prograln popra\V}'czystości zlelvni rzel<i Wisłoki -
budolł,a kanalizac.]i Czama i Grabiny

- Budou,a kanalizac.li Chotowa-Osredle za zalewem

- Budor'va sieci ltanalizac.i i Głowaczowa

- Budorva kanalizac.li Borowa II etap

- I(analizac.la l oczyszczalnta Czarna

- Irlrł'est1'cją Wl'liLrp działl<i pod drogę do pr'zeporllpolł rli

Chotorł e.;

1 035 706,00

177 510,00

5ń 47i 00

56 475.00

121 035.00

4t 710 ()0

I9 583,00

865,00

25 833.00

) 4 q6Ą 0()

6 560,00

I 77 505

s6 415

415.00

030.8 i

1 023 819.02

Ei

00

56

l2l

43 228^44

l9 582.38

86.1.5 0

25 832.35

24 963.r4

6 s60.00

100 {)0

l(r0.(X)

1 00.

t00

{)0

0(l

I0t).()0

100.00

99.9.ł

100.()0

I00.{)0

l()0.(X)

98 u5



90002 Gospodarka odpadar-r'rt

1. Wydatl<i biezące

52 230.00

s) 210 00

879.51

879.5l

51

51 )

99

99

e0001 Utrzymanie zielenr r'r' lniastach I gmlnach

l. Wvdatkr bieŹące

rst 00

3 5 3.00

1, -)

23

23 351 .52

23 351.52

99"99

99.e9

90015 ośrłiętlenie Lrlic. placórv i dróg

1. Wyclatl<i biezące

2. Wydatki rlla.jątl<orve

u'tym :

- [nwest1'c.ja Dobudowa oświetlerl ulicznych GoleIłki

- IIlrvcst1 c_ja Dobuclorva oślł'ietleń Crabirry, Głor,vaczowa,

Clzarna

709 002,00

648 358,00

60 644.00

167,00

411.00

29

ll

691 412

ó3ó 828

60 643

11

9E

13

] 1 -ł7Ó.97

29 166.76

9 iś..l l

9S.22

100.(x)

ł l()

001()0.

l ()0

90078 [J sulvall ie skutkórv l<lęsk żywiołowych

1.Wydatki bieŹące

41

41

557 00

s57 00

47 55ó.39

z17 5 Sń 19

100.(x)

t(x).(x)

9(X)95 Pozostała działal rlość

1. Wi.'datki biezące

Ż6

26

0s4.00

054,00

26 053.08

26 053.0r

0()

ix)

l ()0

I00

9Żl

92109

KL]LTLrRĄ I oCHRoN ADZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Dotll1' i ośr'ocll<i kultr-rry. śu,ietlice i klLrby

1 . Wy.'datki biezące

\\'tyrn :

- rvynauroclzenia i pochoclne od lvynagrodzeti

- dotacja do Gn'rinnego Centrum Kulturl,

- 11,1'c1atki z ty'tyłLl poręczel1 i gwarallcji udzielorryclr przez

I ednostkę satlorząc1tt tel'r,'torialtlego

599 40ó'00

491 406.00

,ł97 406'00

2 360,00

422 000.00

54 000.00

544 774,95

442114.95

442114"95

2 360.00

422 000.00

90.fle

89.02

89 0l

1(i0.t)i)

I()0.(r0

921 1ó Blblrotekl

l. W1'datlii biezące

wtym:

- dotac;a do bibhotek 102 000.00

102 000,00

r02 000.00

r 02 000.0t)

102 000.00

102 000.00

I00.(x.)

l0().{)()

I ()0 00

9Ż6

92605

KULTUR A FIZY CZNA I SPORT

Zaclanta rv zakresre kultury lizycznel i sportu

l. Wydatlr.i biezące

72 861,00

72 861 ,00

72 861,00

72 859,11

72 859.1 t

12 859 "1 |

100.00

I00 00

I()0.00

Razem 26 12 7Ż2'74I 25 583 067,71 97,97

*1



i()

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANOW FINANSOWYCH ZADAI{ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z

zAKREsu ADMINISTR;ACJI RZĄDoWEJ
zA 2006 rok

Dzial Roztlz Wvszczególnienie Plan Wvkonanie wsktZt

I Ż 3 4 5 Ó

010

01095

RoLNICTwo t ŁowIECTwo

Pozostała clziałal rlość

l .W1datlii biezące

39 718,00

39 7 r 8,00

39 718,00

39 701,78

39 70i.78

3 8 701 .78

99.9{r

99.9Ó

99.9ó

750

7501 I

ADMII{ISTRACJA PUBLICZNA

LJrzcdy lł,oJ ervodzkre

l. Wvdatki biezące

\\'tylr :

- rł'l'llagrodzeIlia i pochocllle od w1'nagrodzeti 69 526.56

554,00

554,00

554.00

80

80

80

(l9 526.-5ó

80 554,00

80 5 5/ł.0t)

80 554.(X)

l()l) ()i )

100,00

1()().i)()

100.0()

751

75 101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY
PAŃSTwowEJ, KoNTROLI I OCHRoNY
PIłAWA oRĄZ SĄDowNICTwA
LJrzęd1' rlaczelrr1'ch orgarlów rł,ładzy państwowej, kontroli i

ochror-ly prawa

1. Wy'datki biezącc

\\' tyr.n :

- r'v1-tla_qroclze llia i pochodlle od lł'1'Ilagrodzeń

61 817,00

qt 7 ()0

917.00

-r t3.49

37 08.1.88

9t7 (X)

I 91 7.00

3 1 3.,ł9

59.99

00 {){)

100.(x)

i00.00

75 109

Wybory'c1o racl gnrrn. rad powiatów r se;nrków
rł, oJ e wodztlł,. rł1 b ory wój tólv' bltrtlr i strzólł' i prezydentów
t-lrtast oraz lel-ererrda gl1lln1le. porł'iatorve r wo;ewódzkie

l .W1datki biezące

\Ą'tvnl :

- u'1'rlagroclzcllia i pocliodne od lvy'nagrodzeń

59 900.00

59 900.00

l3 05 1 ^00

35

35

ló7.E8

I67 XX

r 0 522.40

)N

)s. 1l

80.() l

852

85212

PoMoC SPOŁECZNA
Sri iadczetlia rodziIltre oraz sl<ładki tla ubezpieczetlia

eIllerytallle i rentorve z ubezpieczenia społecznego

l.W;'datki biezące

w tvn't:

- rvynagroclzcnia i pochodrte od lvyrlagrodzeri

4 701 684,00

4 294 900.00

4 29'ł 900.00

1 19 900,00

4 534 698,14

4 134 182.01

4 13'1 182.03

r08s1745

9ó..ł5

9(l. ] ó

96 16

i190,



ti

85213 SltłaclI<i lla lrbezpieczerlie zdrowotne opłacarre za osoby

pobierające lliel<tóre śrviadczenia Z pol-lloc)' społecznej

l'W1'datI<i blezące

7 200,00

7 200.00

6 295.15

6 295.15

S7 .]-ł

E7 ]J

85214 Zasiłki i poll-loc \\' llatllrze oraz składl<i na ubezpieczenia

społeczllc i zdrorł'otlle

ł. Wydatl<i biezące

101 000.00

101 000.00

9(r 038.36

96 03E.36

95 .09

95 09

85228 UsłLrgi opiekLrńcze i specjalistyczne usługi opiekuricze

LWy'datl<i bieza.ce

9 500,00

9 500.00

9 490.00

9'ł90.00

99. S9

99.E9

85278 U survall i e sl< Lrtliólł' lt lęsk zyrv i ołowyc Il

l.W;-datl'i biezące

289 084,00

289 084.00

288 692.00

2s8 692.00

99. E6

99.l]Ó

Razem 4 883 773,00 4 692 038.80 96,07

C*-ą
I
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wydatki na clzieri 0l .0l .2006 rokLt iv1'tlosiłrW Ltchrvalotlr tll bLrdŻecic gnlin1" lla 2006 rolt

]0.693.25 l .00 zł.

Po ur,vzględtlietlir-r zl-niatl \\ ciągu t'oku plan

26' 1 12'1 22,J 1zł, yv t}'rl w)'datki na real izac.1ę zadań

wydatków lla dzieri

z zakresu adruinistracj i

3I.12'Ż006 roku wynosl

rządowei 4'883.773'00 zł.

Wydatki zreaiizorvano r,v klvocte 25.583'061 ,7 I zł, co stanowi 9J,9J"/,, do planu, lv tyt-l-l rvyclatkt Ira

realizację zadall, z zal<resu adrninistracji rządowej 4.692.038,80 zł, co stanolvi 96,0]oń przynaneJ

dotac;l.

Z ogtilne1 kr,r,cltY wydatl<órł' prZeZnaCZOno ''

l' Na ri,r,datl<i bleżące

a )rł,ynagrod zenta t pochodne

b)clotac; e

c)i'l'y'datl<i na obsługę dłtrgu

c1) rł'y'datl<i z t\'ttrłlt poręczeri

l gwaranc.li udzrelonych przez

JSt

2. Na lł,r,datki majątkowe

plarr 22.64I '952,6] zł

p1an 9.596.923,56 zł

p1an 582.951,00 zł

plan 384.559,00 zł

pian 54'000.00 zł

rł,yk. 22.113.00I,61 zł

,1,yk 9 '2Ż8.899.51 zl

rł1,k. 582'951,00 z]

wyk. 361.665,09 z-ł

wyk.

p1an 3.410'110,01 zł rv1,k' 3 '470.066,10 z'ł

Wó.jt Cimirlr' zaciągllął zobowiązania na ogólna kr'votę 962'671,44 zł.

Zobolviązarlia te c1ot1,czyły.jednostki Urzędr'r Gminy w kwocie 145.'ł08'75 zł. rr'tyt-l-l ll'ytla_9alllc

zobclrviązallia to li'u'ota 1.029.53 zł, które dotyczyły zakupLt tollertt do drukarki. akumulatora dla oSP l

części zalllietlllt''ch. zobowiązaIlia szl<oł rv krvocie 197.421 ,05 zł' lv tym zobor'viązarlie rv1'rrlagalrle tcl

l<rłota 59.60 z|. ktore cloty,czyło \VywoZLl śmieci, zobowiązania Gnrinnego ośrodka Pomoc1

Społecznej to ku'ota 19'835'64 zł' które dotyczyły naliczonego dodatkowego r'vynagrodzeIlia rocztrego

za 2006 rok rł,raz z pochodnymi oraz faktura Za roz71Iowy telefoniczne i aktualizację przepistiu'.

ktiiry'cli terIrlitl przypada r'v lliiesiącl-t styczt-lil-t 2007 rokLr.

Na zobowiązatlia ntew'ymagalne składa.ją się nieprzekazane składki za nriesiąc XII/06. l<torych

ter-rrrill Ltpł_vrł,a vv dllirt 05.0l.2007 rokrt, tlaliczone dodatkowe \Ą'yllaglodzenie za 200ólok wtaz 7.

pochodnynt oraz rlierv1,płacolle faktLrry za etlergię, zakLrpy i LrsłtIgi.



