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Uchwala Budżetowa Gminy czarna
na rok 2011

Nr III/18/2010

Rady Gminy Czarna
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. d oraz ]it. i, pkt l0' art. 5l ust. 2, ań. 60

ust'l, ań. 61 ust. 2 ustauy z dnia 8 marca 1990I. o samolządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r. nI

142' poz. 1591 z póżn. zrn.) oftz ań.2l1, afi' 2l2, aft. 2l4. alt. 215, art. 2l'7 ' art. 222, aft'

235, art. 236, ut. 2'37. aIt. 238. aIt. 239, art. 242, ut. Ż58, art. 264 ust' 3 usta\ły z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz' U. nr I57, poz. \Ż40 z póżn' zm.\ vł zwiąŻk! z
art. 12l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. _ Przepisy wpro*'adzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U' nr 157' poz. 124l) Rada Gminy Czarna uchwala, co naśtępuje:

sr.
Ustala się p]anowane dochody budżetu w łącznej kwocie 32 298 064,00 zł, w tym:

l. Dochody bieżące w kwocie 28 l88 614'00 zł'
2' Dochody majątkowe w kwocię 4 l09 450'00 zł
- zgodnie z zalączonądo niniejszej uchwaĘ tabe|ą nr l.

$2.
Ustala się planowane wydatki budżefu w łącznej kwocie 30 836 135'57 zł, w tym:
1' wydatki bieżące w kwocie 24 857 59l'48 zł' w szczególności na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetorłych w łącznej kwocie l6 590 148,00zł.wtymna:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 050 7'75,o0 zł'
b) wydatki związane z lea]izacją ich statutovych zadań w kwocie 4 539 373 ń;

2) dotacje na zadania bieżące W kwocie 1 l 30 657,00 Złi
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ó 143 787.00 zł;
4) obsługę długu iędnostki samoŹądu terytorialnego w kwocie 992 999,48 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 5 978 544'09 Żł, w tym na in$'estycje i zakupy inwestyc5jne
w kwocie 5 978 544,09 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środkóW o których
mowa w art. 5 ust'l pkt 2 i3 ufp (pochodzących ze źródeł zĄgtaniczl'lych) w części zwią2anej
z realizacjązadań gminy w kwocie 3 962 3 72'09 Zł

- zgodnie z zalączonądo niniejszej uchwały tabelą 2.

$3.
Usta]a się planowaną nadłyżkę budżetu gminy w kwocie 1 461 928'43 zł z przeznaczeniem

na sPłatę \łcześniej zaciągniętych kedytów i poŹyczek.



$4.
Ustala się planowane przychody budżtu w łącznej kwocie 2 620 869,52 zł i planowane

rozchody budżetu w łąozną kwocię 4 o82 79'7,95 zl
- zgodnie z załączorądo niniejszej uchwaty tabelą ff 3.

ss.
Ustala się limit zobowiązań z t1.tułu zaciąpanych kręd)łów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficyu budżetr'r gminy

kwocie 2 000 000'00 zł'
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i

kredytów w kwocie 2 620 869'52 zł.

$6.
Tworzy się rezerwę ogólną budżętu W kwocię 31 000,00 Zł oraz rezerwę celową na realizację

zadań własnych z zakresa zatządzaniakryzysowego w kwocie 60 000'00 zł.

$7.
wydatki budzetu obejmują planowanę kwoty dotacji udzielanych w 2011 roku jędnostkom

należącym do sektora finansów publicznych w kwocię 2 039 529,00 zł i jednostkom spoza

sektora finansów publicznych w kwocie 167 000,00 zł
- zgodnie zzałączn|kięm fu 1 do niniejszej uchwały'

s8.
Dochody i uydatki budżefu obejmują dochody Ż t}4ułu wydawania zezwoleń na sprzeddż

napojów alkoholowych w kwocie 112 048'00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na

realizację zadań okeślonych w gmirrnym plogramie profilaktyki i rozwiąywania problemów

alkoholowych w kwocie l l0 048,00 zł i w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii
w kwocie 2 000'00 zł' stosownie do art' 18: ustawy z dnia 26 paździemikal99Ż r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. ' Nr 70' poz.

473 ze zm') olaz afi. l0 ust'2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r' o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze ?rfl.
- zgodlie z załączonądo niniejszej uchwały tabelą nr 4'

se.
Dochody i wyda&i budżetu ob€jmują dochody w kwocie 4 603 733'00 zł i wydatki w kwocie
4 603 733'00 zł z.wiązane z realizacją zadań zleconych z załJesu adminishacji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załączonądo niniejszej uchwały tabelą m 5.

s 10.

Dochody i wydatki budżętu obejmują dochody z tytułu kal pieniężnych i opłat za kożystanię

środowiska w kwocie 2ó 000_00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację



zadań zwięanych z ochroną środowiska i
stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27

(Dz. U. z 2008 r., Nr 25,poz. 150 ze zm.)
_ zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą ni 6'

s 11.

1. Ustala się plalr przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

Plan przychodów i kosŻów cminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w czamej:
1) plan przychodów w kwocie l 460 759,00 zł,

2) plan kosztów w kwocie l 488 000'00 Żł

- zgodnie z załE:znikiem nr 2 do niniejsŻej uchwały.

Ż. z bLldżet! udziela się dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czamej na dopłatę do ceny ścieków w łącznej kwocie 26 859,00 zł na okes
od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.. według stawki o,48 zł do 1 m] ścjekórĄ.

stosownie do postanowień uchwały Nr LXV478I20 l 0 Rady Gminy Czama z dnia 22 marca
2010 roku w sprawie zatwierdzenia talyfy dla zbiolowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Czama'

$ 12.

Upowżnia się Wójta do:

1) zaciągania kred)tów i pożyczek na poklycię występującęgo w ciągu roku przejściowego

deficytu budzetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
2) dokonywania Żmian w planię wydatków budżetu w granicach działu polegających na:

a) zrnianach w planie wydatków bieŻących w zakJesie środków na uposażenia i
\łynagrodzęnia ze stosunku pracy.

b) zmianach w planie wydatków majątkowych w Zakesie wydatków na
inwestycję i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian kwot wydatków
objętych załącznikienr przedsięwzięć wieloletnioh do Wieloletniej Prognozy
Finansowej;

3) upowaznienia kelowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesicń w planie

wydatków bieŹalych budżetu W zakęsię środków na realizację zadań sta1utowych
jednostkit

4) lokowania wolnych środków budżetowych na raohunkach ba!łowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsluPę budżetu gminy.

$ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czama'

s 14.

