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zARzĄDzENlE NR Xx /2011
Wójta Gminy czarna

z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cz^fn^ za 20|0 rok'

sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnego centlum Kultury i Promocji w

Czarnej i Samodzielnego Publiczrego Gminnego Zakladu Opieki Zdrowotnej n Czarnej z

2010 rok.

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

gminn}łn (tekst jednolity Dz'U. z 200l roku Nr l42 poz.Isg]' z późn.zm') olaz ań.26'7 i art' 269

|stawy z dnń 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz'U. Nr l5'7' poz' 1240 z

późn. znr') - wójt Gminy Czama z^YŻądz^, co następuje:

$1.
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 lok, w brzmieniu załączników

od Nr l do Nr 9, sprawozdanie z wykonania planu finansowęgo Gminnęgo centrum Kultuy i

Promocji w Czamej za20l0 rok i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego

Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w czamej za 2010rok'

s2.
Przędstawja się Radzie Gminy Czama i Regionalnej Izbie obrachu*owej sprawozdanie z

wykonania Budżrctu Gminy cza La za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

$3.

Przedstawia się Radzie Gminy spmwozdanie z wykonania planu finansowego cminnego centrum

Kultury i Promocji 'rł Czanlęj za 2010 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w czame.j za 20I0 rok'

s4.

^)



ZalącŻnik Nr l
do Zeządzenia N. xł20 ] ]
wójla Gniny Czma
z dńia 23 mdca 20 l l roku

SPRAWoZDANIE Z WYKoNANIA DocHoDÓw BUDżETU GMI}IY CZARNA
zA 2010 ROK

Dzial

2 3 5 6

010

01095

RoLNIcTwo I ŁowIECTwo

w tym dochody bićżąc€.

' dotacje celowe otżymoe z bud-żefu państła M]iŻację zadm bieŻących

z załrcsu adńiniŚtleji Żądowej o@ innycb zado Żle.oń'ch 8ninom

ł środki na zwrot podatk! atcyzołego zawanego w enie o1eju

wykoŹysrywmego do prcdukcii .olnei p.zęz producmtów lolnych

206 270,00

206 270,00

20ó270'00

206 270,00

206 2ó9,33

206 269J3

206 269)3

20Ó 269.33

100,00

100,00

100,00

100,00

02095

LDŚNtcTwo

w łm dochody bieżąc€.

- czyngę za dziei'Żawę obwodów łowieckich

427,40

827,00

827,00

821,00

426,67

826ś7

a26ś7

826,67

99J6

99.9ó

99,96

99.9ó

600

ó00l:l

TRANsPoRT IŁĄcZNośĆ

Drogi publicznc pÓłialowe

ł tym dochody biĆż4ce:

_ śtodki z Powiatu Dębickię8o na łycindię złośli. koszmie poboczy

pży dro8ach powiatorych

2 930154,00

10000,00

l0 000,00

10 000,00

2 t30 r51J2

9 998,40

9 998,40

9 998.40

100,00

99,98

99J8

99.98

60016 Dtogipublign€ gminne

ł Ęń dochody bieące|

_ rcfundacja z Powiatowego Bilra PEcy ł}nagrodzeń Ż t)łu]u

robot publicŻnych Ża 2009 rok

w tym doĆhody ńtjątkołe:

_ środki z Europeiskiego lunduŚzu Rozwoju Re8ionalnego z lytu]u realizacji

Proicktu Pn.''Integacja społeczno_gospodecza Gminy cŻMa poprez

reńont i budowę infrdtruktury dlogowej 'etapll''

920154,00

1 220,00

1220,00

918 934,00

918 934,00

153,92

220,06

220,06

918 93J,66

9l8 933'8ó

920

1

I

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00



60078 l sunanil skutl'ós klfsk 4s iolos}.h

s tlm dochod) bierace.

_ {od.i/ V\uiĄ ńłusus&ie'LulkoM lle'l/\(lo'o$)chpooouod/i/)onĄJ

ord nd'(dl'ocje /ódi po'e8aid.}ch nd Rmon. e lUÓodbudo$k oDrllóu

lońunalnej infldtluktury lechnicznej znisrczonych w łyniku powodzi mającej

miejs@$ v ivI br.

s tym dochody majątkołe:

_ środkj z MsWiA na usuwmi. sku1kół klęsk żyłio]orych na lea]izeję zadanit

"Prebudowaobięktu ńoslowe8o-kladki pieŚzo-iezdnej ł nr'Grabiny

w ciągu d.ogi k. Niedzieli

2 000 000,00

] ó06 00l'00

1 ó06 001.00

393 999,00

393 999,00

1 999 999,00

] 60ó 000'00

l ó0ó 000.00

393 999,00

393 999.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70005

GOSPODARKA MIESZXANTOW.T

Gospodarka gruntańi i nieruchomości'mi

ł łm dochody bieące:

_ wpbł} z najmu i dzieżawy składnikó$ najatkowych

_ wp]ysf z oplaty Ża lvieczyste uż)tkowoie

ł tyn dochody młjĄtkov€.

- wp!ły ze splzed'-y ńajątku 8miny

28,{21ó'00

284216,00

tz 674,00

ll 988,00

590,00

9ó'00

27151Ż,0lJ

Ż7l 542'0a

135 23225

135232,25

t2 673,2)

tt 98'7,24

590,00

9ó'0'

122 558,96

122 558.9ó

4758

47.58

99.99

99.99

100.00

100,05

45.13

45.13

?50

ADMlNlsTRĄ.CJA PUBLICZNA

w tyn dochody bieżą.c:

_ dotrcie €lołe otŻrńóe Ż budżetu paistwa na rca]izację Zade bieżących z

zak esu administlacji żądowej oraŻ innych Żadń zleonych gminie ustawami

" utrŻyńdie prcoMików zadan zleconych

lJ5 887,75

8:1425,00

&l:125,00

84 425.00

84 425.00

l30 ó7ó'85

84.t25.00

84 {25,00

84 425,00

84 425,00

96,1,7

100,00

100,00

100,00

100,00

t5023 tlŹędy gmid (ńia8l i nia8t na prawach powiatu)

v tyn dochody bi€żące:

_ ślodki z BsR o/c?@E na ńńont bud}nku

19 810,75

19 610,75

l9 810.75

19 810,75

19 810,75

19 810.75

100,00

100,00

r00.00

spjs polvsŻechny i inn€

ł tym dochody bieżące:

_ dotacje cęlowĆ otrzymee z budżet! póstła na .ealiŻację zaĄańbieŻą.y.h Ż

zakresu administrrcii .ządo{ej olż innych zadai zleconych gminie ustawami

* dot&ja na p.zygorosri€ i przeploładznic powszechnego spisu lolnego

635,00

635,00

615,00

635,00

3l

31

3l

3l

2ś 421,ł5

26 &4,n5

26 424,05

26124.05 83,53

83,53

83,53

83,53

75095

ł Ęń dochody bieżące:

_ prowizja Za lealizację zadai z za]oesu adminiŚtl&ii rządołej (5% wpłtwów

za udoslępnienić deych osobowych)

17,00

17,00

t?,00

17,05

17,05

17.05

100,29

100.29

100,29



75101

IJRZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃs'rwowEJ'

KoNTRoLI I ocHRoNY PRĄWA oRAZ sĄDoll^'IcTwA

Urzędy nauelny.h orgłnóv w|adŻy państwołej! kontroli i och rony prawa

ł łm dochody bieżąc€:

_ dotacjĆ €lołe Ótrzyńre Ż budŻelu pósnva na lealizację zadń bieżą.ych z

Żakręsu administfuji ządołej ofu innych zadoi zIeconych gńinię

' dot&ja na przeprowa&enie i al'fualizac.ję stalego lejestru sfbotcÓł

ll,l E72,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

81679,52

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052.00

?1,10

r00,00

100,00

100,00

100.00

75107 lvybory P.€zydeuta Rzeczypospolitej Polski€j

ł tyń dochod} bi.żącć:

_ dotacje cęlowę otr4mdre z b!.lzętu pńslNa na realizację zadań bicżących z

zakresu administracji Źądołęi orż innych zadó zloconych gninie

+ dolacja ńa przeplowadzmie w}borós Plżydenta RŹeczypospolitej Pohkiej

52 820,00

s2 820,00

52 820,00

116545,58

4ó 54558

4ó 545.58

4ó 5'15.58

88,12

88,12

88.12

88.r2

75109 wybory do r.d 8min' rad powiatów i sejmików woj€łództw' wybory łójtów

burmistŹówi p.ezydentół miastotazreferenda gminne'połiatołe

w łń dochody bieżąc€:

_ dofuic @lowę otlzynoę z bu.lzetu pastwa na ręalizację zadm biźących z

Żallesu adńiniŚtńcji żądowej oru ]nnych zadń zlernych 8ninie
* dotacja na pżygotowanie i p.Żeprowadzenje łyboló$' smorządÓBych

60 000,00

60 000,00

ó0 000'00

60 000,00

33 081.94

310El94

3i 081.94

.13 08r.94

55,t4

55,14

55.14

55.r4

75112

BEZPIDczEŃsTwo PUBLlcZNE t ocHRoNA

PR7LalwPoż^RowA

ochotnicz. stnżć poż!rne

F tYń dochodv n'jątkołe:
_ dotacja celowa w ranach pro8rmów frnalos ych z udzia]em środków

eu.opejŚkich orŁ ślodków' o klórych ńoła w.it'5 ust'l pkt3 orŹ us1'3.

pk1 5 i Ó ustawy. lub platności w rmacb bu.lŻetu środków europe.jskich

* dolacja na lefundeję ponięsionych sydatków ł 2009 roku z t)'tułu

rca]izrcii prcięhu_zal(up smochodu ńlołńiczo_gaśniczego dla osP Czana

_ ś.odki z WFoŚiGw ł RŻeszołie na dofinansow€nie zlkupu smochodu

ńtÓwniczo_gŃnicze8o d1a oSP ż&ary

_ Śrcd(i z wFoŚicw w Rzeszowię na do1inrsoworię załupu pońp

szlmołych dlaosP ltóŻą PodleŚie icholowa

sl50l;]s

5l50lJ5

4 930.00

19

26t 501J5

l0,i)0

3141t.00

9100.35

261s0135

sl s0lJ5

51501"35

4 930,00

4 930,00

37 471.00

9100,35

100,00

r00,00

100,00

100,00

100.00

r00.00

100,00

(]suł'ni. Śkutków klęsk łłio|ołych
w ttm dochodY bieź4ce:

- dotacje ce]owc otrzyńane z budzetu panstwa na realizac.ię wldnych zadań

* dotacia ftlowa na sfi.ansowmie wydatkół złivdych z prowadzonąakcją

prz@iwpo}'odzio'ą

210000,00

210 000,00

210 000.00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000.00

210 000.00

100,00

100,00

r00.00

100.00



156

75ó0l

DocttoDY oD osÓB PR.\WNYCH. oD osÓB FIZYczNYcH toD

|\\}( H JLDNosllK \llPoslADĄJĄcY{ HosoBo\\oścl

PRAW)IEJ oRĄZ wYDA'IKI ZWąZANE Z IcH PoBoREIll

wpłyły z podatku dochodołrgo od oŚóbfiŻycznych

{ tyn dochody bieżącc:

_ podaiek od .Łia]al'ości 8ospodarczej osób fizycznych' oplacmy s fom;e

5 673 219.00

E 000,00

8 000,00

8 000.00

5 572 266,E8

ó319'90

6 31t,90

6 319.90

,8,2Ż

79,00

79,00

79.00

?5615 wplywy zpodatku rolnego' podalku leśne8o' podatku od c7łnności

cywilno_pr'{nych' podrtkÓw ioplłl lokłlnych od osób pravnych i innyĆh

iednostek orqłnizacy.inych

$' tyń do.hody bi€żące:

_ podalek od nieruchomości

_ podalek od środków trmsportowych

_ podaiek od czynności cyBilnopnwnych

_ odsc1ki od nietemino}v}ch rvplal z tylu]u podatków i opłat

1516 072,00

I 418 754,00

24 89ó.00

ó8 274'00

2 920,00

I 000.00

228.00

I 516 072.00 515 &19,42I

1515 849y'2

r 4r8 753,02

24 895,10

ó8 274.00

3 375.00

325,00

227,30

9999

100,00

100.00

100.00

I15,58

99,69

99,99

75616 wplyvyz podalku rolnego' podatku l.śnego' podatku od spadków

i drrełizn' podatku od czynności cywilnopmł.ych orlz podłlkół iopł't

lok.lnych od osób fizycznych

ł tym dochody bieżąc€:

- podatek od nie.uchońości

_ podatćk Ód środków tfusportow]ch

_ podatek od spadków id&owizn

_ po.latek od cŻynności cywilnoprawnych

_ odselki od ńieteminowycb wpłat z Ą,tułu podatków i op]at

1 084 859,00

1084859,00

391588,00

395 37ó.00

27 ó86.00

88 247.00

r2 454_00

l6l 000.00

8 508,00

I 07s r98.63

I 075 r 98,63

191587,87

386 731,39

27 ó85.30

87 ó66'03

12 454.00

160 243,01

8 E3 r,03

99,11

100,00

97,81

r00.00

99.34

100.00

99.51

103,80

99,t1

t56t8 wpĘły z innycb opłtl sttnowiących dochodyj.dńośek s'morządu

t.rytorialncgo n' podsttłie ust.w

ł trn dochody bicąc.:

Bply$y z opłary skEboqĆj

" łp]ys)' z opłary ęksploate nej

_ wpły$]' z Óplat Ża zezwolenia na spŻędd napo'jów alkoholowych

_ upl)$ / roln)cn opLl l/d ?lję.ie paa dlo8oueeo iUm evcćn e u pAię

dloPi gninńei drządzeń infrdtrukturytechnicŻnej)

_ odsctki od nieteminowych wpłat z q4ub oPłat

267 426,00

267 426,00

28 345.00

30 500,00

ll2 049.00

94104,00

l 828,00

238182.:10

238l82'ł0

28 3'15,00

30 427.30

I t2 048,10

ó5 53,l.90

l8Ż7'l0

89,06

89,06

100.00

99,76

100.00

69,?0

99,95



7562t Udzialy gmin ł podltk.ch st'nowiącychdochód budzetu p'ń8tyw.

ł tym dochody bież{cc:

_ podalek dochodos} od osób fizycŻnych

- podaiek dochodowy od osób prawnych

2196 862,n0

2 796 462,00

2 790 862,04

ó 000.00

2 736 7t6,53

2136716,53

2J31307.00

5 409,53

97,85

97,85

91,87

90'ló

?5801

RÓżNE RozLIczENL\

CŻęść oświatowa subw€ncji ogólnej dh jcdnostek Śtmożądu

w łn dochody bieżąc€:

_ część oświatowa subłeńcji ogólnej

l5 911 85ó'00

9 558 552,00

9 558 552,00

9 558 552,00

15 911957F2

9 558 552,00

9 55E 552,00

9 558 552.00

r00,00

r00,00

r00,00

100,00

7s807 część łyrółnałca subweńcji ogólnej dlł gńin

v tym dochody bieżące:

_ część wflółnawcza subwencii ogćłnei

6 080 744,00

ó 080 744'00

ó 080 744'00

6 060 7114,00

6 0E0 7rl,!,00

6 080 744,00

100,00

r00,00

100,00

758l.ł Różne rozliczćniż fi ńanŚow€

ł Bn dochody bieące:

_ odselki od środków na mchunku bantołyrn

8 ?00,00

8 700,00

8 ?00,00

8801,52

8801,52

EE01,52

l0l,l7

l0t.l7

101.17

część równoważąca subw€ncji ogólnej d|ł gńin

w łń dochody bieżąc€:

- część równowżąca subwęncji o8ólnej dla gńin

26J 860,00

263 8ó0'00

263 860.00

261860,00

263 8ó000

263 860.00

100,00

100,00

100.00

801

8010t

oŚwuTA I \yYcHowANIE

w Ęm dochody bicżącc:

_ oplata za wynajem sali. opłata za duplikat ś$'iadectwa

_ odszkodowanie z PZU dla szkoł Podstaworej w Borcłe'j

' doteja na realżację Żadai s}nikających Ż RŻądowego Pfug.mu llRadosna

szkola' dolyczącychzakupuponocy dydakryczn}ch

,l02l0ł'51

63 2r4,5t

63 214,51

5 423,00

3 845.51

5l 946,00

38ó.ł82'66

ó0 5ó3.4l

60 5ó3.4l

1772,4t)

3 845.51

53 945,50

9ó'11

95,81

95,61

51,12

r00.00

100,00

8010Żl

w tyn dochody bicące:

_ odsetki od ślodków na rachunk! bmko$am

_ duowizna od pra@wników Publiczne8o PŹedszkola w czamej na zdkup

I

1

I

100,00

100,00

100,00

000.00

134,31

134,31

ll4..tl

000,00

r03,12

103,12

134,31

100.00

'l0l 
l:l Zespoty obslugi ekońonicŻno_tdminiŚtrtcyjnej szkół

N łm dochody bieżące:

_ odsetki od śIodkó* na rachuńku bokosYń

5000,00

5 000,00

5 000,00

s 38Jr6

5 38396

5 381,96

107,68

l07.ó8

107.64



801:18 stolówki Śzkoln€ i przedsŻlolnć

ł tlm dochody bieżące:

_ spływy z op]ał_ za pobl dŻiska ł pŹedszko]u

_ wptaty na żyłienie w stołółkach szkolnych i plzcdszko]nych

331990,00

33r 990,00

l:12 892.00

189 098,00

318 701,00

3rE ?01,00

126 339,00

t92 362.00

96,00

96,00

88.42

I01.73

w tym dochody bi.żącc:

_ dotacje elołe otŹ)rm e z budżefu pajstwa na lealizację włNnych

zad@ bieżących gnjin

' dot&ja elolva ńa sfińmsowrie {v rmach podnoŚzmiaj akoś.i Óś$'iary

prac komisii kwalifikac! inych i eszminacyjnych

60o,oo

800,00

800.00

800.00

700,00

700,00

700,00

700.00

87,50

67,50

87.50

87.50

E5154

OCHRONA ZDROWIA

Pże.iwdził|żni. żlkoholŁńovi

ł ł_m dochody bieąc.:

' zwtot z Śądu niełykorzyŚaej zaliczki zap1aconej R't!łem opiDii biegłych

lekalza psychiatry i psychologa

60 408,00

3ó8'00

t68,00

3ó8'00

60 107,42

367,42

367,1Ż

367.42

87,50

87.50

87.50

87.50

85178 Usuwanie skutkół klęsk żł$'iolowych

ł tyń dochody bieźłc€.