1l

ROLNICTWO I ŁowIECTwo

W 200ó fo1(Ll l1a rolrrictu'o poniesiotlo lł'ydatki związane z opłaląmelior'ac1'jną gruntórv glninrrych. clcl

lzb1,Rolniczej oclproli,aclzorlo tlaleztląskładkę 1a' 1ł,ysokości 2% wpłyrvów z podatkil roltlego.

W zakresie procltrl<c_j l zi'r'ierzęcej opłacono pochowek zwierząt bezdonlnych.

Z otrzylnane.j dotacjirv kwocie 39.1 44,7Bzł wypłacony został zwrot podatku akcyzorvego Zawartego \\'

ccllie olc.jLr llapęclolvego lł'1,.'korzystywallego do produkc;i rolne; przez producentów rolnych oraz

poliryto wy,'datki zlviązalle z realizacjątego zadania.

\{ydatl<i lł' stosunku do planu lł]'konano r'v 99.93%.

ZaciągIlięto zobor'l'iązaIlie rł,ku'ocie t1^38zł.l<tóre dotyczyło rozliczenia do Izby Rolnicze_j za nliesiąc

grLrcJzieri 2006 rol(Ll.

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ ELBKTRYCZNĄ' GAZI woDĘ

Do Grllinrlego Zal<ładLr cospodarki Konrunalnej w Czarnej została przekaz'ana dotacja rla dopłatę clcl

cen1'' ll'ody rł'krvocie 2.482,00 zł

Ze śroclltór'v otrz}i1l]allych z Wojewóc|zkiego Fltnclusztt ochrony Srodowiska i Gospodarki Woclnej ił

Rzeszorł,ie r'l' l<wocie 50.000.00 zł opłacono wydatki związane z ttdroznienieI-l-t dwóch potokórv rr'

.IazrvIrlach rł, cellt zabezpieczetlia przecl polvodzią. Gmina dofitlallsorł,ała t'orvtliez rvlastle śt'oclI<i ll

lirvocie 30.891.16 zI.

Kontynuon'ane byĘ' zadanie inwestycyjne

Dobudorva wodociągu Grabiny

Opracolvatltl projel<t bucloi'vlany rozbttclow1"sieci r.voclociągowej' wyl<ollaIro tyczenie i inu'erltary'zac.ie

sieci vlodociągowej.

Sieć lvotlociągolva Żrlzary

Wvllollarlo siec rvoclociągową wraz Z przyłączani, projekt budowlany, opracowano kosztorys

inwestorsl<i. rł,yl<otlatro t'l czerlie i illrr'elltaryzacje sieci wodociągowej, opłacorlo nadzor irrlł'estorsl<i.

Sieć rvotlociągolva Clrotorł'a - osiedle Za Zalewem

()pracor.varro proj ekt rvodoc i ągtt

Rozbutlowa tJjęcia w'oclv Zclzary

Wykonano operat r'vodtloprawrly' tla pobor wod' rł'ylronano specyfikacje tecIlrricztlą.



l,+

Rozbudolva sieci rr,otlociągorvej lv miejscolvościach Borolva - Głolvaczowa - Czarna

Wl'l<oIlatlie l<oncepc.ji rllagistrali woclociągor,ve.j, projekt połączeil Lrjęc wody. tnapy do celiiw

pro.1ektor'vych.

Wydatki w stosunku do planLr 11'ykonano rv 100,00 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNoSC

Do Porł,iatLt została przekazana dotacja na współfillansowanie przebudor.vy' drogi powiatoue_i

PI-zcclalł' C]hotorva C]hotorł,a- Grabiny rł, kr'vocie 226'664,B0 zł oraz tla przebLrdoi'vę dr'oei

1lolr iatoił'e.i nr l280 lLoza-Pilzllo lv nliejscowości Borowa w kwocie 20.000.00 zł.

Poniesione zostały,rvydatki zlx,iązarte z wyIlagrodzeIlienr i pochodnyIrri od wynagrodzeti pracorł'triliorl

illterrł,ęnc}.iIl1''ch rv ]iwocię 36.9B6,02 il, po trrvzględnielliu refirtldacji z Powiatorvego Biura Prac1

l<lvoty 33'761 .42 zł'

Pozostałe u.vdatl<i to rellollt)' c1róg grrrinnyclr w poszczególnych sołectlvach na ogólną krvotę

524 .0] 5 .16 zł.

Na rvr''clatlri te sl<.łacla.ją się nrięclzy itlt-tyll-li: za|<up kręgów betonor'r,vch, zakup kruszyrva. piasl<rr. zlvil'u-

kal-tllenia, ztetrrj. kostki brLrkowej, krar'vęŻniki, siatka oclrrolllla, znaki drogoi've oraz oplacollcl

tfa1lSporty lianrietlia. zuit'tt. piasl<u, prace t'órł,niarki. koparkt' wykonanie nlap do celórv pro;ektorł'ych.

opracol'vanie dokr'Lrrrcntac.1i tecl-rnicznej remontu drogi gminne.1, lenont tr-lostlt' kopanle ror'vór'l'' oraz

ich odmu]elrie. róvvlranie poboczy, roboty zten'ne przy potokach, remonty dróg po sezollre zilrlorr'1'nl-

naclzory inr'','estorskte oraz koszenle trawy na poboczach.

Polliesiolle został1'ról.r,tliez 11,y6latlii zlviązane Z LlSuWaniem skLttkórł'powodzi. Wydatki te ttl

li.rttszy'rvo dla sołectwa Borowa, Jaźr'viny. Czarna, Podlesie. Stara.Iastrząbka. opracotvallic

dokunentac.1i pro1ektorł,o-kosztorysowej obwodnicy Jaźwiny, obwodnicy Borowa oraz Róza_Przelyt}'

Bór.

Zc środkorł'ott-zl'tllatlyclr z Mirlisterstwa Spraw Wewrlętrzt-l1,ch iAdIrrinistrac.j i u'Wat'szarvie lr'

1<rvocle 34E.930.00 zł na odbudolvę irlfrastruktury drogowo-lllostorr"e zlliszczollych przez klęskl

z1,'vr'iołorł'e Został\, rvykollane roboty na obwodnicy w J azrvinach na krł'otę 10 '021 ,00zł, renlont drogi

Grabtny Błyszczor.vka rla l<rvotę 122.241 ,00 zł, rell-lont przepusttl w Bororvej na krvotę B0.655.00 zl-

l.elllollt oblvocltlic1'rł, Borolve.j na I<lłtltę 54.055,00 zł oraz- rel-t-lollt dr'ogi glnirlrle.j PI'zery't}'Bol- Rcjza

lla l(\\'otę 2l.952.00 zł.
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Kontynuolvane byłr' zadania inwestycyj ne

Budorva zatok parkingor'r'ych przy tlrodze powiatowej nr I2'79 Róża - Stara Jastrząbl<a r'r

miejscoł'ości Róża.

Wy l<onano zatol<i parl<illgou c.

Budorva zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1293 Chotowa - Borowa rv

nr iej scolvości Głowaczowa.

Wvl<orlatlo zatolii par'I<iIlgorve' opłacono nadzor inwestorski.

Zagospoclarorvanie osiedla Przyborów

Zakuprono i zasadzot-lo śrvierlii i tLr3e rla osiedlu Przyborów

Buclorr'a clrogi gminrlej Czarna i ul.Dembolvskiego/

W1' l<orlarl o cl r'o_9Q. opłaco no Iradzór i rlu'estorsl< i'

Remont drogi Czarna /ul.Mickiewiczal

WYli.o ll atlo l'elll ollt d ro g i. opłac otlo tladzór i nrvestorsk i'

Remont drogi i chodnika Czarna /ul. Drł'orcolva/

Wykonano remont drogi i chodnrka.

Droga gminna Przyborów - Głowaczowa

Wy'l<orlall o rl-rirpę cl o ce l ow pr'o_i ektowy'ch'

l{emont drogi gminnej Róża - Nolva Wieś

opracolvancl dokrr nlerrtacj ę proj ektowo - l<osztorysową

Remont drogi grninnej Róża - Grabówka

oprac:orvatlo c1ol< r-r l'rrentacj ę proj ektowo kosztorysową.

Remtlnt drogi Grabiny Rętlziny

Wyl<orrrlo r cnlont dlogi

Utrvardzenie placu i clrogi gminnej koło szkoły w Głowaczowej

Wyl<onano nrapy do celólv pro.;ektor'vych

Wykup tlziałki ;rod centrum Czarnej

ZakLrpiollo działke.
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Usułvanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo _ mostowei droga

gminna Grabiny Błyszczówka

( )clbttclorł aIlo clr'ogę gtlliIitrą'

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury clrogowo - mostowej remont

obwodnicy JaŹrł'iny

Wyl<onano retnotrt drogi

Usuwanie skutków klęsk żylr'iolowych odbutlowa infrastruktury drogowo - mostolvej remont

przepustu w Borolvej

Wykonano remont Pl'zePustu'

Usurvanie skutkółv klęsk żywiołowych oclbudorYa infrastruktury drogowo - mostowej remont

obwodnicl' Borolva

Wyl<onano l'cnlout drogi'

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo _ mostowej clroga

gminna Przervty Bór _ Róża

Wykonano remont drogi'

Wy<latki w Stosllnku do planr-r lvykonano w 99'99oń'

TTIRYSTYKA

opłacotlo stuc-littlll wykonalności dla projektu pn' Poszerzenie oferty turystyczno-krrlturalne.; grniny

C zatna popr Zę7' ro zwó.; i nfi'a struktury l oka1ne3'

Kontynuowane było zarlanie inwesĘcyjne

Poszerzenie ot'erty turvstyczno - kulturalnej Gminy Czarnzpoprzez rozwój inliastruktury

lokalnei

Wykonano studiurn rvykonalności dla projektLr

Wyciatki w stosunku do planu rvykonano w 91'39oń'
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GOSPODARKA MIESZI(ĄNIOWA

W 2006 rol(tl opłacolle Zostałv llalezne podatki narzecz bLrdżętr"l lv k'uvocie 81 .635,00 zł'

Do ŁJrzędLr Sl<arborvego r.l,Dębicy odprorł'adzotlo nalezrly podatek VAT w l<rvocie 4.28I.00zł.

Wyl<otlano mapę dla celów' projektor'vy,ch ośrodka Zdrowia w Czarnej oraz wjazd do ośrodl'a

Zdrorłia rv Rozy'

KontYnuorł'ane było zadanie inwestycyjne

Modernizacja kotłon,ni oraz termoizolacja dla potrzeb Szkoły Podstarł'owej, Przedszkola i

Osiedla w Przybororł'ie

Wykonanie termoizolac.ję osiedla - opłacono lladzór inrvestorski.

Wydatkl w stosltnku do planrt 'uvykotrano 99,93oń.

Zzrciągrlięto zoborviązarlie w ku,ocię l30.00 zł, które dotyczyło rozliczęnia podatl<u VAT za rliesiip

grudzieri 2006 rokLr.

DZIAŁALNoSC USŁUGOWA

PoIliesiono rł'},clatki z.'^,,iązane z opłaceniet-ll w prasie ogłoszellia o pfz) stąpierritr do rrriejscolvegtl

pIanrr zagospodal'oivania przeslrzenneElo.