Uchwała wchodzi w życie Z dniem podjęcia, z mocą obowiąuiącą od dnia l stycznia 2011

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędow).m województwa Podkarpackiego.

gospodarką wodną w kwocie 26 000'00 zł'
kwietnia 2001 I' Plawo ochrony środowiska

,j ł "'ł



Tabela nr I

Planowane dochody budżetu Gminy Czarna na 20l1 rok

Dzial Źródło dochodu Kwote w zl

I z 3

010 RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Dochody majątkorve:

- środki z Europejskiego FundusŻu Rolnego w ramach Ploglamu Rozwoju

obszarów Wiejskiclr na1ata200'7 - Ż0I3 zt'Ąułu reaiizacji inwestycji '' Budowa

centrum Rekreacyjnego w Czamęj''

316 1s7,00

3ló 157'00

316 157,00

600 TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc
Dochody majątkow€:

- środki z Programu Rozwoju obszarów Wiej skich na lata 2007-2013 w ramach

działania 4l3 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' na inwestycję

pn.: "Budowa parkingu przy ul. spółdzielczej w Czamej''

r45 Z42,OO

|45 Ż42'o0

t45 242.00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieźące:

- wp\rvy z najmu i dzierżawy składników majatkowych

- uplyw) ,/ oplaty za uiecz1ste rrzykorłanie

Dochody majątkowe:

- vpŁywy ze sptzedaŻy rnajątku gminy

990 475,00

9 475,00

9 263,00

212,00

981 000,00

981 000,00

720 INFORMATYKA

Dochody majątkowe:

- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej "społeczeństwo informacyjne

Reginalnego Programu operacyjnego Województwa Podkaęackiego

na lata 2007_2013" z tytułu realizacji projektu pn' ''PSeAP -Podkarpacki

System e- Administracji Publiczne!"

480 098,00

480 098,00

480 098,00

750 ADMINISTRACJA PUBLTCZNA

Dochody biezące:

- dotację celowe otrz}mane z budżetu pństwa na realizację zadń bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz imych zadań zleconych gminie ustawami

* utrzymanie pmcowników realizujących zadania zlecone

84 771,00

84 771,00

84 471,00

84 4'r t,00



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rcalizację zĄdańb|eżących z

zaklesu adminjstacji Źądowęj oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* z\M'ot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich

300.00

i00,00

751 URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw wŁADzY PAŃsTwowEJ,
KoNTRoLl I ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNICTwA

Dochody bi€żące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadń bieżących z

zakesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

* dotacja na p.zeprowadzenie i aktualizację stałego Ęestru wyborcólr,

2 062,00

2 062,00

2 062,00

2 062,00

154 BEzPIEczEŃsTwo PUBLICZNE I ocHRoNA
PRzEcIwPożARowA
Dochody majątkowe:

- środki z Regionalnego Programu operacyjnego wojęwództwa PodkaĘackiego

na lata 2007_20l3 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

482 035,00

,182 035,00

482 035,00

156 DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH, oD osóB FIZYCZNYCH I ol)

INNYCH JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcl PRAWNEJ

oRAz WYDATKI ZWIĄZANE Z lcH PoBoREM

Dochody bi€żące.

- podatek od działalności gospodarczęj osób fizycznych, opłacany w

formie karty podatkowej

- podatek rclny od osób pra\łnych

- podatek ieśny od osób prawnych

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

_ podatek od środków tlansponowych od Ósób prawnych

_ podatek od cz}Ttnośći cywilnoprawnych od osób prawnych

- podatek rolny od osób ftzycmych

- podatęk leśny od osób lizycznych

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

_ podatek od środków transpońowych od osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizrt

_ podatek od czynnośći cywilnoprawnych od osób fizycznych

6 299 069,00

6 299 069,00

8 000,00

2ó 000'00

7l 400.00

705 000,00

3 000.00

l 000,00

387 500,00

27 300,00

376 500,00

95 000.00

t5 000,00

180 000,00



_ odsetki od nietelminowych Wpła1

_ Wpływy z opłaty skarbowej

_ lvpływy Z opłaty eksploatacyjn€j

- wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedż alkoholu

_ wpływy z lóznych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi

gminnej urządzeń infrastluktury tęchnicznęj)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

_ udziały w podatku dochodowym od osób prarvnych

- wpł}.wf Z opłaty od posiadania psów

8 000,00

29 000,00

28 000,00

I l2 048.00

94 704,00

126 \ t7,00

5 000,00

500,00

758 RÓżNE RozLIczENIA
Dochody bieżące:

Uzr:pełnielie subwencji ogólnej dla jednostek samolządu tęr}'lorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jędnostek samorządu teĄłorialnego

- część wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin

- część równoważąca subwencj i ogólnej dla gmin

16 063 009,00

16 063 009,00

I 729 060,00

5 994 710,00

339 239.00

801 oŚwIATA I wYcHowANIE
Dochody bieżące:

- wp}Iły z opłaty za pob}t dziecka w przedszkolu

- wpłaty na Ż}.wienie w stołówkach szkolnych

391 328,00

391 328,00

81 600,00

309 728.00

852 PoMoc SPoŁEczNA

Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ręalizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* świadczenia rodzirrne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emęr}'talne i lęntowe z ubeŻ-pieczęnia społecznego

_ dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadari bicżących Ż

zakrcsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* składki na ubezpieczenie Zdrowotne dla nięktórych osób otrz}mujących

świadczenia pielęgnacyjne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu pańs1wa na realizację własnych Żadań

bieżących grnin:

* składki na ubezpieczęnie zdrowotnę dla niektórych osób otrzymu.jących

7aŚiłek stałv

5 209 200,00

5 209 200,00

4 499 900,00

4 499 900,00

10 000,00

l0 000,00

10 200.00

10 200.00



dotacie celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Ż

za(rcsu admiństracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryłalnę i rentowe

dotacje celowe otfz}mane z budżetu pństwa na lęalizację własnych zadań

bieżących gmin
* zasiłki s1ałe

dotacje celowe obzlnanę z budŹetu pństwa na realizację własnych zadań

bieĄcych gmin
* utlz},rnanię GoPS

dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji źądowej oraz innych zadari zieconych gminie ustawami

* usługi opiekuńcze i spęcjalistycznę usługi opiekńcze

436 400,00

436 400,00

102 900,00

102 900,00

142 800,00

r42 800,00

7 000,00

7 000,00

900 GosPoDARI(Ą KoMUNALNA I oCHRoNA ŚRoDowIsKĄ

Dochody bieźące:

_ dochód z q,tufu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego

- dochody z t}.tułu kal pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska

Dochody rnajątkowe:

_ środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju

obsŻarów wiejskich nalalA2007 - 2013 ztyt|łu realizacji ńwestycji

"Budowa sięci kanalizacji sanitamej, Iozbudowa oczyszczalni ściekólv oraz

modemizacja ujęcia wody i stacji wodociągowei w Głowaczowej"

1 834 618,00

129100,00

103 700,00

26 000,00

r 704 918,00

I 704 918,00

Razem 32 298 0ó4'00



Tabela nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Czarna na rok2011

Dzi'ł Rozdział Kwota w zł

1 2 J 4

0t0

01008

RoLNIcTwo l ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

wydatki bieźące, w tym;

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wdalki zwiąŻAne z realizacją ich statutowych zadań

wydatki maiątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Bul1owa kanału ulgi <lla potoku Wsioua w niejscouości Borowa

222 500,00

22 500,00

I s00,00

i 500,00

1500,00

21 000,00

21 000,00

2l 000,00

01030 Izby rolnicze

wydatki bieŹące' w łm;
2) dotacje na uadania bieące

l0 000,00

10 000,00

l0 000.00

01041 Program Rozwoju obszaróW wiejskich 2007-2013

wydatki majątko}ve' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Budowa ('enrum Rckred\')jnego i Czarnei

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w att.5 ust. l pkt 2 i3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego

Budou a (entrum RekreacyJnego n, L:amej

i90 000,00

190 000,00

190 000,00

J90 000,00

190 000,00

t90 000.00

400

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ' GAz I woDĘ
Dostarczanie wody

wydatki bieźące, w tyrn:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od rrich naliczane

b) w}datki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 669,00

2 669,00

2 669,00

2 669,00

2 ó69'00

600

60014

TRAIisPoRT I ŁĄczNośc
Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe' w tyml

2 018 042,00

899 372,00

899 372,00



l) inwestycje i zakupy inwestycyinel

- Pr^ek]zanie środww do Powialu na przebudowę dfoqi Powicltoiej

nr 2103R Machoła-Cząrno vraz z renonteIh hostu

- P|zekazanie środków do Powiatu na przebudowę drogi powiatovej

]t l ]3J1ł Przecłay-Chotolła-budoi,a choclniką w nl.Grabiny

- Przekuzunie środków do Powialu na bttdowę chodnika przy drodze

('hotolła-Przecłąw w niejscowości Grabi,ry ną odcinku od gla icy Ż n'

str.Is2ęcin .lo skrzrzowania z drogą hl 1290 do Glovaczowej

899 372,00

675 019,00

t0.t 353,00

r20 000.00

fi)016 Drogi plrbliczne gminne

wydatki bicżące, }v tym:

l) Nydatki ;ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodŻenia i składki od nich naliczane

b) u}datki związane z realizacją ich staiutowych Żadań

j) świedczenia na rzecz osób fizycznych

wydatld lnlriątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Re||itąlizcja terenów bylej bazy wojskowej wojsk Federccji Rosyjskiej

11, Crcłrnei i Żdzarach

- lVyhtp tlzialek pod drogi gminne rur terenie gminy Czama

' Budo\W pIrkingu pfzy ul. Spólc|zielczej w Czarnej

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

w art' 5 ust. l pkt2 i3 ufp' w części zvtiązanej z realizac1ązadań jednostki

somorządu tot)torialnego

- Budolw parkingu płzy ul. Spółdzielczej w Czarnej

813 670,00

447 870,00

440 870,00

73 s00,00

367 370,00

7 000.00

36s 800,00

365 800.00

5 844,00

100 000,00

260 004,00

260 000,00

260 000.00

60078 Usuwanic skutków klęsk ż}.wiołowych

wydatki bicżące' w tymI

l) w}datki jednostek budżetowych, w tym na:

a) rvynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \\,],datki związane z rcalizacją ich statutowych zadań

3ó5 000'00

365 000,00

36s 000.00

365 000.00

630

6t003

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki majątko e, w tym:

l) inr,estycje i zakupy inwestycyjne:

Poszerzenie oferty Iut'yst czno-kuhuralnej Gminy Czarna poprzez

bt!do\,ę P4rku tuyslyczno-rekłeacyj nego

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00



GOSPODARKA MIESZKANIOWA

cospodarka grunlami i nieruchomościami

wydatki bieące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

wvdatki maiątkowe, w t} mi

ll I inwestycie i zakupy inwestycyjne:
I

l Ac1aptaja budynku pr4 ul' Konankiego po ośrudku zdrowia na polrz?by
I

I policii u raz z burlową dwóch gara4

21t 370,00

171 370,00

171370,00

171 370,00

171 370,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

700

70005

710

71004

DZIAŁALNoŚć UsŁUGowA
Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) Wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1Żo

72095

INFORMATYKA
Pozostala działalność

wydatki majątkowe' w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- PSeAP- Podkąrpacki System e-Administracji Pub licznej

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w ań' 5 ust. l pkt2 i3 ufp, W częścizwiązaneJ z reallzacJą zadań jędnostki

samorządu teryłorialnego

- PSe AP-Podkarpacki System e'Administracii Pub liczttej

570 312,00

5',10 3r2,00

570 312,00

570 3 i2,00

570 312,00

570 3l).04

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

UrŻędy \łojewódzkie

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżętowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) Wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

J) i\Ą iadc/enia na rŻec7 osób llzycln) ch

2 427 16s,t0

173 340,00

173 340,00

I7Ż',|40,00

142 300,00

30 440,00

600,00

'7 50Ż2 Rady gmin

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

107 000,00

107 000,00

7 000,00
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadcŻenia na rzecz osób fizycznych

7 000,00

r00 000,00

750Ż3 Urzędy gmin

wydatki bieźące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych' w tym nal

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z ręalizacjąich statutowych zadań

3) świadcŻenia na rzecz osób fizycznych

wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zakup sprzętu kożlp terowego

2 086 828,00

2 076 828,00

2 071 828,00

I 651 500,00

420 328,00

5 000,00

r0 000,00

l0 000,00

10 000,00

75 045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bi€źące' w tym:

l) wydatki jednostek budŻetow}ch' w tym nai

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

300,00

300,00

300,00

'7 50'7 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

l0 000,00

l0 000,00

t0 000,00

t0 000.00

7509s Pozostała działalność

wydatki bieżące' w łm:
l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realiŻacją ich statutowych zadań

49 69',7,00

49 ó97'00

49 697,00

49 697,00

751

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANow WŁADZY
PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRĄz
sĄDowNIcTwA
Urzędy nacŻelnych organów władzy państwowej, konlroli i ochrony

prawa

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżeto\ł}ch' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 062,00