_ dotac]a na z$'alczdie plari konłół na €renach dolłnięlych powo&ią

60 000,00

60000,00

ó0 000'00

60000,00

60 000,00

60 000.00

100,00

100,00

r00.00

6519s

n tyń dochody bieżące:

_ dotację oelowe ol'-ymane z budżetu pńśwa na realizację zadm biczących z

zakresu adninistracii rządołcj ola innych zadań zleconych grinie

ł dotacja elorva z przżnaczeniem na sfinosołanie kovlów wydawmia

pżez gńiny decyzii w spfaivi. świadczeń opieki społecznej

110,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40.00

r00,00

100,00

100,00

100.00

85ż

45212

PoMoc sPoŁ!]cZNA

Śłirdczćdia rodŻinne, świadueni€ z funduszu .limenlacyjnego oBz

\tl'dli na bć/piec/eni. €mer}lalne i r€nlo$f z ubczniec/enia

ł ł_ń dochody bieące:

- odsetki od zwrÓconych świadczeń rodzinnych ni.nalężnie pobm}ch

- zwlory nięnależnie pobmych świadczeń rcdzinnych ł loku poprŻednim

_ dolacje celowe otrzymoę z budzetu pmstła MliŻację zadd bieżących

Ż Żalresuadministleji Żądowej orŹ innych zadń Zlecońych 8minom

* świadczenia lodzidne' śłiadczmie z lund szu alimmteyjnęgo ore skladki

ńa ubeŻpieczenia emer}talne i lńtÓ$'e z ubćzpiecŻmia spolecaego

_ łply$y Że zwotów ua]iczek alińentacyjnych i Żwrclórv z funduvu

ó 671 769'00

4 78ó 756'00

11a6 756,00

óól'00

] ó05'00

4176790,04

7 700,00

6 61i 09297

4 790 03135

4 790 031,85

660.45

I 605,00

4 776 790,00

10 976,40

100,02

100,07

t00.07

99.92

100.00

100,00

142,55



n52t-l sklłdki n. ubczpieczcnie zdrłoln€ oplac'ne z' osoby pobićnjąće

ńićIitórc śrvildczenia z pomocy spol€cznej' nieklóre ś*iżducnia rodzinne

orazza osobyucześtn iczące ł zajęci.ch w cenn!ń integracji spol€cznej

ł tym dochody bieżąc€:

_ doiacje celowe olrŻ)mme Ż budŻetu Paist$'a na rcalizację zad8 bieżących z

Ża|lesu adńinistracji żądowej oraz inDych zadm zleconych 8minie u$asami

* sk]adki na ubezpiszenie zdrorvotne d1a niektórych osób otŹymujących

świadczĆnia pielęgnacyjńe

_ dotację celowe otrzymde z budżefu pdstła na realizację włdnych zadd

* składki na ubŹpieczenie zdlo$otne dla niektólych osób olŹyńujących

r3 936.00

r3 936,00

'1250,00

9 68ó.00

13 796,90

13 796,90

4 224,18

9 572.42

99.00

99,00

99,40

98.83

Zlsiłki ipońoc v natuŹe oraz skl.dki ńł Ubczpieczćńił emerytalnć

ł tym dochody bieżące:

_ dolac.je celÓlve ohŻymee z budżetu pdstła na realizację wldnych zada

* zdiłki i pomoc ł natu.ze omz składki na ubżpieczonia ęmą],talne i !ęftowe

:t97 930,00

497 930,00

497 930.00

197 924,64

497 924,61

497 928.64

100,00

100,00

r 00,00

85216 zasiłki

{ Ęn dochody bieżącc:

' dotacje €lowe or!Żym e z budretu paiŚtwa na realiz&ję włNnych zado

123 910,00

123 910O0

123 9t0.00

122 8355?

122 835.5t

t22 835,51

99,1.3

99,13

99.13

ośrodki pomo.y Śpolecznej

{ Ęm dochody bi€żące:

_ dol&je .elołe otlzymde z budŻetu pajstwa na lealizeię zadó biżących z

Żallesu administlacji tządorej orż inn}ch zadń z]e.onych 8ninie ustawmi

* wypłacanię ił}nagodzenia za splawołanie opieki dla opiekunów prawnych

uŚtalÓnych prŻez kuraiorós sądoł}ch

_ dotrcje Ńlowc otżynane z budŻetu pańs1wa ńa re3]izację wlNnych zadai

+ llż!ńanie GoPs

159 482.00

1ól2l5'00

161215,00

1733,00

161090,16

161090,16

1733,00

159 357,16

99,92

9992

r00,00

99,92

'15228
Uslugi opiekuńcze i sp€cjalistycune usługi opickuńcze

{ tym doc.ihody bi€żace|

_ dotrcie celołe otqynanć z budŻtu panstlva ńa lea]izację zadd bieżących z

ŻaldeŚu admini$leji lządowęj o@ jnnych zade zlę@nych 8ilinie uŚtawMi

* usługi opiękuńĆze i Śpecjalisryczne us] ugi opiekuńcŻe

_ ploBizja za spŃjalisryczne usłu8i opiekLtńc,e realizowme jako zadaie zlecon(

7 089,00

7 069,00

7 050.00

39.00

7 088,77

7 088,7?