Ze środl<orł'otrzytnaIl1''ch z Ministerstwa Kultł-lry i Dziedzictwa Narodowego w krvocie 7.000.000 zl

lł'ykonano opaski z kostkl blukor.vej oraz krzy'Ża stalowego lla clllclltal'ztl rrojeIltlyl-ll lł Stal'c'j

.lastrząbce.

Wydatki rv stosunku do p1anu rvykonano yv 99,99oń'

ADN{INISTRAC]JA PT IBLIC]ZNA

Na rł.ydatkl biezące zadań zleconych składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń' .zakr'rp

drltkór'v, przepisy' znacz\<l pocztowe, nlateriały biurowe, części do kon-rputera, de1egacje i szkolenia.

badania 1ll'acowrlrl<ó\\ ol'al oplata lladzol'tl isel'rłistt lla progl'alllellr PlK iodpis lla ZFSS.

Glllirla dg 1rij\'Ilagro dzeń oraz' utrzyrnallia pracowników dofinarrsorł'ała rówllież r.vłaslle śrocikt lł

Iirvocie 42.726'92 zł'

Zaklrpiono program do UrzędLr StanLr Cywilllego Za kwotę 4.158.00 zł.

Wrkorz;-staIlo środlii lla tltrzyll]anie Rady Gnliny tj. diety dla radnych isołtysorł,oraz rozll1o\ł\'

te lefbtl iczrle Pl'zervodtl iczącego RG'
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W adrłinistrac.;r tla w1'datl<i biezące rvykorzystatlo śr'odki na \\T/nagrodzenia i pochodne ocł

rłr'tlagroclzeri zaltup clrLll<órv' znacz'kj pocZto\\e. Illateriały biurowe' lvyposażenie do bitrr

(lv1,l<łaclzina. odI<trrzacz, u,ellty'latory), energia, woda' gaz,badania okresowe pracownlków. IoZnoWy

telelołlicztle. opłat1' IiceIlcyjne, szkolenia, delegacje, ryczahy sat'nochoclowe, wywóz rlieczystości.

pfelltllllera1a czasopisl-t-l. usłLlgi intertletowe, umowa zlecenie konserwatora SprZętLl kotnpttterol,r'egtl.

lł,vkonante de1<oracji sa1i konferencyJnej. prowizja za prowadzenie rachunkr-r, sltładka PFRoN oraz

oclpis Ila ZL-ŚS'

Opłacono rórvIlież felrrol]t bLrdvnkLl UrzędLr Gminy ( instalacja elektr1,czna. dostawa i ll-ltlIltaż stolarI'i

okiennej. instalacla rvodno-kanal.izacyjna, roboty budowlane \\' piwnlcach budynku przy Ltl.

Spółc1zielcze.j). or'az 11,y'kollaIlo ogrodzerlie budynkr-r. wykonano połączenie kablerl światłclwodorvr'rll

drł'óch br'Ldynkórr' UG . lł',lr]ę6na1-}o reI]lollt parkingu przy LJrzędzie Gnliny i opłacono IladZoI

inrł'cstorsl<i .

Zaltr-r p i o rl o Splzęt l<onr pltteror'vy wraz Z opl'ogral-llowan l el-n.

PolliesioIlo rórł'nięż rvydatl<i biezące zwięarle z wynagrodzenietl i pocllodnyIlli od w1'nagroc1zeI'l

pracolvnikólł' interwellcy; nych.

Do Związktt Glllill Dorzecza Wisłol<i przekazano sl<ładkę w wysokości 32.87I,60 zł'

Wydatki w stosunlcu do planr,r

Zfle ią"lricto Zrlbori iązarlie rr

u,ynagrodzenia rocznego za

sltrloe llt).lou C Zll ll]-c X lI 0Ó.

1ł,ykonano w 99,58'Żu.

lir'vocie ll2'335,52 zł, które dotyczyitl naliczonego dodatkor'r'egcl

2006 rok wraz pochodnymi, faktr-lra Za toner' za nedia' ry'czałtr'

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PAŃSTwowEJ, KONTRoLI

t OCHRONY PRAWA oRAZ SĄDowNlCTwA

W},Itorz1"staIlo środki lla zapłatę Lllllowy z pracownikiem sporządza.iącyrn al<ttralizację spisLr

wybor-col". wraz z pochodnyt-ni.

PoIliesiorlo rórylliez 1i'y,datlii związatie Z przeprowadzenieIn wyborolv do Rad Grlirl w kll'ocie

j5 l67.8t] zł.

W1'datki rł, stosunku do planu u'ykonano w 59,99'%
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BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W 2006 rol<rr Grnirla przel<azała śroclki do Wo.iervódzkiej Komendy Po1ic;r celem zakupu pallrł'a dla

Polrcli w Clzarne.l .

Na lvydatkl bieŹące rr jednostkach oSP składają się:zakr-rp paliwa,opłaty Zagaz, ener_uię. roZll'lo\\\

telefbniczne. ekrviwalellt pielliężny dla strazakow biorącycll vdział rv akcjaclr poŻarllicz1'ch. części

zaI-nietlne clo sallochoclów il]apra\vy' tllxo\Ą'y zlecętlia konserwatorów sprzętir oraz ubezpieczenie

satllochodorł i strazal<orł'.

Do.ieclnosteli OSP zaliLrpiolle by'ł.v racliotelefbny. Hełnry. I<ornpresor' opolly zostały"zal<ttpione clo

.iei1rlostki oSP Czarna ofaz llapl'a\Ąiollo rllotopornpę iwykollano ll1olltaŻ kollstr'ukcji pod syrerlę rvr'az

z zasi]aIliell-l i sterolvaniell. trlundury i czapl<i zakupiorlo do.iednostki oSP Stara Jastrząbka, szntrt'y

galowe . czapl<i i t'ęl<au,ice zaltr-rpiollo do _jednostl<i oSP Głowaczowa (ll'az 11apl'awiorlo rllotoponlpę"

r.ęl<ai't'ice r buty zakLlpiotlo do jednostki oSP Jazwiny, akuInulatol"zakupiono do jednostl<i OSP

Pocllcsie i_jedllostki oSP ZclŻar1. czapl'i ,SZtlLlfy galowe rękawice zakLlpiotlo do jedłlostki oSP

Grabiliv" u'.jecinostce oSP RoŻa rlaprawioI-lo motopornpę.

Na stanolvisko reagolvanra kryzysowego w obronie cywilnej opłacono molltaz radiotelefbnu.

Za śrocll<i otl'Z}'lllalle z Podl<arpacliiego Urzędu Wojewódzkiego lv Rzeszorvie łv kwocle 23.6]9.00

opłacono zakr.tp palirva d1a .1ednostek oSP biorących udział w akcji przeciwporł'odziowe_i prz1'

1lotrlporvaniLl rvocly zalanych gospodarstlv, tlanSport piaskLr na wZmocIlienie r'vałóu'w sołectr'lie

Bol'orła i Jazr'vitl)'. Gnlitla rórvniez dofinallsolr,ała r'vłasne środki rv lirvocie 16.128^59 zł.

Kont1'n uorvane był-'- zadania inwestycyj ne

Buclowa remiz1' oSP Stara Jastrząbka

Wy'l<orlallo roboty' bttdovvlane. instalacy'jne ' rvyl<ończeniowe oraz opłacono naclzór inrł'estorski i

plz;-łączetlie clo sieci I]NIoN S.A.

Rozbudowa remizy oSP Zclżary

Wykonano roboty budorvlano - nlolltazo$'e - lvykończetliowe, wykoIraIlo ogrodzenie opłacono naclzór

i nrvestorski. zal<upiorto r.vyposazen ie

Zakup pomp szlamorvvch

1'a otrz!,111ąne środki z Wo_jetvódzkiego Fr-trrduszrt ochrony

Rze szorł'ie u' krvocie 5.67 l .00 zl zostały za|<trpione drł'ie

Borou,a i OSP .lazninr'.

Środowiska i Gospodarki Wodrle.j ri

pompy szlamowe dla ;ednostki OSP
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Wydatki r,v stosunku do planu wykonano w 99,31oń.

Zaciągnięto zobowiązarrie w kr'vocie 3.9B5,28 zł , które dotyczyło niewypłaconego ekwiwaleIltLt

pienięznego w działaniu ratowlliczym strazakoln' faktrrry za media oraz faktura za zakup akumulatora.

DocHoDY oD oSoB PRAWNYCH, oD osÓB F'IZYCZNYCH I oD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚO PRAWNEJ oRAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH PoBoREM
Sołtysonr wypłacotto r.r,y1ragrodzenie prowizyjl]e' pracowllikowi za pobór opłaty targowej. zakr-rpiono

drLrki podatkowe ;znaczki oraz opłacotlo l<oszty egzekucyjne.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 100,00%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na pokrycie spłaty odsetek od zaciągniętycli kredytów i poĄczek w kwocie

367 '665'09 zł'

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 95,6I%n.

Zaciągllięto zobowięanie w kwocie l6.763,20 zł,ktore dotyczyło odsetek za IV kwaftał 2006rol<Ll . a

ternritr płatrlości przypada do l5 styczllia 2007 rokrr.

oŚwtłrł I wYCHowANIE

SZKoŁY PoDsTAwowE

sP BoRow.Ą

l. Wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne

- pozostałe wydatl<i

Plan

44r.570,66

341.683,00

99.887,66

Wykonanie

434.514,07

334.779,62

99.794,45

o//o

9B

9B

100

w tym:

opłaty za energię. gaz. telefon. wodę, wywóz śmieci ,zakup środków czystości, materiałów' artykułór.v

papiemiczych' kredy. llaprawa Sprzętu, l<osiarki, odktlrzacza, zakup wykładziny' paliwa do kosiarki.

zakup żaluzji pionowyc11, l]aprawa alartrru. fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy' opłaty

za tlbezpieczenie bLldyrlku i sprzętr"t, zabadania lekarskie pracowników, za przeglądy instalacji' opłatv

za udział w tlrrniejach szachowych, opłaty za transport posiłków do szkoły, zakup mebli szkolnych.

remont zalany ch szatni.



2t

SP (]Ho'Io\Ą/A

l . W-v"dat|<i lriezące

-wynagrodzenia i pochodne

-pozostałe rvl,clatIi i

w tyr.].r:

opłatv za energię. gaz' telefon.

rllateriałór.r papierll iczy.'clr. zakup

dodateIi rłiejslii i Irlieszl<arliorvr'.

pom icszczeri.