2 062,00

2 062,00

2 062,00

2 062,00

754

'7 5403

BEZPIEczEŃsTwo PUBLIcZNE I ocHRoNA
PRzEctwPoŻARowA
Jednostki terenowe Policji

wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

2t t 700,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
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754t2 ochotnicze stmże pożame

wydatki bieżące' w łm:
l) wydatkijednostek budŻetowych, w tym na:

a) \ł}nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich slatutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osob fizycznych

2. wydatki majątkowe' w Ęm:
l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zakup samochodu łatowniczo-gaśhiczego dlajednoŚIki OSP Grąbiny

204 700,00

165 700,00

150 700,00

37 700,00

lr3 000"00

15 000,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

75414 Obrona cywilna

wyd.tki bieące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z.ealizacją ich statutowych zadań

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

156

15647

DoCHoDY oD osóB PRAWNYCH, oD osÓB FIZYCZNYCH
I oD INNYCH JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH
osoBowoŚcl PRAWNEJ oRAz WYDATKI ZWIĄZANE z
ICH POBOREM
Pobór podatków' opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych' w tym Da:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Żadań

71 000.00

7l 000,00

71 000,00

71 000,00

55 000,00

]ó 000.00

751

75'102

oBsŁUcA DŁt]GU Pt]BLIĆZNEco
obsługa papierów wańościowych, kredytów i poŹyczek

jednostek samorządu ter}'torialnego

wydatki bieżące' w tym:

ó) obsługę dfugu jednostki samorządu terytorialnego

992 999,48

992 999,48

992 999,48

99Ż 999.48

758

75818

RÓŹNE RoZLIczENIA
Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące, w fym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wyna$odzenia i składki od njch rraLiczane

b) wydatki związane z realizacjąich statulowych zadań

91000,00

9l 000,00

91 000,00

9t 000.00

91 000,00

801

80101

ośwIATA I wYCHowANIE
Szkoły podstawowe

wydatki bi€żące' w tym:

12 132 515,00

ó l94 2ó l.00

6 194 261,00
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l) wydatki jednostek budźetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutołych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 821 620,00

4 835 Ż',75,00

986 345.00

372 611.,00

80103 oddziały przedszkolne \ł szkolach podstawowych

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżelowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

7adań

30t 655,00

30r 65s,00

281 251,00

26'7 066,00

t4 185,00

20 404,00

80104 Przedszkola

wydatki bieżące' w tym:

t) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

144 882,00

744 E82,00

709 ó5'{'00

598 849,00

l t0 805,00

35 228,00

801 l0 Gimnazja

wydatki bieŻące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 463 123,00

3 4ó3 rx'00
3 221 7 55,00

2 979 06'r,00

242 ó88,00

24i 368,00

801t3 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zw;ązane z realizacją ich statutowych zadań

142 051,00

142 051,00

r42 05r,00

73 891,00

ó8 ló0'00

801 t4 ZespoĘ obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynaglodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

420 000.00

420 000,00

420 000,00

362 260,00

57 740.00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące' w fym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 366,00

ó5 366'00

65 366,00

65 366,00
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Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące' w tyml

1) wydatkijednostek budżeto\\rych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwią.zanę z realizacją ich statutowych zadń

704 752.001

704 7s2,001

704 752.001

178 824.00

325 928,00

96 425,00

96 425,00

75 640,00

75 640,00

20 785,00

80148

80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

1') {wiadczenia na rzęcz osób fizvcznych
112 048,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

000,00

851

852

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

110 048,00

110 048,00

110 048,00

8 000,00

102 048,00

8520Ż

PoMoc sPoŁEcZNA
Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Związane z realizacją ich statutowych zadań

5 776 400,00

25 000,00

25 000,00

2s 000,00

25 000.00

85212 Świadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emery'talne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

wydatki bieżące' w tym:

1) Wydatkijednostek budżeto\łrych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2J dolacje na /adania bieżące

4 5r4 900.00

{ s14 900,00

191 497,00

181064,00

10 433,00

3 500,00
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3) świadczenia na rzecz osób fizycŻnych 4 3 rq 903,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji spolecznej

wydatki bieżące' w tyml

l) wydatki jednostek budŹetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 200.00

20 200,00

20 200,00

20 200,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer''talne i

rentowe

wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

45ó 400'00

456 400,00

456 400,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na rzęcz osób fizyczrych

117 000,00

7 000,00

ll7 000,00

85216 zasiłki state

wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

102 900,00

102 900,00

102 900,00

85219 ośrodki pomocy społecznej

wydatki bi€źące, w tym:

l) wydatki jednostęk budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

333 000,00

333 000,00

331 800,00

290 958,00

40 842,00

r 200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżeto\Ą}'ch, w tym na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich ńaliczane

b) wydatki z\łiązane z realizacją ich statutowych zadań

7 000,00

7 000,00

7 000.00

7 000,00

85295 Pozostała działalność

wydatki bieące' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

200 000,00

200 000,00

200 000,00

854

85401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Śwjętlice szkolne

wydatki bieźące' w tym:

l) \łydatk i jednostek budżeto\Ąrych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

228 519,00

100 000,00

100 000,00

91 642,00

86 259,00
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b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fiŻycznych

5 383,00

8 358,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieźące' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób f'izycznych

120 000,00

120 000,00

120 000,00

85446 DoksŹałcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieźącc, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) Rydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 919,00

3 919,00

3 919,00

919,00

85495 PoŻostała działalność

wydatki bieące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 600,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
Śnooowrsx,ł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki biezące' w tym:

]) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzetlia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich sfatutowych zadań

2) dotacje na Zadania bieżące

wydatki majątkowe' w tym|

l) inwestycje i zakupy inwestycyjnel

- Budo\|ą sieci v,odociągowej i kanalizacyjnej w niejsco|łości cholo,'ła

osiedle za zalev,em

- Budowa oczyszczalni ścieków'W miejscowości Slalą Jasrl2ąbkavraz 2

siecią kanalizacji w miejscowości slafa &lslrząbką - etap I,

Przeryly Bór - e!ąp II, Róża III"

- Budolła sieci k/]nalizacji sanilarr'ej, rozbudoy,ą oc7,szcza]ni ścieków

orąż modefr1i2ącja jęcią wod! i stacii 'Wodocią4owej w Gknlaczotej
- Program rylpr*lly czystości zletłni rzeki ll,isloki- B|ldova kan.llizacji