7 050,00

38.77

100,00

100,00

100,00

99_41



85278 Lsuvani€ skulków klęsk zy{iolowych

B Ęm dochody bieące|

_ dotrcje cclowe otŻ}ńóe Ż budŹefu póstwa na lealizeję wła$yc! zadó

*zasiłki elowe dla osób irodzin poszkodowanych w wyniku powo&i. kÓń

s'vstąpiła ł maju i czeMcu 2010 roku

164 000,00

164 000,00

164 000.00

r64 000,00

r64 000,00

ló4 000'00

100,00

100,00

100,00

8ś295

ł tym dochody bieżące,

_ odsctki od 9odkó$' na rachunku bmkowym

_ dÓtacje celowe olżymanę z bu.lzetu pm$$'a na realiŻację zade bieżących z

załresu adninistracji żądowej o.az ińnych zadd zleconych gninie uŚavmi

+ dotacja z przeznaceni€m na wyplacenię 7ali]ków celołych lodzinom

lolniczym poszkÓdovm},m w ryniku powodzi. hu.aganu' Óbsunięcia się zi€mi

' dotacje celose otrzymoe z bu&eiu panstwa na Mlizeję łłslrych zadan

: realizacia proEafiu 'Ponoc paistva w zakcsic doż]łiania"

916 933,00

9ló 9J3'00

5 000.00

112 000.00

799 933.00

91ó321'08

916321,08

6 388,08

?99 933.00

r r0 000.00

99,93

99,93

127,16

98.21

r00 00

85.t

85ł15

EDUxAcYJNA oPIEI(Ą wYcHowAwcZA

Pomoc m'terialna dla u.zniórv

ł tyn dochody bicżace:

' dotacje celowe otżymme z bud7€tu państwa na talizację łłdnych zado

*pomoc matcria]na dla uczniÓł o chdal(lęze socjaln)n

631960,00

631960,00

6J1960,00

63] 9ó0.00

631 9ó0.00

625 064,77

625 064,77

625 0ó8'77

625 064.77

625 068.11

98,9r

98,91

9E,9r

98,91

98,91

900

9000t

GosPoDARKA KoNtIJNALNA I ocuRoNA śRoDowIsKA

Gospodrrk3 ściekowa i ochron' łód

w tym dochody bicżącej

- dochody z dzielżawy składników naiąkosych Gminn€fiLr Zakładowi

cospoddki KońUnalnej w czmej

_ odsetki od środkÓv FunduŚzu sŃności i od ślodków na ńchunku bmkoł}'m

_ wpł}wy z Rt!łu zwrctu podatku vAT za 2009 rok rcalizÓ$'ee8o

w .mach prcjekfu "P.ogań popraw} czyslości zlewni rzęki wisłoki''

w tym dochody maiątkołc:

_ środki na dofinmsowmie inwesrycii eninny.h pozyskee w lmach lunduszu

spóiności na dofińeŚowrie plojekfu "Progian popmwy cŻyŚtości zIewni rzękj

1916155y'7

I 8$4,187d7

It6 070,00

53 000,00

482,00

94 588,00

r136411.41

17364t7.47

768 791,14

738.376!95

130 58,1,:15

35 258.00

738.45

94 588.00

607192,50

601 192,50

I

1

92,3t

88,rt

ó6'52

I53,21

100.00

92.59



90019 lvp|yBy iłydltkiłiązan€ z gromadzcni€m środłół zoplat ik'r
z. korzystanie ze środołislo

w łm dochody bieżtc€.

_ wplyły z wojewódrtwa Podkalpackięgo u q4ułu opla1 za koŹyst nie

- odrctki od środków !a mchunku brkow

28 000,00

26 000,00

28 000,00

26 746,59

26 71659

26 746,53

0.0ó

95,52

90020 wpłyły i łydatki niązane z gromadzenion środków z oplat

{ tym dochody bi€żace:

_ $plj(J /opldf p'ÓoULlJVą / w}ośiL!'' s R7es/os;e

3 668,00

3 66E,00

3 óó8'00

3 661,90

3 667,90

3 667,90

00,00I

100,00

100,00

35201200,0E 34 744 4n4.97 98,70

1



Budżet Gminy czama na 2010 rok Żostał uchwalony dnia 30 gludnia 2009 roku uchwałą

Nr LVIII/455/2009 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą przewidywał dochody budżetowe w wysokości

32 317 413'00 zl, w tym plan dotacji na realizację zadar' z zakJesj.I administracji rządowej

zleconych gminom w kwocie 5 508 537,00 zl.

W wyriku przyjętych w ciągu 2010 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami

Rady Gminy i zarzĄdzęniamiwójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12'2010 roku wyniósł

35 201200'08 zl, w tym plan dotacji celowych na realizację zadń z zaklesu adminisfuacji

rządowej zleconych gminom w kwocię 5 503 065'00 zl.

Dochody budzetowe zostały zrealizowane w kwocię 34 744 404'97 zł, co stanowi

98,70 o^ tocznego planu dochodów, w tym dotację celowe na rcalizację zadai z zakręsu

administracji rządowej zleconych gminom w kwocię 5 462 635,38 zł, co slanowi 99,27 v"

rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 31 828 806,26 zł dochody bieżące wykonano w kwocie

31 649 619,30 Żł, co stanowi 99'44 %o plalt' dochody majątkowe zaplanowane w kwocie

3 3'/2 393 ,82 zł, nealizowano w kwocie 3 094 785'67 zł' co stanowi 9I ,'7'7 
yo pla )'

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

dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania.

Nieściągnięte należności gminy z t}tułu dochodów bud:łeto\łych na dzień 31'12.2010 roku

wyniosły ogółem 487 835.45 zl. w tym za|eelości 443 041.23 zl.

W dziale 020 Leśnictwo uzyskano dochody z t}łułu czynszu za obwody łowieckie.

W dziale ó00 Transpoń i Łączność otz}mano dotacje celową z Powiatu na

współfiDansowanie zadania ( koszenie poboczy wzdłuż dróg powiato\łych).