SP CZAIłNA

l. W1'datlii biczipe

-l,,'ynagrodzenia i pochodne

-pozostałe rvvdatI<i

wodę i ścieki, wy,uvóz śmieci' Zakup środków czystości. kI'eclr.

paliwa do l<osiarki, zakup ksero. zakup iglakór.v' części do kosiarki.

futldusz socjalny. opłaty Za trallspolt posiłkclw. fenlont. nralowatlic

Plan

481.163,30

36 i .460,00

126.303,30

Plan

I .3 80.093 , I 2

895.465,00

484.628,12

Plan

3 88.041,00

05.I08,00

82.933.00

Wykonanie

480.722,18

354.422.60

12ó.300,1 8

Wykonanic

1.351.488.8(r

867.419,58

484.009.28

Wykonanie

?Rt 71 5 75

299.289,06

82.926.69

lr//o

99

98

100

,rl,

91

()l

100

w tyur:

opłat1'za cllergię. gaz. telefbrl' wodę iścieki, wywóz śnrieci' zakup środków czystości. kr'edy. iu't'

papierniczlch' części do l<olllputera. druków. zakr-rp nlebli szkolnych. zakup śr.vietlói'vek itlpralr.

zakup rr'vkładzill1'. delegacje. firndusz socjalrly. dodatek wiejski i lnieszl<arliowv. udział r.l'ttlrllie_iacIl

''u.1-'g1łlych.
].emonty:

rcll1ol'lt instalac.1i c'lel<n'yczne.;. trlolltaŻ Żaluz'ji, trralorvanie sal i korytarza dolnc-to' napra\va Systellltl

alarl-ll<lrł.'ego. zakLtp tlroIlttora iups l drukarki. zakr'lp rrrebli szkolnyclr. zakup SDlZętu RrV. lcl-nont

clachu. roboty nlalarsl<ie (szatnle. sale), roboty remontowe instalacji wodłan_c.o'' renlont rnstalac.j i

elektryczne'.; . szatnie, korytarz, rvymiana drzwi do klas.

SP GŁowACZowA

l. W1"datki biezące

-rvyragrodzcnia i pochodne

-1lozostałe u'vdatlii

\\'tvn'l:

opłat1'za energię. gaz. telefbn" wodę. ściel<i. rvywóz śnieci, zal<Llp środkólv czystości. kredy. ar't.

papieI'llicz1'ch_ drLtkóu,. dele-uacje, palil'vo do kosiarki' części do kosiarki. f-arb,n_'' ftrndtlsz soc.jalll1'.

(\/
/o

98

98

100
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cloclatek ll,lc]] skl r nlieszkanrowy. lllolltaz Ża].utzji piorlolv}'ch, Inotltaz ltrat w sali korlptrterorvej. opłatr

za badania lekarskie. 1rrrlc]trsz socjalny' cloclatęk wie.|ski i t'nieszl<aniolvy. opłaty Za trallSport posiłkott.

SP GRABINY
Wyl<onanie "^

s 86.499,39 9E

444.078,10 98

142.42I.Ż9 100

1. W1'datki bieŹące

-y,ynagrodzenra i pochodne

-pozostałe rv1'datki

w tvm:

opłaty za ellergię. gaz. telefbrl. lvy'wóz

papierrliczvch. palirła do liosiarki,

Ilieszl<allio.,vy''. zakLrp kred1'' opłaty za

Żalvz'ii. remont insta1acjr lvodne.1 .

SP JAZWINY

l' Wydatlti biezące

-rvynagrodzenia i poc}rodne

-pozostałe ri'ydatl<i

l. W;-c1atki lriezące

-rł,ynagt odzerria i poclrodne

-pozostałe lvydatl<i

r.ł, tym:

opłat1 za etlergię. gaz.

l<osiarlii. zaliup drltkou'.

l<redy". l'und it sz socjalttl'.

śnlieci' zakup śr'odkorł czystości. c'lrirków' lllatęriałól'l. art'

llaprawa SprZętLl. fittldusz soc.jalny, dodatek rviejski i

badania Iekarskie , delegac.je' llaprawa kotła c.o.. lllolltaz

Plan

597 775 7l

154.16r,00

142.514,13

Plan

346.143,01.

265.088,00

1.655,01

Plan

613.653,39

485.168,00

128.485,39

Wykonanre

339.3 15,86

)5R ?6R l1

81.047.55

Wykonanie

598.202,80

469.120,41

128.482.33

%

9E

97

99

r.l' lyr-t'l:

opłat1' za eIlergie' gaz. telefbrl. wodę, ściel<i, wywóz śnrieci' zaktrp środków czystości. l'recll .

Illateliałói.r,. ar1. papierrliczych. zal<up paliwa do kosiarki, części do kornputera. farby'. llawozy. fel'nollt

ogroclzcllia i robotr'tllalarsl<ie. I-l-lotltaż Żaluzji,lnoIltaŹ siatek, llaprawa Systelxll alanrrorł'ego, fl.rndttsz

sclc1a1n1 . dodatel< ivie_jslii i rlieszkanioił'y". opłaty za transport posiłli.ów.

SP STAIŁĄ JASTRZĄBK,Ą
o//o

97

91

100

telefon, wodę, ścieki' wywóz śmieci. zakLrp środków czvstości. paIilva clcl

lnateriałólv, art. papierIlicze, stoł pirrgporrgor.vy. części l<ompltterorve. zakLlp

doclatek rviejski i mieszkarriowy, opłaty za badania' za przeglądy instalac_ii.

2. W;' d atli i nla.j ątkou'e

iym: zakup ksero

4.s02,00 4.50t.21 100
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SP PRZYBOROW

l' Wydatki bieŻące

-rł'ylragrodzenla i pochodne

-ptlzostałe 11,y clatl< i

1. Wyclatl<i biezące

-rł'ynagrodzenla i pocl-rodne

-pozostałe ił'yclatk i

l. Wyclatki biezące

-q,ynagrodzenia r pochodne

-1lozostałe r'v'vdatl< i

Plan

436.425,00

t2r q77 00

1 14.498,00

Plalr

437 .371.60

340.12Ż,00

96.649.60

Plan

53 i .949,19

314.260,00

157.689,19

Wykonante

426.240,14

313.886.37

112.353,17

Wykonanle

428.198,24

332.424"59

96.073.65

Wykonanie

571 Rl5 r)7

364,1 50,64

157.685,33

0//o

9E

98

98

\\'tyt-n:

opłaty za erlergię. ogrzer.vanie. rvodę, ścieki, ł'ywóz śmieci. zakup środków czystości' drr-rków. kred1'.

Irratet'iałórv. opłaty Za trallSpoft posiłl<ów. fundusz socjalny, dodatki rl,iejski i n-rieszkatlio\\\. l]ap|'a\\a

irsero. naprawa alarmu. zakup odkurzacza, zakup mebli do gabrnetu dyrektora, roboty remontou'e-

tlalclrvatlie sali girllrlastyczne_j zl' lltontaŻ grzejników c.o. , feInont instalacj i wod.-kan'

SP ROZA
,Yo

98

9E

99

\\i tvm:

opłat1,za ener-qię. gaz. teletoIl. rvyr.vóz śmieci, ścieków, zakup krzeseł. drLrków. środkórv czystości.

|irecly. l'lrateriałórr'. f'arb. tlalł'ozów, zakltp naczyń do kuchni, paliwa do kosiarki, opłat1, za badarlia

leltarskie, ubezpieczenre, lundusz soc,la1ny, dodatek wie.lskr i mieszkaniowy. remont rnstalac.li rvocl.-

ltan' . lv.'-rrliaIla oświetletlia. r'oboty remontowe- malowanie pomieszczeIi.

SP ZDZARY
arl,

9E

91

100

w tyl'n;

opłaty za erlergię. gaz. telefbll" wodę' ścieki, rvywóz ślrrieci, zakup środl<órv czystości. dlul<órr,. krec1;'"

palir,r'o c1o kosiarlti. zakLtp 1ł'yliładziny, tablice, delegacje, opłaty za tlbezpieczenie lnienia, fittldr.tsz

soc_jaIrly''. dodatek lviejsIii i rllieszkatliowy' molltaż Żaluzji, montaz ltlatki schodowej' Inalorvallic

polllieszczeIi. opłaty'za przeglądv instalacji. kontrole Sal]itarne, zaktrp kosiarki, zakup kon]putera

zaliirp nrebli clo gabiltetu d;-rektora. relr.lol.rt ogrodzenia, tłontaz dzlvortl<a elektrycznego. drobllc

l)apfa\\'\' SplzętLl.



24

Kontynuox'ane był1' zadania inwestycyj ne

Remont Szkoły Podstarł'owej Czarna

Wy,l<onano wYr'lliatlę stolarki oliienrre.j oraz roboty remontowe, opłacono tladzor inrvestorski.

Remont Szkoły Podstaworł'ej Grabiny

W1,llcltl arl o lł'y'll i atlę sto ł arl< i ol< i errnej, opłacotlo rladzór i nwestors l< i'

Termomoclernizacj a buclynkórł, Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna

opracolł,ano audyty energetycZne budynkórł'szkolnych, studium wykonalr"rości. kosztorysy

inu'estorskte

Butlolva zes;rołu boisk sportorvych przy Zespole Szkół Grabiny

W1'lto ll arlo spec1''ti i<ac.j ę tech ll i czIra' kosztorysy.

Przebuclowa budynku starej szkoły na Centrum Kulturalno - Inlbrmat__vczne rv Chotowej

Wykonano robot1' bttclolvlaIlo ret't'tolttowo wykończeniowe, opłacoIlo tradzór inwestorsI<i. zakupiollo

ivyposazenie. zagospodarowano teren przy bLrdynku.

Budolva Sali gimnastycznej w Jaźwinach

ZapłacoIlo za roboty'cloclatItoive przy bLrdowie sali, nadzor inwestorski. dozór techtlicztll'' l<otła c'o'

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PoDSTAwowYCH

oDDZIAŁ KL. 0 BoRowA
Wykonar-rie "1,

3r.042.19 9l
2(t.917.99 97

4.064.80 100

i ' W1'datlri biezące

-wyua-qrodzenta i pochodne

-pozostałe il'1"datl< i

\\' tyl-ll firndr-rsz socja1ny^ dodatek wie.1ski i mieszkaniorły

oDDZIAŁ KL. 0 CHoTowA

1. Wydatl<i biezące

-l.,,ynagrodzenia i pochodne

-pozostałe rł yclatki

Plan

31.934,00

21 .869,00

4.065,00

Plan

5.603,00

5.085,00

51 8.00

Wykonanre ul,

1.151,52 85

1.240,02 83

5 17.50 100

\V tym ir-rndr,rsz soc;a1ny, dodatek wie.;skl i mleszkaniowy
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ODDZIAŁ KL. 0 GŁOwACZowA

i Wydatlri bieŻące

-q'ynaglodzenl a t pochoclne

-pozostałe il'ydatl<i

W tym furndusz soc.lalny. dodatek wiejskr

ODDZIAŁ KL. 0 GRABINY

Plan

rr r52 00

28. 1 17.00

5 715 00

r n-rieszkaniowy

1. Wy'datki biezące

- u,ynagrodzenia i pochodne

-pozostałe wyclatki

w tynl: I'undusz soc;a1ny. dodatek

}DDZIAŁ KL. 0 JAZWINY

l. Wydatl<i biezące

- rł'ynagrodzenla i pochodne

-pozostałe 11,ydatki

\\,tyl.n: turndusz socla1ny. dodatek wie.lski I ntieszkaniowy

ODDZIAŁ KL. 0 STARA JASTRZĄBI(Ą

Plan

56.307,00

s0.350,00

s gs7 (x)

wle.l ski i rnieszkaniowy

Plan

19.518,00

16.921,00

Ż'591.00

Plan

42.240,00

17 R)7 00

4.41 3.00

Plan

28.792.00

24.660,00

4. r 32,00

w,ie.1 skl i nrieszkaniolłry

Wykonante

31.659.01

26.424.6\

5.234.40

Wykonanie

5.ł.3 17,3 1

zlR lt1() 7l

s.956,s 8

Wykonanie

19.s 14.98

16.918,21

2.596,11

Wykonanle

41.6n,55

31.201,55

4.413

Wykonanre

21.872.11

)1 7/.(l ll

4.131 ,80

o//o

9s

94

100

\)/
/t)