Czarna i Grabiny

- Wykup działek pod przeponpownie i pod drogi dojazdove do

4 099 261,09

422 406,09

60 34ó'00

33 487,00

33 487,00

26 859,00

3 362 060,09

3 362 0ó0,09

70 004.00

330 000,00

2 912 060,09

30

20

040.00

440,00
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2 942 060,09

30 000.00

2 9t2 460.09

*ił--nu p-g.arry r.un**ane z udziałem środków' o których mowa

wart.5 us.t pkt 2 i3 ufp, w części związanej z realizac1ązadań jednostki

samorządu ter}torialnego:

- Program poplawy czysto{ci zle\'ńi rzeki yy'isloki- Budowu kanalizacji

Czarna i GrabinY

- Budova sieci Lł1n( izacji sanitarnęi' tozbudova oczyszczulni ścieów

ora. mod?rni:acją ujęcid \1ody i sl''!L'ii |l'odocią!!o$ej u Glr'n'ar:o\iej
6! 000.00

61 000,00

6t 000,00

ól 000'00

Gospodarka odPadami

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednosrek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodŻenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z ,"uĘ{lry!jE!!9l!:!j19g

90002

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

Urzymanie zieleni w miastach i gminach

wyd8tki bieżące' W tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagro<Jzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z ."uli'u'qg'"!jtulto'yc! =39on

90004

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżętowych, w tym na:

a) wyna$odzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki z\łiązane z realizacją ich statutowych zadań

90013

ó0 000'00

60 000"00

60 000,00

500 855,00

440 8s5,00

440 855,00

440 85s.00

oświetlenie ulic placów i dróg

wydatki bieżące' w tyml

1) wydatki jednostek budżetow}ch, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydaiki Żwiązane z ręalizacją ich statutowych zadań

wydatki maiątkową w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budolń ośy'ierle ia ulicznego na tcfenie C'niny czana i 2[!lfl'esie

opraco\|a ia doku entacil!:!!:A3!

900 t 5

2ó 00a'00

26 000.00

26 000,00

26 000.00

wpły*y i *ydutki ,*iązane z gromadzeniem środków z opłat i kal za

korŻystanie ze środowiska

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydatki zwiąZane z reaLizacją ich statutowych zadan

90019
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90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące' w Ęm!
l) wydatkijednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Żwiązane z realizacją ich statutowych zadai

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

921

9Żl09

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodkikultury, świetlice ikluby

wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

wydrtki majątkowe' w tyml

l) inwestycje i zakupy inwestycyjn€:

- Zagospodaroyłakie centrum Borovej

- Dotącjrź celo\|a z budżetu na doJihansowanie kr)sztófl realiz()cji

iliłeslycji i żakupóv, inweslycyjnych do Cminnego Centrun Kultury

i ?romocji |9 Czarnej na zadahie irrlrcstycyjne: Budową ltriej,kiego

Centfum Ku uĄ) w Gloy,ączowej

r l3s 298,00

I 034 698,00

817 ó98,00

8l7 ó98'00

217 000,00

2 t7 000,00

37 000.00

18A 000,00

92n6 Biblioteki

wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

t00 600,00

l0o 600,00

100 600,00

926

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kuitury fizycznej i spoń!

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budŹetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich sta1utowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

wydatki majątkowe, w fym:

l) inwestycjo i zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa szatni w Żd;arach

211275,00

271275,00

197 215,00

30 275,00

30 27 5,00

167 000,00

74 000,00

74 000,00

71 000.0a

Razem 30 83ó 135'57

.,/'tlf
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Tabela nr 3

PIan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 20l l rok

Lp. Treść
Klasyfikacja

s

Kwota
wzł

Przychody ogólem: Ż 620 869'52

1.
Kredyt na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiqzaiz
tytufu zaciągnietych pożyczek i kedyrów $ 952 2 620 869,s2

Rozchody ogółem: 4 082 797,95

spłaty otrzymanych kęd}tów i poŻyczek s 992 4 082',797,9s

1.1 spłary kredyló ) 3 113 869,52

1.1.1

l't.2

1.1.3

t.l.4

Ll.5

t. r.6

t.t.7

Ll.8

1.t.9

L i.l0

Ll.

L l.l2

Kred}t $' Banku spółdzielczym Rzemioslaw Krakowie oddŻiał w c7-amej na budowę
remizy OSP t{ Czamej

KJeoI $ Banku spoldzięL/)m RŻelniosla w Krako\łie odd/ia' $ c7ame] na bldo$ę
tdnali.,acji'aritrmqi Crrma-Colemkr

Kred}t w Banku spółdŻielcz}łn Rzerniosła w Krakowie oddział w Czamej na budowę sali

tsimnd'q. arei Szkoly Pod.rawot{el w Crosaczosej

Kred}t w Banku spółdŻielcz}aT RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej na
Zagospodarowanie Centrum Czama

Kled}t w Banku SpółdzielcŻym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej na budowę
remizy OSP Czama

Kredyt ł' Banku Spółdzielcz}m RŻemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę
krltej plywalniz basenem pbavackim Czama

Kredyl w Banku Spółdzae]cŻym Rzemiosła w Krakowie oddzial w czamej na Żakup
bud)nku admin istracyj n€go

Kredy w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Kmkowie oddział w Czamej na remon! i

'L}po\aŻenie 5$ielllc) pll) /espole \lkol c/arna

Kredr $ Ban'(u spóldzie'C/)m R-,emio'la \ł Krd'"wle oddzial$ Czamei 1a bUdo$c
!iec' sorlol i€o*ej ldŻar)

Kredy q Bdnku 5pó'dŻiel. /)m R7emio'L $ Kra|oqie oddzial $ Czamej na bJd,,sq 'ali
jimnast}l,lei szkob PodsEwowei w GłowacŻoweJ

<ledy1\^ BdnLJ Spoldzielcz}łn R7em'o'la w Kralo$ic ood,|ial $ czamej ra budosc )cli
arlnnasqcnej Szloty Podsra$o$ej w ClosaLzowei I

I

<red/ w Banku spoidzlelc,,}łn RŻemiosla w Kra}ioqlc oddział $ czarnej na buoo"ę l
;:ści kandli/ac)Jnej i prŻ}"aralikos cholowa ll l

80 000.00

150 000.00

t00 000,00

50 000.00

lr0 000.00

i0 000.00

70 000,00

l0 000.00

40 000.00

.o ooo *l
I

**orl
I

;s ooo,ool
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L l.l3

1.Lt4

l. t.l5

l'l'ló

r.l.l7

l.l.l8

Ll.t9

1.r.20

1.t.2t

l'1.22

1.1.24

t.t.2s

1.).26

Kred}'t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddzial w czamej na budowę
sdll gimna"l\cznei Jaź$in)