Ztęa7izowano l00% dochodów z t}'tułu refundacji z EuJopejskiego Funduszu Rozlvoju

Regionalnego z t}.tułu realizacji projektu pn. ''lntegmcja społeczno-gospodarcza Gminy Czama

poprzez remont i budowę intiastruktury dlogowej --etap II'''

W dziale 700 Gospodarka rnieszkaniowa występuję niska realizacja planu głównie ze względu

na blak realizacji dochodów majątkowych, gdzie uzasadnieniem była zaplanowana sprzeddŻ
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działek w sołęctwię Stara Jastrząbka która nię doszła do skutku bo zleceniobiorca nie wYkonał

dokumentacji geodeŻyjnej dotyczącej podziału nieruchomości.

W omawianym dziale wystąriła nadpłata w czynszach lokali uz}'tkowych w kwocie 134,89 zł,

która wynika z nadpłacenia cz1"nszu ptzez jednego podatnika za lokal mieszkalny.

w dziaie 750 Administracja publiczna dokonano zwlotu niewykolzystanej dotacji dotyczącej

przeprowadzenia spisu rolnego.

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wladry państwowej' kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa dokonano zwrotu niewykoŻystanęj dotacji dotyczącej pŹeprowadzenia

wybolów Plezydenta Rzecz)pospolitęj Polskiej oruz dotacji dotyczącej wybolów

samorządowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osó|' fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiąŻane z ich poborem

Zaplanowany podatek od działalności gospodarczej osób lizycznych, opłacarry w formie ka1ty

podatkowej a także podatek od czyrurości cywilnoprawnych od osób prawnych nie został w

pełni zrealizowany przez Urzędy Skarbowe 
' 
na co gmina nie ma rłpł1rłu'

W dziale tym wyŚtą)iły należności w kwocie 263 268.39 zł, w trn zaległości w kwocie

218 480.1'7 zl.

Zaległości powstały:

- z t}łułu podatku od działalności gospodarczej od osób flrzycznych' opłacany w fomie karty

podatkowej w kwocie 7 587,l0 zł (dochód pIzękazy\Nany przęzurząd Skarbowy),

_ z t}'tułu podatku rolnego (129,60 zł), podatku leśnego (16,00 zł) ' podatku od nieruchomości

(91'20 zł), podatku od środkó\ł transpoltowych ( 29,00 zł) od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych w łącznej kwocie 265,80 zł,

- z tJłułu podatku rclnego (80701'89 zł), podatku leśnego (5 890,99 zł), podatku od

nieruchomości (48 822,95 zł), podatku od śIodków transportowych (42 263'80 zł)' podatku od

spadków i darowizn (ó0 zł) olaz podatku od czynności cywilnoprawnych (72 zł) od osób

fizycznych w łącznej kwocię 177 811'63 zł,

- Z t)'tułu opłaty za umieszczenie w pasię drogi gminnej Wządzeń infrastnrltury technicznej w

kwocie 29 169'10 zł (wysłano tytuł wykonawczy).
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Zaległości w Żapłacie podatku od środków transportowych w kwocle 42292'80 zł
występują w wyniku niezgłoszenia organowi podatkowemu o wyrejestowaniu lub zbyciu

pojazdów. wysłano 20 upomnień na kwotę 45 733,00 zł. Wystawiono 1 t}'trrł wykonawczy do

komomika na kwotę 417'00 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości' rolnym i leśdym do osób

fizycznych dotyczą pozycji, gdzię często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności,

ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych' którc podl€gałyby zajęciu

egzekucyjnemu, arli też nchunłów banłowych' Ż których można prowadzić skuteczną

windykację' podatników' któIzy mają bardzo trudną s}'tuację życiową brak możliwości

zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji' gdzie nikt nie żyje, brak

jest spadkobięrców, własnośó nie jest wegulowana' W celu ściągnięcia zaległości \łysłano 597

upomnień na kwotę 103918,87 zł' skierowano 16 t),lułów wykonawczych do Urzędu

Skarbowego na kwotę 14631,02 zł, zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipoteki

prz;łnusowej u 4 podatników na kwotę 2.147,20 zł (koszt wpisu wynosi 200'00 zł na 1 księgę).

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśn}łn i od nieruchomości od osób

fizycznych według sołęctw na dzień 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p. sołectwo
Sp 2010r,

(zal€głości-
nadpłaty)+

przypiŚ 2010r'

Odpisy Umorzenia
odrocz€nia
ro nżłni^

na raty
Wplata z^lą|ości

Borowa 88172 11 532 2518 61 969 9153
2. Czama 156122 2 678 5 531 t2'7 022 21 182

Chotowa 130 178 2',J90 I 210 tr0'794 15 716
4. Głowaczowa 3I I'70 1 708 946 6',732 11 994 3916
5. Golemki 15 204 843 654 11 929 I gss
6. Grabinv 96 832 6 439 3 180 '79 2',7 r 8 s66
7. stam Jastrząbka 151 ',7 r7 3 232 I 427 403 114 623 25 633
8. Starv Jawomik 1880 7',7 905 898
9. Jaźwinv 68 429 2 596 8 090 52 620 5 342
10. Podlesie 39 833 6:t 1 1 079 34 953 3 379
11. PŹentv Bór 20 632 2',70 r 419 16 3sl 2 691
12. Róża 2l I )99 4 485 28 185 146 497 32 344
13. Żdzary 34 586 60s 2 889 21 733 3 836
r4. Przvborów 3 699 71 3 343 408

RAZEM 1 049 153 29 684 73142 9 653 806 004 135 416

12



Zestawienie zaległości podatkorvych w podatku od śrcdków tlanspońowych od osób

lizycznych według sołectw na dzień 31.12.2o10 r. plzedstawia p oniższa tabela.

L.p. soł€ctwo
Sp 2010r.