96

96

100

l . W1"datlri blezące

- lvynagrodzenra i pochodne

-pozostałe lvy'datl<i

\\'tynl: 1ulrdusz soc.1alny. dodatek wiejskr i nrieszkaniolł1'

ODDZIAŁ KL. 0 RoŻA

o//o

r00

100

100

%

99

98

100

o//o

9l
96

100

l. Wydatki bicżące

- rvynagrodzenia i pochodne

-pozostałe u'yclatlii

w tyln; iundusz soc;a1ny, dodatek
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oDDZIAŁ KL.0 ŻoŻp.l.y

]. Wr'datki biezące

- wynagrodzeł-ria i pochodne

-pozostałe rł'ydatl<i

w tym: {'undusz soc.;alny" dodatek wiejski i mieszkaniowy

GIMNAZJA

PG BOROWA

Plan

41 J)1 00

36.191,00

4.630,00

Plan

1 55.45 1,00

135.357,00

20.094,00

w're; ski i mreszkaniowy,

Wykonanie

40.179.98

15 550 58

4.629,40

Wykonante

15 1 .5 87.29

13 1 .521,91

20.065,38

delegacje, llapra\Ą/a ksero,

%

91

91

i00

o//o

98

91

100

zaltup środl<óri

1 . Wr'datki biezące

- rvynagrodzenia i pochodue

-pc'lzostałe rvr'datlti

rv tym: flndusz soc;alny. dodatek

czystośc i

PG C]HOTOWA

l. W1''datki bieŻące

- rvynagrodzenla i pochodne

-1-ltlzostałc q,y'datl<i

w tvnr: fundusz soc.jalnl'. dodatelt

PG C]ZARNA

l. Wy'datki bieŻące

- rł,1,naglodzenia t pochodne

-pozostałe lyydatl<i

Plan Wykonanie

r81.171.00 181.338,27

164.839,00 159.002.10

22.338.00 22.336.11

lviejski i mieszl<aniowy, opłata za badania

o//o

91

96

100

lekarshie. clelegacie

Plan

611 .968,67

550.131,00

121.831,61

648,660,12

532 .1 1\ ,47

1t5.949,2s

Wykonanre '\,

91

91

95

w tylll: opłaty za energię. gaz. lvodę. ścieki, telefon. ltlternet, delegacje. zaliup środkorł'czystości.

drukórł,, kredy', części do kornputerórv' zakup e|<ranu, zakup znakórł' drogowych ' zakup kodeksórł'

clrogorł'y'ch. Ilaplawa drLrkarki. zaktrp SprZętLl nagłaśrriającego lla halę' opłata za badaIlia lel<arsIiie"

opłaty' z'a ttdzial rr'tulIlie.jach szaclrow1,ch . fundusz socjalrly, dodatek wie_jski i nrieszkaniorr'y.



PG GŁowACZowA

l. Wy'datki biezące

- rvynagrodzenia i pochodne

-pozostałe rv1l6|u11.'

w tyl-ll: t-r-rndusz soc1a1ny' dodatek wrejskt t rnteszkaniolły

PG GRABINY

Plan

226.310,00

200 q25 00

25.445.00

Plan

491.646,00

403.347,00

q4 7gg oo

Plan

)1s 743 00

207.112,00
.)R;71 00

Plan

210.113,00

235.841,00

34.93Ż,00

Plan

3 s0.0s7,00

259.690,0t)

90.367.00

Wykonanre

220.035,s]

191.601,41

Ż5.434.10

Wykonanre

485.656.46

391.444.63

9'ł'21 1.83

Wykonanie

)7R 51 7 gl

199.948,64

28.s69.29

Wykonanie

262.814.04

221.946,06

1/ q?7 qR

delegacje. opłaty

Wykonanle

340.308,61

250.Ż98.11

90.009,87

2l

%

91

()l

100

%

98

91

r00

\)//o

97

()l

100

o/
/{)

91

91

100

badania lekarskic.

,rl

91

L)6

100

\\ t\'lll: titllclttsz soc_jalrly. cloclateIt lviejsl<i inlieszkaniow1,'. clelegac.je. zakLlp drLrl<ów'. śrocll<órr

czr'stości. rvytniana oplaw oślvietlerliolvych(I piętro), zakup rnebli szkolnych. zakLrp tablic

l<orkorł.vch 12 szt'

l. W1'datki biezące

- r.r'ynagrodzenia r pochodne

-pclzostałe w'y'datli i

PG JAZWINY

l. Wydatki biezące

- r'r'1'nagrodzenia t pochodne

-pozostałe r'v1'datl< i

l Wy'datl<i biezącc

- 1y1,1-1ąo1_ggi2enizr t pochodrre

-pozo sta łe 1i,1, datlt i

rł' tym: f_undilsz soc.;alny. dodatek r'vle;skl l mieszkaniowy, delegacje

PG STARA JASTRZĄBI(Ą

ł. Wy'clatlti biezipe

- rvynagrodzenia I pochodne

-pozostałe rvydatki

w tvur: fundusz socjalny. dodatek tviejsl<i i mieszkaniowy,

zakLrp prograll-tlt do nratetnaty'l<i, zakup środlrórv bhp.

PG I].OZA
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\\'t'\/lll'1'LrllclLtsz SocJallly" cloclatek rvie'iski illrieszkarriou.y' opłaty za energię. gaz. telefon. rvoclę.
ścic'l<i" rr'r''ri'óz ślllieci' zakLlp śro<jkór'l'czystoścl. cJrukórv. krecly. zal<Llp piłek' części clo kompLltefa. iłft.papierllicze_ lllateriałr'' opłaty'' za baclania lekarskie, delegac.ie, l]apra\Ą'a alartrlrt. aparattl
telefilniczllego- zal<tlp far'b. clr'abiIly, śroclków blrp, malowanie sali ginrłastycznej.

PG ZDZARY

I. W'vdatki biezące

- wl,nagrodzenia i pochodne

-pozostałe 1yy6latki

u.' tyn-l: firndusz soc.lalny, doclatek

l' W1,datki bieżące

-1y1,datki biezące

l. Wvclatl<i biezące

-u'ynagrodzen ie i pochodne

-pt"lzostałe rvvdatl< i

wie3ski i mieszkaniowy, clelegac;e

Plan

82.503,00

8.904,00

Wykonanie %

82.134.22 100

8.436,27 96

Plan

229.189.00

206.161,00

23.028,00

Wykonanie

)'r) '7't 1 ,11LLL.I LJ,1 /

199.687 .35

23.026.12

o/
/(l

97

97

100

Konfvnuolvane było zaclanic inwestycyjne

Wvkup clziałki pocl zespół boisk sportowych Gimnazjum w Róży
zal<ttpiollo działkę

DowoZENIE UCZNIOW Do szKoŁ

-pozostałe rvydatlti 73.699,00 73.697 ,g5 100\\ tv'l]l: zal<irp Lliletórr' dopłata dla Llczniów niepełlospraw.nych dojeż-dŻającvch do szkół.
tr't'tlaqrodzenie i pochoclne clla opiekullki (ulnowa zlecerlie), opłata za clcllvóz Llcznió'v lla
traslc Star1, Jarł'ornik- C zama

ZEsPoŁY EKoNo MICZNo-ADMINISTRACYJNE szKoŁ
Plan

369.426,00

299.480,00

69.946,00

2.. W),datlii rlrajątl<orve

zetliLlp lionlpLltera Z oSprzętelll

Wykonanie

3s6.9s7,27

288.490,46

68.466,81

o//o

9l
96

99
'uv tyrr-i:

clpłat}' za telefbn' delegacje, baclania lekarskic, zakr'rp rnateriałór.ł, biurowych. śroclkóu, bhp. drLrkórr,.
zaktlp tliszczarki ' l<alkLllatora' zakttp części do konlputerów, zakup 3 szt. l'elrtylatoror'v. opłatv ztl
llapra\\''Y SpfZętLl ' za szkolenia pracowllil<ów. opłaty za nowelizację progranrtr księgowego. firnclLlsz
socjaln,v- opłatr' ballkorr'e' lllalovi,atlie polrrieszczeti biurowych , zaktlpnlebIi.

1.703.00 1.702.16 100
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D oKSZTAŁCANIE I D OSKo|{ALB1\IB ZAwoDowE NAUC ZY CIELI

Plan Wykonanie o/,'

1 . Wyclatl<i biezące 40.089,00 40.088,25 ] 00

w ty111:

clo1lłaty clo czesIlego dla nauczycieli stLrdiLrjących, opłaty za kLlrsy szl<oletliou'e narrczycieli. zaplat5'za

liLrrsy szkoletriorve d.vrektorow szkół.

PoZoSTAŁADZLAŁALNOSC
Plan Wykonanie ol,

1 . Wydatl<i biezące 1I '842,00 1I .565,82 99

w tyt-t't:

-lł'ynaglodzenie l pochodrre 14.92],00 14.751.10 99

-1lozostałe ril'clatl<i 56.915,00 56.814,12 l(X)

w tyrr:

q,ynagroc'lzenie opieku'rórv- umowa z1ecenie, zakup nagród i dyplornów na zal.vody Sportowę' odpis na

tirrlcltrsz soc_jalr-r1, etlervtólv szkoł, kornisje. zr'vrot l<oszJóu, Za prae. nrłodociarlych.

Wydatkr rv stosunku do planu wykonano 91 ,89"

Zobori'iązarliil za 2006 rolt to traliczone dodatkowe r,ł,ynagrodzenie roczne dla pracorł'rlikóu' szkół.

GZEAS. a tal<ze składki ZUS. FP. podatek ktor'ych termin płatności upłyrva w styczllil-t 2001r. a talize

faktLrr1 za lrredia płatne w sty'czllil-t 2007okLl tj. telefon, gaz.

OCHI{ONA ZDROWIA

Opłacono cliet1 dla członkór,v l<onlisji przeciu,pozarolvej, za zorganizowall,V obóz teraperttl'cztltl_

11,ypoczynkow1z. c1ofinanSowano do warsztatów szkoleniowo- terapeutycznych dla młodzieŻ1' oral- dtl

rvycieczkt dla dzlecr z rodzin patologicznych. ZakLrpiono Sprzęt spoftor.vyl dla Szkoły Podstarł'olve_j u

Czarnej. rł,(]łowaczorve_j i Chotorł'ej .

Wydatkr rv stosunku do p1anu rłykonano w 98,30%.
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PoMoC SPoŁECZNA

Srodki rządorve

Wy'p.łacorle b;ły zasiłl<i roclzinne oraz dodatl<i do zasiłkow, zasiłki pielęgnacyjrle oraz ślviadczenia

pielęgnacy'jrle. zaliczki alinrentacyjne na kwotę 3 982284,96 zł.