Kred},t w Banku Spółdzielcz}m Rz€miosła w Krakowi€ oddział w Czamej na

ie osiedla Przyborów

Kred}t w Banku spółdŻielczym Rz€miosła w Krakowie oddział w Czamej na spłaię
wc7eśniej zaciągn ięrych krdyów ipołc/ek

Kred}t w Banku SpółdŻie]czym Rzemiosła \ł Kmkowie oddział w czamej na rozbudowę
ią osP ŻdŻuy

Kred}t w Banku spółdŻielcz}łn Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej na remont
Czama (ul.Mickiewicza)

red)t w Banku Spóldzie|cz}rn RŻemiosła w Krakowie oddział w Czamej na loŻbudowę
remizy osP Żdżary

I7'red}'t w Banku Spółdzi€Iczym RŹemiosła w Krakowie oddział w Czamej na splatę
wcześniej zaci€niętych kred}tów j połcz€k

Kred)1w Banku SpółdŻielcz}łn RŻemiosła w Krakowi€ oddział w Czamej na
"Poszerzenie ofeńy tur'sryczno _ kulturalnej gminy czama poprzeŻ rozwój inń:a{rŃtury

Kjed},t w Banku spółdzi€lczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę
zespofu boisk sportowych przy Zespole szkół w Grabinach

Kr€dyl w Banku spółdŻielczym Rzeńiosła w Krakowie oddział w czamej na zakup
tlyposaŹenia do punk!ów łwieniowych szkół podstawo\łych i przedszkoli

Kred}'t w Banku spółdŻielczym Rzeńiosła w Krakowie oddzial w Czamej na sPlatę
wcześniej zaciągniętych ked}rów i pożycŻek

Kred)t w Banku spółdzjelcz)łn Rzemiosław Klakowie oddział w czamej na
''Poszerzenie oferty turystyczno _ kultuńlnej gminy czama poprzez rozwój infrastnrktury
lokalnej

Kr€d}r w Banku spółdzielcŻ}m Rzemiosław Krakowie oddŻiałw czameina
finansowanie planowanego defic}tu budżetu gminy w 2008 roku narealizację zadania
pn'PosŻerzenie oferty turystycŻno kulturalnej ominy cŻałna wvzŁz (oŻwói
inliashultury lokalnej

Kfed},t w Banku sŃldzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czam€j na
sfinansowanie wydatków gminy na realiŻację zadania "Usuwanie skutków klęsk

iołowych_ odbudowa lnńastruktury drogowo'mostowej- Przebudowa drogi gminnej

2A

40 000.00

t30 000,00

l5 10ó'00

40 000,00

39 413.52

l3s 600,00

45 000.00

30 000,00

20 000,00

r7s 000,00

100 000



1.t 27

Kred}t w Banku spótdzielcłrn Rzemiosła w Kr.lowie oddział w CŻarnej na

finansowanie planotvanego defic},tu budżelu gminy w 2008 roku na realiŻac.ję zadania

pn.Budow3 oczyszczalni ścieków w miejscowoŚci stalajastrząbka wraz z siecią

kanalizacji w miejscowości starajjastrzabka-etap l' Przer}ty Bór- €tap Il' RóŹa' etap III''

Krędyl !Y Banku spółdzielcz}m Rzemiosła w Krakowie oddział w czarne.j na buowę

chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej Dębica-Zdziarzec

}1w Banku spóldzielcz}łn Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej na

finansowani€ \łydalku nje znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy na

realizacjt- zadania pn'"lntegracja społeczno-gspodarcza Gminy Czama poprŻez rcn]ont i

udotvę infrastruktury drogowej II etap"

red)t w Banku spółdzielczym Rzemiosla w Krakowie oddzial w czamej na

finansowanie wydatku nie znaidującego pokrycia w planowanych dochodach gm;ny w

2009 na realizację zadania pn'''Budowa komp]eksu spoltowe8o Moje boisko

K 20l2 w miejscowośc i star. JastrŻabka wmz z niezbędną infrastruL1uĘ

Kred}l w Banku spó]dzielcz}m Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej na

ie lłydatku nie znajdującego pokr/cia w planowanych dochodach Bnlin} w

2009 na realizację zadania pn-''Przebudowa drogi powiatowej nr ]280 Pilzno -
Róża'

KrcdF w Banku spółdzieIczym R'zemiosła w Krakowie oddzia] w czarnej na

finansowanie wydatku nie majdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy\'
roku 2009 na realiŻację zadania pn."Usuwanie skutków po$'odzi w zakresje odbudowy
inft astruktury dro8owo-mostow€j"

},t w Banku spółdzielczym Rzemiosła rv Krakowie oddŻiał w czamej 
'rafinansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gm;ny w

roku 2009 na realizację zadania pn''' Bieżące utrłmanie oświetl€nia uliczoego''

Kred),t w Banku spółdzielczym Rzerniosła w Krakowie oddział w czame.j na

finansowanic wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w
roku 2009 na realizację zadania pn''' Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w
czarnej na finansowanje inwestycji pod nazwą _ Budowa wiejskiego centrum Ku]tury w
Głowaczowej''

Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej na splatę

wcŻeśniej zaciągniętych kred}'tów i pożyczek

Kred}ł w Banku spółdzielczym R'zemiosła u' Krakowie oddział w czamej na

finansowanje wydatków ni€ znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminyw
roku 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadnia pn." Poszerzenie ofeńy turystyczno
kukuralnej crniny czama poprŻez budowę parku turystycaD-rekreacyjnego''

Kred}t w Banku spółdzielczym Rzemjosła w Krakowie oddŻiał w czamej na

finansowanie wydatków nie Żnajdujących pokrycia w planowanych dochodach gmjny w
roku 2010 z przemaczeni€m na ''Remonl drogipowiatowej nr l279 R RóŹa- stara

Kred)I $ Banku spoldlielclym R/elr osla w KrŻlou ie odd/i"l w c/"meJ na

finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gmjny w
roku 20l0 z przeaaczeniem na bieące ulrz}łnanie oświetlenia ulicznego irealizację
uadań z Zakr€su usuwania skutków powodzi na terenie gminyw zakresie wkładu
wlasnego