Poi<ry'te było w.ynagrodzenie i pochodne pracownikółv obsługujących sprar.vy świadczeri rodzintl'"-ch.

Lil-tlorł,y-zlecetlie. koszty, zakrtptt licencji, n-rateriałów biurowych i r.vyposazenia' szl<oleti. opłat

ball l<ovr 1'ch i l<oszt rvy'płat gotówkowych ślviadczeli rodzir-rny'ch.

opłacone były składl<i na ubezpieczenia społeczlle dla rriektórych osób otrzyn-rujących śrviadczellia

pielęgnacyjIle. Wysokośc ty'ch l<osztów u,ytriosła 15] 897. 07 ogołern zł.

opłacone był1'składl<i Lrbezpieczenia zdrowotnego dla niektorych osób otrzymLrjący'cll zasiłek stał1 i

śli iaclczerlic pielęgnacy'jrle. ogółenl r.vartośc opłaconych składek rł'ytliosła 6 295.1 5 zł

dla 24 ślviadczerliobiorców'

Wypłacone został,u- zasiłki stałe dla 40 osób na kwotę 96 03B,36 zł

Poli.t'r,te zostałv l<oszt;, spec_jalist.vcztlych usług opiekuIiczych t'ealizor'van}/ch dla l osoby Lllllo\\'il

zlecerlie lla l<rvotę 9 490,00 zł'

Wypłacone były zasiłki celowe dla 63 rodzin. które poniosły straty wsl<utel< ulewnych deszcz1' lla

l<rł'otę 232 000. 00 zł'

DIa 56 I'odzirl zostrrła Lldzielona pollloc lł forl-nie zasiłkr: celolvego Ila złagodzetlie sl<utl<óu,SLlSZ\'\\

rl'1'sokości ogołelll 56 692.0O zl'

Razetn rvartclśc ślł'iadczeri z tytułrr klęsk u'yniosła 28B 692,00 zł.

Ogółem plan dotacji zi.l,iązanych z u,\'l<onYwatriel-l-l zadań zlecon1'ch .jednostce GOPS \ł)'niosł:

r+ 701 684. 00 z]. il'ykollatlie: 4 534 698,14 zł'

Sroclki gminne

W1,płacolle b),ł}' pienięzne zasił]ti celowe Z przeLnaczellietll na zyr'vllośc, odzięŻ. obLrwie" opał.

leczenie, opłat.v lnieszlianior'ie iinne potrzeby oraz r-rdzielona polnoc w llatrtrze tj. Żyr'r'nośc. śrocllii

cz1'stości dla r'odzin lla krvotę ogółenl 3 1 861. 85 zł.
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W1płacone bvłi zasiłki celovl,'e dla 13 rodzin na kwotę l4 950,00 zł Ila pokrycie w.vdatkoii

por'vstałvch iv rr'l'tli|<Lt zdarzenia losolvego ( porvódz, poŻar) '

Wvpłacotlo zasiłki okresorve ctla 392 rodzin na krvotę ogołem 394 400. 00 zł z dotacji Wojerł'ody clo

zaclati lvłast-lych gtl-l i nr".

Zostały pol<ryte koszty utrzynratlia ośrodka Pomocy Społecznej w tylTl płace i pochodne pracorł,nikóu'

zatrudIliotł1'ch rv ośrodku. zakr-lp rnateriałów biurowyclr, Sprzętll biurowego. licencji. ztlaczkólł'

pocztorvych. połączeri telefbniczll1,ch, szkoleń, słuzbowych wyjazdów w teren' delegacji' prowadzeIlia

rucllLrnl<Lt banl<ori ego .

Ze Środkorł' rvłasn1,ch gnlirly 1l,1'datkorvano 52 236, J8 zł,

z dotac.ji Wojerł'ody do zadari własnych lvydatkowano l75 i 88. 43 zl'

Zostal1, pokrvte lioszty Lrsłirg opiekrtliczych rv rvy'sokości l 0i9, 01 zł.

Realizoi'vanr' jest PrograIl rządoivy,.PoMoC PAŃSTWA W ZAKRESIE DoZYWIANIA''

Z posilkórv korzvstało l 038 dzieci inłodzieŻy i 4 dorosłe osoby. Ponadto wypłacono zasiłki celowc

clla 480 roclzitl na zalir.tp zyu,ności, dla B rodzirr wydarro zywność. Wafiośc pomoc)' pokry'ta Z

lvłastlYcll środkórv glniIl1' w1'nosi 12 4]9,31 zł, z dotac'ii Wojel'vody 615 600,00 złzł'

W1'płacono dodatki Illieszkatliorł'e właścicielom itlajenlcom mieszkari na kwotę 125.585,87z'ł

Ze środkorv rzi1c1orł'ych r,l' krr'ocie l90.000.00 złzakupiono wyposazenię do Przedszkola lv

Prz1 borou,ie oraz l'l''vltot-lallo reIl-lotlt ponrieszczeti w bLrdynku - kuchrli i stołorvki.

Wydat1<r 'uv stosltnku do planr'r lłrykonano 91 ,38oń.

Zaciągnięto zoboi'viązarlie \\ l<u'ocie 19.835.64 Zł, które doty'czyło tialiczorrego dodatkorł'ego

rvynagroclzenia rocznego za 2006 rok wraz z pochodnymr oraz faktura za rozmowy telefoniczne i

aktualizacja przepisór'v' któr1'ch tertrritl płatności pl'zypada w rniesiącl-t styczrliu 2007 rokLr.



l2

EDI.;KAC]YJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚwrnrltcA CZARNA
Plan

l. W;'datl<i biezące 9l.839'00

-rvynagrodzenra i pochodne 39.800,00

-pclzostałe rvydatki 52.039,00

rł' tYtrr: ftrtldusz soc_jalrl1', zakup Żywności na posiłki

Plan

98.216,00

65.592,00

32.624,00

Plan

67.594,00

40.492,00

21.102,00

zywności na posiłki.

Wykonante

90.56ó'78

38.s28,70

s2.03 8,08

Wykonanie

96.4'7 5.4s

63.8s7,1 0

32.6i 8,35

Wykonanre

66.236.r3

39.134,11

21 .r01.36

,rl,

99

9l
r00

ŚwrnrrrcA GRABINY
Plan Wykonanie '\,

l. W1''ciatki biezące 101.641,00 99.546,45 98

-ri,'l,nagroclzenia i pochodne 64.984,00 62'892,26 91

-pozostałe 11',1'c1atki 36'657,00 36'654.19 i 00

rv tynr: fr_rndrrsz socjaln,l''. dodatek wiejski i rnieszkaniowy. zakup zywności na posiłki

ŚwtnrrrcA STARA JASTRZĄBKA
t)//o

98

91

100

\\,tvlll: ftltldr'lsz soc_ialnv. zaliLtp zyu,tlości na posiłki, dodatek rvie;ski i mreszkaniolvy

SWIETLICA ROZA
%

98

91

100

Plan

ńR 7R2 ()()

40.564,00

28.21 8,00

zvr,vności na posiłki.

Wykonanie

67.581,16

39 366,53

)R )14 61

,rll

98

91

100

1' Wydatl<i biezące

_rł,ynagrodzenta i pochodne

-pozostałe u'r.'datki

1. Wydatl<i biezące

-rvy'nagr-odzenta i pochodne

-pozostałe 1i ydatk i

\v tym: filtdusz socjalny, zakilp

Śwtrrrtc p^ŻnŻłpy

l' W1datl<i biezące

-rvynagrodzenra i pochodne

-pclzostałe rvvdatlti

$' tvur: liutdusz soc.jallty. zal<up



PoMoC N.{ATERIAL\A DLA tiCZh*IÓw

l ' Wydatki bieŹące

w lvlT:

rv'płacoIlo lvedłLlg \łj}/clanYch decyzji r.l, ilości- 1'641, dopłaty dla Llczniórł
zakupu ltsiajek i ponloc1"szl<olnyclr, zakłlptt odzieży szkolnej, dopłaty clo
itoszty' pob)'tu u" iIrternacie rrg przedstawiollych rachunków, wypłacono
zdarzeń losorłych w rvl.,sokośc j-21'289,45 zł.

PRZEDSZKOLA

PP CZARNA

Plan

s67.789.00

Wykonanie

566.146

clojeŻdżaj ąc'1,c h. d opłat-v cl o

zielonej szkoły. dopłat1, za

64 zasiłki szkolne Z tvttlłtl

l)//0

98

97

98

/0

98

97

100

o//o

100

l . W1,datki biezące

-rvynagrodzenie i pochodne

-pozos1ałe rv;-datlii

1. W;*c1atki biezące

-lł'ynagrodzenie i pochodne

-poZoStałe rvvdatl<i

Plan

339.296,00

2s9.391,00

79.899,00

Wykonanie

331.044.91

251.148,96

7g.gg5,g5
\Ą'tyn]:

opłat'v za tc'lefoll' energię, gaz, wywoz śnrieci, za wodę, zakup środków czvstości. nlateriałcirłpapiemiczych' nawozów'' zakup grzejnika' obuwia, farby zabawek, delegac.,e. dodatek wiejskl^dodatek lrrieszkalriowr" ręczników' toIler do kopiarki, odpis na fuIldusz socjaltly' zakr'rp środkćirłzt'rvlrości do sporządzania posiłków, zakup aparatutelefonicznego, zakr'rp drzewek do oglodu' zakr-rpliopiarki' zakLrp wy'ltłaclzirlr'' napra\Ą/a SystemLl alarmorvego' zapłacoIlo Za oce']ę spt.arr, llości
technrcznej obiektLr, stoJak na rowerv.

PP PRZYBOROW

Plan

233.962,00

137.239,00

96.723,00

Wykonanre

230.324.91

133.714.03

9ó.610,8B
\\' tynt:

opłat'v za telefbn' ogl'zervaIlie' wywoz śmieci, 
'vodę' 

energię, zal<up llawozótv, śroclkórv czystości'drukórł" lliateriałórł' papierniczych, tuszu do drukarki, noza do kosiarki. dodatek wie.jski iInieszltaIliolv'" fitndusz socjalnr'', zaktlp włazu ogrodowego' piaskLr. myclła' lrerbaty, obrt,uvia. zaktip
śr'odliórl ż'l'r't'llości clo sporząclzania posiłków. oclktrl'Zacza, rclboty remontowe, l.e]].ont lnstalacjl
tłoclne'j i ogrzelł'allia' r'yIlliatla baterii zlewozlrrywakowe.j, wykorlanie ogroclzenia, reIno.,t łazieneli"
ren'o]l l i nstal ac j i elektryczn ej sanitariatów, wykonanie instalacj i odgromoive j'
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DoKSZTAŁCANIE I DoSKoNALENIE ZAwoDowE NAUCZYCIELI
Plar-i Wykonanre "^

l . Wydatl<i biezące 1 .980,00 1.980 l00

\\'tylll: opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

PoZoSTAŁA DZIAŁALNosc
Plan Wykonanie %

1. Wydatl<i biezące 3.528'00 3.528 100

w tym: odpisy na funclusz soc.;alny nauczycieli enrerytów.

Wydatl<i w stosltnku do planu r'vykonano w 99,07oń

Zaciągllięto zobowiązania które dotyczyły' naliczonego dodatkowego rvynagrodzenia rocznego \łl'az 7

pochodnylni dla pracorł'nikór'l przedszkoli i świetlic.

GoSPoDARKA KoML]NALNA I oCHRoNA ŚRoDowISKA

W 2006 roku Gnrina na wydatki bieŻące wydatkowała środki związane z przekazanieni dotacji cio

Glliitlnego Zal<ładu Gospodarki KonrLrnalnej w Czarnej na dopłatę do ceny ściel<ólv w klvocie

56'475.00 zł.

KonĘ n uorvane były zadania inwestycyjnego

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacii Czarna i Grabiny

ZapłacoIlo Za prz}gotor'vatrie dokumentacji w zakresie ,'Wdrozenie zasady zanieczyszcza1ący płaci.

odzw'ierciedlonej w przyszłej polityce taryfowej związalle.i ze świadczcniem usłttg wodno

kanalizacy;nych'', rłykonano mapy do celów projektowych, opracowano projekt wykonawczy.

Budorva kanalizacji Borowa II

Wvl<oIlaIro przvłącza do sieci kanalizacyjrrej, mapy do celów projektowych. opłacono IladztiI'

rnwestorskr.
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Buclolva kanalizacji Chotot'a * Osiedle za zalewem

opracorł'ano plo.;ekt kallaltzac.;t, rł'ykollano rrrapy do celów pro.1ektowych, rvypts z ewtdenc';l gruntólr.

clecy'z,j e Lrzgod n i e ri a.oOout' 1 t1.6r'ry ch,

Buclou'a sieci kanalizacji Głowaczowa

Zapłacorlo za rł'\'l<onatlie lr'yplsów z eił'iclellcji gruntów.

Kanalizacj a i oczy szczalnia Czarna

Zapłacon o za rn orltaŻ przepoln pown i śc i ekór'v. nadzor i nwestorsk i'

W1'kup działki pod drogę do przepomporł'ni w Chotowej

zal<lrpiono działkę

W1''datkorł,ano rórvniez środki rla wywóz nieczystości z konterrerów' likividac_ja dzil<ich r'v,vsypisl< oraz

selekt1'wtla zbiorka odpadorr' tla krł,otę 51.835.35 zł.

Na zagospodarolr'anie Cel.ttflllr.t w Czarnej y,ydatlrowano środki tla zaltup ławelr i l<oszy oraz ich

lllolltaz. lv1,kotlallie stLrdni ije.j nrontaŻ, zamontowanLe parkingu na rowery, zakup donic l kostarki na

ogólrlą kwotę 23.35l .52 zł.

opłacono utrzyrllatlie ośrvietleri r-rlic ikonserr'vacji przy drogach gnrinnych rv sołectwac]1 ' q'1,'kotlallo

remollt}' ośrvię|lerlia vl sołectw'ie Borotl,a, Podlcsic' Czarna, ZdŻary^ Chotori'a. Róza. w-r''kotralltl

rólvrlięż sieć ośrvietletliorł'ą rla Lrl. Mickiewicza, opłacono rnapy do projektorv. pro_iekty'budorvlatle

or az nadz.oly r nr.ve stot-s kt e.

Kont-vnuorvane były' zadania inwestycvjne

Dobuclorł,a ośrvietleń ulicznych Golemki

Wvkotratlo ośił'ietletl ie lt l icztle.

Dobudolva oświetleń Grabiny, Głowaczowa, Czarna

opracolvano projekt budowlany wraz Z kosztorysem, wykonano mapy do ce1ów projektolł1'clr.

,,1,y'|igtlaIlo ośrł'ietlenie Ltlicztle lv nriejscou,ości Czarna' opłacot-lo nadzor itlrł'estorski

Ze środl<órł,otl'Z\'lnal]ych z Wojewóclzkiego Funduszl-t ochrorry Sr'oclowiska iGospodarl<i Wodne.j rł

Rzeszorvie lł li.rr'ocie 3l.498.00 zł opłacono r.vykonanie zabezpieczenia sieci kanalizacy'jne.j i

oczy'szczaltli r,i' Boror'r'e_j przecl za1atlieIl' GInina dofinansowała rownieŻ rvłasne śrocll<i rł' krvocic

16.05B.39 zł'
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N a l<.o r-ll lr lra l i zac_i ę r'r,ydatl<olr' all o l<wotę 2 6' 0 5 3,0 8 zł.

opłacorlo lłvpisy,z re_jestrlt grulltu' al<ty tiotarialne, podział nieruchomości, ogłoszenia o ptzetargac1r.

opłat1' sądorve ofaz opefat SZacill1ko\Ą/y.

\Ąiyclatkr w StosLu-]ku do planr-r rvykonano 98,85%.

Zaciągniętcl zoborviązallie rv l<rłocie l l.550'93 zł, na l<tore składają się falitLrl_y za nredia ktciry'ch

tertl'litl płatrłości przypada w t-lriesiącrr sty,cztlitt 2007 roku oraz faktrtra za wyrvóz ścieków.

KTILTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Cinlinnego C'enlrut-l-l Kurltury l Pronroc.1 i w Czal_ne.1 przekazano dotac.ję rv l<rvocie 422.000.00 zł.

Wyc1atkor'l,allo środki zuiązalle z Lrtr'z1'Illanietrr Domu Kultr'rry r'v Starej Jastrząbce. DoInu Kultltrv rr

PodleslLr , Domu Luciowego r,v Jazr,vinach iGrabinach to: energia. gaz. segrego\\'alle oclpaclv

komuna]ne. Oprócz tyclr rł1,clatków zakLrpiono stół plngpongowy do DI( Podlesie oraz zakup t'arb i

\\)il<o,-,u,.''" potnalorł'ania polllieszczeń. wykonatro demotrtaz starych a l'l-lotltaz nowych okietr rv DotnLl

KultLrrv Starej .Iastrząbce i 1l y'l<onat'lo instalację co.

Do bibliotel< przekazaIlo dotację w kwocię 102.000,00zł.

Wydatki r'v stost-tnku do planu rłykonano rł, 90,89%.

Zaciągnięto zoborviązanie na kwotę 629,44 zł. l<tóre dotyczyło faktur Za gaz których termin płatności

pr'zypada w lrlicsiąct't sty'czIlitt 2007 rol<Lr .

KTILTTiRA FIZYCZNA I SPORT

W 2006 rol<r-t przekazano clotac_ję cio Stowar'zvszeń Spoftowych lla kwotę 60.000,00 zł.

opłacollo rórł,trieŻ zakLtp paliiva do kosiarek, nawóZ do zasilania boisl<" energię. rłykonano i

ZalIoIlto\\,allo riaciągi do siatl<i, reI-lrollt brarny przy boisku w Róży, l1aplawa kosiarki oraz lv\'kotlatlcl

fen]ol]t Szatni LKS w Borowe.1 na kwotę 5.|99.99 zł.

Wydatki w stosunku do planu r,vykonano w 100,00%.
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GMINNY ZAKŁAD GoSPoDARKl KoMUNALNEJ W GZARNEJ

Dzlał 400 Rozdział 40002
WYTWARZANlE l ZAoPATRYWANlE W ENERG|Ę ELEKTRYCZNĄGAZ l WoDĘ
DOSTARCZANIE WODY

Stan Środkow obrotowych na początku roku 1est niezgodny z Uchwałą Budzetową

Gmrny Czarna na 2006r poniewaz nie wprowadzono korekty z wykonania planu za2005r

r /t)Ll------L I

I
{

Pozycla Plan Wykonanie WskaŹnik procentowy

PRZYCHODY 732144,97 742 929.22 101 ,47

- stan środkow obrotowych
ra 01.01.2006r.

18 698,00 1B 698,05 100,00

- wpływy ze sprzedazy wody
za ścieki

695 743,00 706 239.29 101 ,51

- dotacja z budzetu 55 099,97 55 099,97 100,00

rdsetki z konta bankowego 288,01

ń/YDATKl
- wynagrodzenia i pochodne
:d wvnaorodzeń

381 460,00 380 868,57 99 84

pozostałe wydatkl w tym 370 060,00 369 537,38 99,86

zakup energii, rozmowy
telefoniczne' remonty, opłata
za korzystanie ze
srodowiska

370 060,00 369 537,38 99,86

Razem wydatki 751 520,00 750 405,95 99,85

- stan Środkow obrotowych
na koniec okresu
sorawozdawczeqo

19 375,00 -21 352,73 1 10 ,21

podatek dochodowy 13 876,00

oGoŁEM 732144,97 742 929,22 101 ,47
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Cjrnilrllr' Zal<ład Gospodarki Kort'lt-tnalne.j w Czarnej r.v 2006r. zzałoŻorlego

planLl prz1,chodóri' ze sprzeclaŻv wody. ścieltórł,, zaprzyłącza do sieci rłodociągorł'e_; ikanalizac1'jrle.j

1y 1^,'ysokości 695 743,00 zł wvkonał 106 239,29 zł tj.1'01,51n/,,

Pl'z; chodv te pr'zedstarr iają się llastęptljąco :

l) sprzedaz lłod1' 400 690,95 zł

2) sprz'eclaŻ ściekou, 230 250,11 zł

3) przyłącza woclociągorvę 3] 523,5] z]

4') prz5,|ąę7ą kanalizac1'jne 20 116,94 zł

5) Lrsługi trallspol_towe 11 657,42 z]

SpI'zedaz \Ąiocly pfowaclzotla była z trzęch Ujęc Wody tj. w Borowej, Głowaczowej i lł'Zdzarach .

Na pian 404 895.00 zł wykonano 400 690,95zł, co stanowi 98,96%'

Sprzedaz ta przedstalł'ia się następująco .

- Borolva - na platl 21 900,00 zł wykonano 20 595,55 zł co stanowi L)4'04oń

- Głowaczorł'a - na plan 91 652,00 zł r'vykonano 70 006,27 zł co stanowi 76'38%

- Żdzary - 1la p1an 291 343,00 zł wykonano 310 088,23 zł co stanowi 106,43'lo

Ponadto rł,2006 r'okLr Zakład otrzyllał zbudŻetu grrrir-ry dotację do wody'z Ujęcia Wody'rv BoI'olł'c'j

lł' l<lvocte 2 182'O0 zł . Dotacja ta wynikła z nowej taryfy za zbiororve

zaopatrzellie l'r'lr'odę nrieszl<aticów Gminy Czarna zatwierdzonej UchwałąNrXLVII/458/2006 Rad1'

Gmrny Czama z dnta 16 marca 2006 roku.