5 000,00

20 000,00

l5 000,00

5 000,00

5 000,00

t0 000,00

l0 000.00

5 000,00

5 000.00

5 000,00

5 000,00

700 000,00
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I 140

Kred}t tv Banku spółdzielczym Rzemios]a \ł Kmkowie oddział w cŻamej z
przeznacz€niem na realizację bieących wydalków z Zakesu oświaly i w}chowania na

terenic gminy

Kred}t !v Banku ochrony środowiska w Tamowie na "Adaptację pomieszczeń Domu

KuItury w stareiJastrząbce na potrzeby ośrodka zdrowia''

Kred},t w Banku ochrony Środorviska w Tamowie na "Remont Szkoty Podstawo\łej W

Crabinach"

Kred}t w Banku ochrony Środowiska w Tamowie na ''1ntegracja społ€cmo_gospodarcza
cminy cŻama popruez remonl i budowę inliastruktury drogowej''

Kred}t u Banku ochrony Środowiska w Tamowie na ''Adaplacja Domu Ludowego i

Remizy osP Jażwiny na cenlrum Kulturalno-lnformatycme"

Kred)t w lNG Bank Śląski spółka Akcyjna oddział w RŻeszowie na finansowanie

inwestycjipod nazwą '' Budowa parkingu wiejskiego w starej Jastrąbce"

Kledyt w ING Bank Śląski spółkaAkcyjna oddział w Rzeszowie na spłatę wcześniej

Zaciągniętych zobowjązań z lylułu zaciągnięrycb kred}'tów j pożyczek''

spłaq poŁvtzek

PożycŻka z wFoŚicw w Rzeszoł.i€ na rozbudowę uięcia wody w Żdż ach

Pożyczka z wFoŚiGw w Rzeszowie na rozbudowę sieci wodociagowej w

mi€jscowościach Borowa - Głowaczowa - czama

PoŻy€zka z WFoŚicw w Rzeszowie Program poprawy czystośći zletni rueki wisloki -
1nwestycje w zakr€sie gospodarki ściekowej w Gminie Czarna

Pożyczka Ż wFoŚicw w Rzeszowie na ''Budowę sieciwodociągowej ikanalizac]nej w

nriejscowości chotowa osiedl€ za Zalewem''

krcrulów zaciąqnierlch w zvriązhu z umową zrrworlą z podrrriolanri
dlspońująclmi śłodkami pochodząclmi z h dżetu Uhii Eurupejs*iej

Kred)'! w BankL] spółdzielczym RŻemiosła w Krakowi€ oddział w c,mej na

finansowanie wydatków nie znajdujących pokr-vcia w plano\ł?nych dochodach gminy w
roku 20I0 z przeznaczeniem na ''Zakup samochodu ratoMiczo-gaśniczego dla oSP
Czama w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców"

pożłczek na wlprzedzające linunsowanie dziahń Jincnsowottych ze
ślo.lków pothodzącyĆh z hu żetu Unii Eurcpejskiej

PoŻyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Rzeszowie na Ę?rzedzające
finansowanie kosaów kwalifikowalnych ponoszonych na rea]iŻację operacjj ''Budowa

Centrum Rekreacyjnego w Czamej"

200 000.00

45 000,00

2i 000.00

20 000.001.1.42

ll4i

1.2

L2.2

l.2.1

L3.t

20 000,00

68 750.00

t00 000,00

207 000,00

l7 000.00

42 000.00

143 000,00

5 000,00

482 03s,00

482 015.00

279 893,13

279 893,41

t-:,i'
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Tabęla nr 4

Dochody z tytulu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację Zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiąz}'wania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Gminy Czarna na 2011 rok

'!) : ''t7

Dział Rozdział wyszczególnienie Dochodv Wvdatki

756

75618

Docbody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
ilnych jednostek nie posiadających osobowości
pr.wnej oraz wydatki związane z ich poborem

wpływy Ż innych opłat stanowiących dochody jednostek
samoŻądu tęrylorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące, w Ęm:

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

t 12 048,00

r12 048,00

t 12 048,00

I t2 048,00

851

85153

Ochiona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jędnostek budżetowych, w tym na :

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

112 018,00

2 000.00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieźąc€' w tym:

l) wydatki jednostek budżetoĘ/ch' w tym na I

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąane z realiŻacją ioh statutowych zadań

110 048,00

r r0 04{t,00

110 048.00

8 000,00

102 048,00

ogólem I 12 048,00 r12 048,00



Tabela nr 5

zakresu administracji rządowej i inneDochody i nydatki na zadania zlecone z
zadania zlecone ustawami na 2011 rok

8,1771,00

84 471,00

84 471,00

84 471,00

'79 47 r,00

5 000,00

84 771,00

84 471,00

8'ł 471'00

84 471,00

ADMINIsTRĄcJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bi€żące' w ryml

- dotacje celowe otrzynane z budŻetu pailstwa na rcalizację

zadań bieżących z z*Jesu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Urzędy wojewódzkie

wydałki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nicb naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan

7501i

75011

300,00

300,00

300,00

Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieźące' w tym:

- dotację celowe otrz}łnane z budżetu palistwa na realizację

zadań bieĄcych z zaktesu admin istracj i rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

300,00

300,00

300,00

300,00

Kwalifikacja wojskowa

wydatki bi€żące' w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych, w t}m na:

a) llrynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) \łYdatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 062,00

2 06Ż'00

2 062,00

2 062,00

URZĘDY NAczELNYcH oRGANÓw Wł-ADZY

PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA

oR_Ąz sĄDowNIcTwA
UrŻędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony pmwa

Dochody bi€źące' w tym:

- dotacje celow€ otrąfiane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakIęsu administracji rządow€j oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

75101
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2 06Ż,00

2 062,00

2 062,00

2 062,00

Urzędy naczęlnych olganów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

wydatki bieżące' w łm:
1) wydatki jednostek budżeto\,lych, w tym:

a) *rynagrodzenia i składki od nich naliczane

75101

4 sr6 900.00

4 49S 900,00

4 499 900,00

4 499 900,00

173 014,00

6 983,00

4 319 903,00

4 516 900,00

4 499 900.00

4 499 900,00

4 499 900,00

PoMoc sPoŁEczNA
Świadczenia rodzinne, śr'iadczęnie z funduszu alimentacyjnego

oraŻ składki na ubezpieczenia emeD/talne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące' w tym:

- dotację celowe offłmane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu adm;nistracji rządowej oraz innych

zleconych gminie ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczęnie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emeqrtalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

wydatki bi€żące' w Ęm:

1) wydatki jednostek budzetowych, w Om:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąŻane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8521Ż

8sŻ12

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobiemjące niektóre świadczenia z pomcy spolecznej, niektóIe