W 2006 rolttt GnliIlrl1'Zaliłacl Gospodarl<i Kotnunalnej w Czarne_j

dziale 4OO rozdzlał 40002 wytwarzanie izaopatrywanie $r erlergię elektry''czllą.-9az iwoclę-

clostarczante rvody porliósł rł'ydatki na :

a) r'i'tnagrodzenia i pochodtle od rłynagrodzeti - 23I186,96 zł na planol'l,ane 231 360'00zł

t1. 99.9301,

b) rla zaktrp rllateriałolv ir'vyposazeIlia dla wszystkich Lrjęć zaplanowallo kr.votę ]9 100"00 zl. a

zl_ea]izowano 18 933,96 z-ł t1. 99,13 oń

r,r, tym :

- zakr-rp łttgu sodorł'ego dla Ujęcia Wody w ZdŻarach

- zakup znaczkórv pocztorł'ych

- zal,.Llp ozęści do reI-t-tolltou'tra uięciach wody

- zakup drLrkóri' i r-nateriałór,v biurorvych kwota
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c) Zakup energll - dla Ujęc Wod,v'uv Borowej. Głowaczowej i lr ZdŻarach l<rvota 65 928,60z1 na

plan 66 200.00 zl. co stanolł,i 99,59 ol,,

d) na badania ola_esorve pracor'vnikórł' kwota 135,00 zł na plan 200,00 zł tj. 67 50%

e) zal<up ttsług - z zaplanowanych 65 100,00zł r'vykotrano 64 930,06z] tj.99,14 %.

w tytx .

- opłata na rzecz UrzędLr Marszałl<orł'skiego w Rzeszowie za pobór r'vody

u' 2006 rol<u,

- rozmowytelefontczne,

- biezące relxontY poll'lp,

- potniar1, hałasu. oświetlenia r-ra ujęciach wody,

- ltsLrIlięcie awarii wodociągu,

- Lrsłtrgiinfbrmatyczne,

- opłata Za przelell'\'. prorł'adzenie rachunku bankowego, badante wody, szkolenie

pracorvntkór'v

1) podroże kra_jorł'e słr'rzborł'e. ryczahy' sat-tlochodowę

c) na Zal<łaclorły FLlrldtlsz Śli iadczeli Socjalnych clokonano odpisu vr' kr'vocie

ó i60.00 zł rla platl 6 l60.00 z1 t1.I00,00 uń

Dział 900 rozdzia] 9000l - Gospodarka komunalna i ochrona środorł,iska- gospodarka ścieltorła i

ochrona rvód.

Przl'chody za odbiór ściel<órr'z tniejscowości Borolr,a, Clrotowa. Czarna, Golemki. Głor''''aczorra'

Grabirlr' i PI'zl bclr(lvr' został1' i,vvltonatle w wysokości 230 250'4Izł

z zaplallowanych 211 118.00 zł tJ. 108'75%.

oczy'szczahl ia Sc iel<ór'r' :

- l'v Bororve.1 p1an 28 415,00zł - wykonano 26 445,60zł t]. 93,01 %

- lł,Czalnei p1an 103 368,00zł - wykonano 117 35],09zł t3.113'53%

- lr'Głorł'aczorvei p1an 79 935,00zł - wykonano 86 447.66zł q.108.15%

W 2006 roltLr zakład otrzyr-lla-i dotację do ściel<ów rv wysokości 52 ]80,36 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 Zakład poniósł wydatki rla :

a) lvr.'llagr'odzellia i pocliocltre od wyrlagrodzeń rra p1an 125 990,00 zł wykonano 125 663'21 zł

t1. 99.7 4o1,.
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b) Ila Zakup materiałó\\' i w'r'posazenia dla r'vszystkich ujęć wod1'zaplaIlowallo l<r.votę

t1]20.00 zl rł'1'konano 14 580'BB zł tj'99,05%)

- zal<up części do relloIltórł',

- zakup tablic rnformacyjnych, o1eju,

- zakup drLtkórł' i nrateriałow biurowych,

- zakup znaczków pocztolvych.

c) zakup enelgil d1a przeporrrpowni l ocrysz'czalnr kwota 89 125,04 zł nap7an 89 700,00 zł

tj' 99.69oń

d) badania okr'esorve pracolvników,

e) zalrup rtsług zzap1anos,vanych 37 650,00 zł zrealizowano 3J 571.98 Zł u.99,]9oń

\\, tvrn:

- I't; l']]onl pl'zepolltporł ni.

- opłata za korzystanie ze środow'isl<a,

- renront pomp.

- rozmowytelefbnrczne.

- lrlrliza ie icli(r\\.

- porliar1, oślvietletria i hałasu na oCZysZCZalniach,

- zagospodaror'vanie osadu z oczyszczalni,

- 1lr'zer-rląd kollset'rł ac1j rr1 .

- Lrsługiillfornlatyczlle,

- prze1ewy, prowadzenie lachunku bankowego, za szkolenie pracowników,

- ltsLrrrięcie arvarir sieci l<analizacy_jnych i oczyszczalni ścieków

t) podróże kra.jor.ł'e słLrżbowe. ryczałty sanrochodowe

s) na Zakładorr'v Fttnclusz Slviadczeń Socjalnych dokollano odpisLr 3 012,14 zł napl'an

3 090 '00 zł t.j . 99 ,42% .

Dział 400 Wr,tlł'arzaIlie i zaopatryrvatlie rv energię elektryczną gaz i wodę

rozcIział,10095 - pozostała działalnośc

Przychody - za r,r'vkotlane przvłącza do sieci na plan 14 580,00 zł wyl<onano 31 523,51 zl

t1' 257 '36"ń.

W rozclzrale tym poniesrons 1",ydatki :

- rla zaklrp części i Ilateriałórr' do rł'ykonania przyłączy do sieci wodociągow'ej kwotę

9 42,ł..0B z1 z zaplanowanych 9 640,00 zł ti' 97 ,76 oń

- tla zakup Ltsług zaplallo\lallo Irr,votę 9 350'00 zł, a wykonano 25 9]2.43 zł tj' 211 .78 oń
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Dział 600 Tt'anspoft i łącznośc rozdzia] 600l6 drogi pLrbliczne gn]lnlle

Glllinrly' Zal<'lad Gospodarlti Konlunalnej rł, Czarnej tla zitlowe utrzyt-lrallie dróg gnlinnych wydał

39 224.54 zł na plan 31 050,00 zł tj. 126j3%.

Z tego na :

- rvl'tlagroclzellia bezosobowe krvotę20 427,61zł na plan 20 450.00 złti.99.98'ń

- zal<r'rp usług kr.votę 18196^81 zł rlap|arl10 600,00 złtj' 1]],33oń'

Dział 600 Transpoft i łączność rozdzia] 60095 pozostała działalność

W dziale tyn Zakład Lrzyskał przyclrod z usług tratlsportolvyclr tj'rozrvozetlia ZLlp w tertlosach dtl

szl<oł ztefellLl gr-nitl1' Czartra na p1an 27 000'00 zł wykorrał 11 657,42 zł

t1.65.4001,.

Wy''datlri polliesiorre zostałl' tla :

_ r'vynagrodzenia bezosobowe 3 3]9,60 zł na plan 3 400,00 zl tJ. 99.40 0ń

- za|<Lrp t'llateriałóu,iLrsłLrg kwota 8163,21 zł nap|an 8 200.00 złtj.99,45Yo

w tyr.rl

- zakLlp części l palii'va do samochodu 8 l63,2] zł

- zakup usług plarl 2.B00,00 zł wykonano 2 739,B5 Zł tJ.91,B5 o/,

\Ą' ty1-]l :

- llapla\Ą/a sanroclrodu' polisa ubezpieczeniowa kwota 2139,85 zł

Dział 900 Gospoclat'lia liot-nLttlaltla i ocIrrotla środowiska

rozdzial 90095 pozostała działalność

Przy"chod1"W t}'ll'l dziale wyniosły Ż0116,94zł nap7an 37 550,00 zł tj'53J7% planu, rł'tyn ;

- wpłat1"zaprzvłącz do sieci kanalizacy'jrlej kwota 168Ż2,51 zł

z tego:

- rł' Czarne; krvota 9 626,Ż2 zł

_ w Chotowe.1 kwota 1 196,29 zł

- zr'vrot poniestonych wydatków na utrzymanie budynku adminrstracyjnego kwota 3 294.43 z)

W1"datki w t),m dzialę poniesioIle zostały lla :

- rvr',tlagt'oc1zenia i pochodne od rł')'lragrodzęri dla sprzątaczki zatrttdnione.j lv brrdynku

admrnistracy3 nym.
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- ZaliLlp l]lateriałow i Lrslu'9.

- \\' t-]/nl: ' zaltLtp części do rvr konania przyłącza do sieci kanalizacy'jnej'

- zal<Lrp paliwa. ole.jLr i części do kosiarelt,kosy spa1lnowe'

- zakup energit.

- zal<r_rp pozostałr'ch usług'

ogolna l<lvota zoborviązali tla koniec 2006 roku rł'yrliosła 71 501 ,I5 zł.

w tyll] .

- lżkttrra za energię elektryczrrą dla trjęó wody i czyszczalni^

- l'al<tttra za części do przyłączy wodociągor'vyclr i kanalizacyjnych

- opłata środorviskow a na rZęcZ Urzędu Marszałkowskiego,

_ 1'alrt[lIa ,/a (l5łUgi tlal]5poI'to\Ą e.

- f-aktur;, Za rell'lollt sieci rł'odociągowej i kanalizacyjnej, ustlt'lięcie arł'ari i,

- laktLrry Za w)-\\rć)Z ściel<ów i usurvanie ar'varii.

- faktr,rry za konrplrter.

- f'al<tr-rr1' ztt z'akvp łltgtr sodor.vego, materiałów bił-rrorł,ych, części do rel'l'loIltlt'

Na koniec 2006 rokLr rlalezności za dostarczollą wodę i odbiór ściekór'v u'ytliosły 52.642^84 zł

z czego.

- Ujęcie Wody rł' Bororłe_i l<rvota nalezności 2Ż9I'81zł i 234"1l zł odsetek

- Ujęcie Wod1.'rł Głorvaczowej l<rvota tlalezności 6957,B] zł l 816.23 zł

odsetek

- U.ięcie Wody ri Zdżarach kwota należności 15 837,59 zł i 659,85 zł odsetek

- oczl'szczalIlia Sciekórr rr Bol'otvej kwota nalezności 2 93B,20 zł l 2l],22 z'|

r,l
oLt se tc l(

_ oczl'szczalnil Sciekorr rr Czarllej l<r'r,ota należności 11 333,36 zl i (>31,9] zl

odsetek

- ocz1',szczalnia Sciekoił,iv Głowaczolvej 10 456,39 zł i 234.64 zł odsetek.
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GMINNY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISI(A
I GOSPODARKI WODNEJ

Pozycia Plan Wvkonanie rvsk'Żi,

Przychody

- stan środko\Ąl lla 01.01 '2006r.

'pły'rł'y' z tJrzędu M arszałkorł'skie go Woj erł'ództw a

Podkar-pacl<iego

Wydatlłi

- gospodarka odpadantr

- stan środkorł' obrotowt'ch na 31 ' 12.2006 r

20 834,00

5 834,00

15 000,00

20 734,00

100,00

27 577,50

5 Rtt 6c)

21 743.81

)0 7lJ ('r0

6 843.50

l3Ż,37

99.99

l4.-l.9ó

1(X).(X)

Ogółem 20 834.00 27 577,50 132,37