)$ iadc1enia rod7inne ora/ /a ośob) uc/e.mic/ące

w zajęciach centrum integracji społecznej

Dochody bi€żące' w tym:

_ dotacje celowe otr4mane z budŹetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakręsu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminię ustawami

85213

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomcy społecznej' niektóre

.\Ą iadc1enia rod/inne ora7 Ża osob) ucZeslniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej

wydatki bieżące' w tym:

1) 'lvydatki j ednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8s2i3
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7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistycme usługi opiekuńcze

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zĄóańbiężących z zAkresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usfugi opiekuńcze

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, W tym;

a) wlmagrodzenia i składki od nich naliczane

85228

85228

o'Łź
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Tabela Nr 6

Dochody z Ętulu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarĘ wodną na 20l1 rok

C,'e"ł

Dzial Rozdzial wyszqzegóInienie Dochodv Wydatki

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Śnonowrsx-ł
wpł}vy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze śrcdowiska

Dochody bieżące, w tym:

- rvpbrły z opłat za korzystarie ze śIodowiska

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Śnooowrsxa
wpływy i wydatki zwiąane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korrystanie ze środowiska

wydatki bieŻące, w tym:

l) wydatkjednostek budŹetowych, w tym na :

b) wydatki związąne z realizacją ich statutowych zadań

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

ogóI€m 26 000,00 26 000,00
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7jląenik nr l

do UchtvaIy Budż3tjłej Gminyczańanarck 20l l

Nr lll/18/20!0
ludy cminy Cr-sn|a

zdnia298rudni 20l0ro\u

zEsTAwlENIE PLANoWANYCH KwoT DoTACJI UDZIDLANYCH z BUDżETU GMINY czARNA w 20l l RoKU

Dzi9ł Rozdri!l Rodz'j dotacji z budżetu
dlajednosteł

DUblicznvch

dl. jednost€kspozl
sektors finansów

010

0 t010

RoLNlcTwo l ŁowlECTwo
lzby Rolnicze

- wplrlr nr rrtcz lzby Rolnacz..i

l0 000,00

r0 000,00
r0 000,00

600

ó00l4

TRANSPoRT l LĄczNość
Drogi publiczn€ powialowe

- dotacjr celowa do Powiatu ns pomoc fin'łnsowł ni
dofinansownniewłasnychzadań inwestycyjnyCh iznkupów
inwestycyjnych, w tym:
- Prabudoya dro4i plr'fiatovj ,lt' Jł03 t{acho,ła-C:a n
)rfaż ż rcnlonlen noshl
- Pr'ebudofla dtaqi po\|jalołej n' ]l81R PEclhl -Cholo||.!

budowa chodnikav nt Crabi !
- Bfuloj,a cho.lnika F1, d''odźe Potialovej Cholon'a-
P'="(lat v 

''lie 
s.óldścl (; dbny na oJ.inkn od Etdkicy:

nieisc o\| ością strusżęcin do skąźavanią 
' 

dtogą n' I 290 do

899 372,00

899 372,00
899 372,00

ó75 oI9'00

10t 353.04

120 000.00

754

?5401

BEZP|EczEŃsTwo PUBLlCzNE
I OCHRONA
PRZtaclwPożARowA
Jednoslki lerenowe Policji

_wpłrb n' Fundusz wsparcia Policji z przcznlcz.niem
na z'kupp'liwa do srmochodu dlł Komisarillu w czmej

000,00

5 000,0c
5 000,fi

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

ocHRoNA śRoDowlsKA
26 859,00



90001 Gospodarka ściekotva iochrona wód

- dotacja przedmiotowa dlf, sarnorządowego akl.du
26 859.00

26 8s9,00

921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWI'GO

Domy iośrodki kultury' świetlice i

kluby
- dotrcja podniotowa do Gmi'nego Centrum Kultury i
Promocji w Cz'rnej

- dotacja celo\Ya na dofinsnsorvanie kosztów rciliŻacji
inivcstycji i Żakupów inrvestycyjnycl' innych jednostek

s€ktora nnansów publicznych' n' tym:

- śradki dla Cnihne8a Centfun Kultlry i ?lo aciil, Cza,'hei

na .1afiha'avanie kosŻtów |'ealiŻacji inłes4'cjip ' " R da\|d

viejskielo Cenh'u Kultur!ł clowfuzo'1Ęj"

098 298,001

c97 0q8.00

81? 698,00

180 000,00

180 000,a0

92] ]ó Biblioteki

- dotacja podmiotow'r dla Gminnego Centrum Kulturv i

Pronocji w Czrrnej

100 600,00

100 600,00

926

92605

KULTURA I'IZYCZNA I SPORT

Zadania w zakesie kulturv fizvcznei i

_ dotacj' celowa do Gminy wiąrcwna n$ pomoc fininsową
na zorganizowanie xxxl Pó|maratonu wiłzowskicgo

- dotacje celowe (bieżące) dla klubów sportowych

10 000,00

l0 000,00

l0 000,00

157 000,00

157 000,00

157 000.0(

ogółem' w tym:

- dotacj€ podmiotołe

- dotacie przedniotowe

2 039 529,00
I 094372-0(

918 298,0(

2ó 859'0(

167 000,00
157 000,00

!0 000,00

o,0o

C" "'rf



załacznikNr 2
do Uchwaly Budżc(o{€i Gminy c7arna na rok 20ll
Nr Il1/18/2010

Rady cńin} c/ama
Ż dnia 29 grudnia 20l0 roku

Plan przychodów i kosztów zakladów budżetowych w roku 2011

Lp. Nr podzialkl
osółem W tym dotacja z

budżstu
ogółem

śJodków ob.otowych
(s 2370ts

Grninny zaklad Gospodańl KomUnalne] w czarnej

1.
wl'twaŻanic i z.op.trywanie w en€]g(
elektrycŻną' gaz l wodę

/o0 730 981 673 000 67 981

1.1 44002 702 944 655 000 47 944

12 40095 2A 037 18 000 10 037

2- 600 54 000 -5r1000

2.1 Drogipubliene gminne 60016 30 000 -30 000

22 Pozoslala dŻialalnolść 60095 24 000 -24 ŃC

3.
Gospodark. komuneha i ochronź

900 7 639 725 774 26 859 76t 000 3 276

t'1 Gospodgrka Ściekowa ! ochlona Wód 90001 710 713 26 859 732 000 5 5-t2

,2 oczyszcŻanie miasl i wsi 90003 r5000 -15 000

Pozoslgła działalność 90095 7 639 19 065 14 000 12144

o9ólem 7 539 '! 460 769 26 869 1 rl88 OOO 7 257

a:'t-'?