(zaległości_
nadplaty)+

przypis 2010r.

odpiŚy umorzeDla
OdroczeDia

rozloźenia na
raty

WpIata zaleglości

1 Borowa 1 177 1t 63 2 a76 138
2. Czatna 19 374 l8 807

Grabinv 41 462 14 992 t9 801 6 669
4. Stara JasfuŻabka 11 102 9s6 3 r72 7 017
5. Jźwiny ,ł 058 4 058
6. Podlesie 21 989 1 204 20 285 500
'7. Przerlt} Bór 1 160 I 160
8. Róża 40 826 1688 12985 26 ls3
9. Żdzary 5 500 5 682

RAZNM M9 644 l8 315 1 688 87 666 42 264

W 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwały w spnwie ustalenia stawek podatko\łych. Przyjęto

stawki niższe od maksymalnych' skutki obniźenia górnych Śtawek podatkowych przez Radę

Gminy w podatkach Za 2010 rok wyniosły:

- w podatku od nieluchomości od osób prawnych: 40L1Z0r23ZL

- w podatku od nieruchomości od osób fizycmych: !!!f'fl3]'
- w poda&u od środków transpońolłych od osób pmwnych: 3 598.79 zł.

- w podatku od śrcdków transpoltowych od osób fizycŻnych: 81 572.26 Żl.

Łącznie skutki obniżęnia gómych stawek podatków za 2010 r.

rł1niosJy | 1 010 318.78 zl 
I co stanowi 2'91 % rłykonanych dochodów gminy'

skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2010 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób pra\łnych: 321 630.83 zt.

_ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: !!!Q!!'!f;2!
_ w podatku od środków t.anspoltowych od osób fizycznychljlE9a0lzL
Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 455 618.6ó zł
wykonanych dochodów gminy.

Na skutęk dęcyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacja Podatkowa' wójt umorzył

zaległości podatkowe za 2010 rok w kwocie 86 732,99 zI, W tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 16330,79zł,
_ zaległości W podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 56 119,49 zł,

- zaległości w podatku leśnym od osób fiŻycŻnych w kwocie: 691,91 zł,

- Żalęgłości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie l 688,00 zł,

, co stanowi 1,31 %
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- odsetki od za]egłości podatkowych w kwocie 1 l 846'70 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy - old}.nacja Podatkowa, wójt odroczył
i rozlożyl platności na rary za 2010lok :

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie I0 074'00 zł,

- w podatku lolnym od osób fizycznych w kwocie I 279'00 zł'

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 45,00 zł.

W dzialę 801 oświata i wychowanie w dziale tym zaplanowano czynsz za w}.najem sali, ale

wynajmujący zreŻygnował z wynajmu z powodu braku uczestników w planowanyrr kursie.

Równieź zaplanowano wpływy z opłaty za pob}.t dziecka w przedszkolu według zgłoszeń' a

plan nie został wykonany z powodu absencji chorobowęj dzieci.

Dokonano Zwrotu niewykozystanęj dotacji, poniewaz zakładano udział ośmiu komisji

egzaninacyjnych związanych z awansem zawodow}m nauczycieli a było siedem.

w dziale 852 Pomoc spoleczna w dziale tym wystą)iły należności stanowiące Zalgcłsśgi!
kvłocie 224 567 '06 ń. w tym w kwocie 223 597,99 z t'|inł.r wypłaconych a nie zwróconych od

komomika zaliczek alimentacyjnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego' w kwocie 792,oo

zł z \źtlłtl nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z 2009 roku , w kwocie I17 
'o1 

zł z

tJ4ufu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

Wykonany pian 'l1Ż'55yo z \fułn wb.wów Że z\łrotów zaliczek alimentacyjnych z zwtotów z

t'unduszu alimentacyjnego uynika z teło, iż w ostatnich dniach roku było dużo wpĄrłów z

tytułu funduszu alime tacyjnęgo z innych gmin i od komomika.

Róqrnież w poszczególnych rozdziałach dokonano zwlotu niewykorzystanych dotacji'

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w dziale tym dokonano zwrotu

niewykoŹystanej dotacji dotyczącej pomocy mate alnej dla uczniów o chaxaL1elze socjalnym,

ponieważ nie wszyscy rodzice wykoŹystali pżyznane kwoty'

w dŻiale 900 Gospodarka komunalna iochrona Środowiska dochody z dzierżawy majątku

zakładowi komrmalnemu zrealizowano w 66,52% , poniewź inwestycję oddano do uŹ}'tkowania

w okresie poźniej szym' niż planowano na początku roku.

14



Gmina posiada akcje w Rolno Towarowym Rynłu Huńow]Ąn Gięłda f.arnowŚka s.A' o
waltości 1 500 zł olaz udziąty w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa spółka z'o'o. o wartości
29 666 zł

a

t5



Zaląznjk 2

do Zarządzenia NI Xx/20 1 i
Wójta Gminy czama
z dnia 23 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKoNANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA
ZA 2O1O ROK

wyszcz€gó|nienie Plan Wykonanie wsk %

I 2 3 4 5 6

010

0r008

RoLNrcTwo I ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

l. wydatki bieące, w łm:
l ) wydatki jednostek budŹetowych' w t}m na:

a) ufnagrodzenia i składki od nich naliczan€

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Żadań

991 ó3ó,58

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

957 4ll!93

1 098,00

I 098,00

1 098,00

r 098,00

96,55

54,90

54,90

54,90

54.90

01030 IŻbyrolnicze

l. wydatki bieżące! w tym:

2) dotacj€ na zadania bieżące

l0 000,00

10 000,00

l0 000,00

8 509,02

I s09,02

8 509,02

85,09

85,09

85,09

010.{ 1 Plogram Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-20]3

2' wydatki majątkow€' w łm:
1 ) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Bu.lowa Centun Rekteacyjneso w Czanej

w t)qn na programy finansowane z udziałen środków' o który€h mowa

!v art.s ust- ] pk! 2 i 3' w części związarcj z realizAcją zadań.jednostki

samorądu ieĄłorialnego

R dawa Cenllun Rebeącyjnego w Czanej

773 366,58

773 3óó'58

773 366,58

773 366,58

7',73 366,58

773 366,58

741 535,58

741535,58

741 535,58

71t 535,58

741 535,58

71t 535,58

95,88

95,88

95,88

95,88

95,88

95,88

01095 Pozostała dŻiała1noŚć

l. wydatki bieżące' w tyn:

1 ) wydatki jednostek budŹetowycb' w rym na:

a) q'nagrodz€nia j składki od nich na]iczane

b) wydalki związane z realizacją ich statutowych zadan

206 2',70,00

206 270,00

206 2',70,00

i 459,10

202 810,90

206 269,33

206 269,33

206 269,33

3 459,10

202 8t0,23

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

'100

40002

WYTWARZANTE IZAOPATRYWANIE W ENERCIE

ELEKTRYCZNĄ' cAZ l woDĘ
3 574,00

3 574,00 2 70',7,49

2107,49 75,76

75,76



1. Wydatki bieżące' w tyn:

1) wydatki jednostek budżetowych' w t)łn na:

a) \ł}nagrodzenia i składkj od nich na]iczan€

b) w}datki związane Ż rea]izacją ich stalutowych zadan

3 574,00

3 574,00

3 574,00

2 707,19

Ż 10'7 
'49

2 70',7,49

15,76

75,76

'75.',I6

600

600r4

TRANsPoRT l LAcZNoŚC

Drogi pubiiczne powiatowe

1. wydalki bieżące' w tyn:

] ) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) Ęnagrodz€nia ; składki od nich naliczane

b) \łydatki związane z realizacją icb statutowych zadań

2) dolacj€ na zadania bieżące

2' wydżtki majątkowe! w tyn:

1) inwęstycje i Żakupy inwestycyjn€;

- PrzekąŻdnie śndków .1oPałidtu nd p/zebudol|ę dlogi pÓwiarowej

hl l280 Pi!zn.-Róża

3 483 s66,93

496 99 7,93

320 270,93

50 000,00

50 000,00

270270,93

116 721,n0

l76 7Ż',7 
'00

176 727,00

3 411 325,65

19ó 991'68

32,0 264,68

49 998,40

19 998,40

210 266,28

176 727,00

1',t6121,00

I76 -27 00

97,93

r00,00

100,00

100,00

100,00

100,00

t00,00

100,00

l0a,0a

60016 Drogi publicme gninne

l. wydatki bieące! w tJ,m:

l) wydatki j ednostek budżeto\łTch' w łm na:

a) w],nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane Ż rcalizacjąich stafutowych zadań

3) świadczenia na rŻecz osób fizycaych

2. wydatki majątkow€j w rym:

l) inwestycie i zakupy inwestycyine:

- Rew ilalizdcj a zdegddowanych terenów Powąska'9ych \9

nieicowaści Zdżaty i Czarna

Wykup.Liarek pod dtogigninne na lerenie gniny Czand

Pl.ekazanie śndkal,| dlacniny Radonyśl Wielki na zadanie p .

"PEebudova dtogi gninnej nr lA620l Podlesie Janolriec"

442366,32

317 585,32

3r l 909,32

61 860,00

248 049,32

5 676,00

124 781!00

124',781,00

t7 756,40

57 425,00

s0 040,04

390 166,78

212 081,51

266 409,49

63 858,09

202 551,40

5 6',75,02

118 082,21

118 082.27

1] 95ó,00

57 025,04

19 101,27

88,20

85,67

85,41

100,00

81,6ó

99,98

94'ó.3

94,63

67,33

t40,00

98,20

ó007R Usuwanie skutków klęsk Żywiołow)ch

l. wyfutki bieące! w tym:

l) w}datki jednostek budżeto\łlch, w Rm na:

a) Ę,nagrodzenia i składki od nich na]iczane

b) wyda&i związane z realizacją ich statuto!łych zadań

2) dotacje na zadania bieżąc€

2. wydatki majątkowe' w tym:

2 544 202,68

2 n19 203,71

2 029 203,',71

8 821,00

2 020 382,',7 r

20 000,00

191998,91

2 524 t67,19

2 n29 t6a,Z2

2 009 t68,22

8 820,38

z o00 34'7,84

20 000,00

494 99a,97

99,21

99,02

99,01

99,99

99,01

100,00

100,00



]) inwestycj€ i zakupy inwestycyjn€:

- Plzeblldo||d obielłu nostawega kładki pieszo j ezdnej w

niejscowości Gftbiny 191998,97

494 998,97 494 998,9',7

191993,97

100.00

100,00

630

63003

TURYSTYKA

Zadania w zakesie upowszechniania turystyki

2. wydatki najątkowe' w tyn:

I ) inwestycje i zakupy inwesO,cyjne:

- Paszetenie oferry lurystycaa k ltuftlnej Gniny Czarna poptzez

buJ"wę parku t,t,y:nł-n" le^rcac)inplu A C-arhej

Zakup dzidłki patl palk.ieleni w Żdzaruch

- ZakuP działek po.1 park lurysĘena-rckreacyjĄ] w CŻamej

604 282,00

ó04 282,00

60,1282,00

604 282,00

511282,40

25 A0A,A0

65 400,00

592 440,00

592 440,00

592 440,00

592 ł10,00

502 41A,00

25 000,04

6s 040,00

98,04

98,04

98,04

98,04

97,74

ta0,0a

la0,a0

-q0

70005

COSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruniami i nieruchomościami

1. wydatki bieŹące' w tym:

]) wydatki jednostek budżetowych' w t}łn na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan

200 23ó'00

200 236,00

200 23ó'00

200 2t6,00

200 236,00

199 192,29

199 192,29

r99 192,29

199192,29

99J48

99.48

99,4a

99,48

99,48

750

'75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

l. wydatki bieżące' w tyn:

]) wydatki jednostek budż€towych, w łm nai

a) wynagrodz€nia jskładki od njch na1iczane

b) wydatki zwjązane z realizacją ich stalutovl,ch zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 584 183,75

t'/3 715,00

173 775,00

r12 875,00

135 133,96

3114t,04

900,00

2 549 28s,ls

ló9 9i9,95

169 919,9s

169 398,t3

135 128,58

34269,75

521,62

98'ó5

97,78

97,14

100,00

90,80

57'9ó

75022 Rady gnin

1. wydatki bi€żąceJ w tym:

l) uydatki j ednostek budżetowych, w t}m na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b') !łydatki zwiąŻane z rea]izacją ich statutowych Żadań

j) świadcze.ia na rzecz osób firycznych

137 626,00

137 626,00

9 300,00

9 300,00

t28 326.00

13',7 207.70

r37 201,10

I88t,70

8 881,70

128 326,00

99.70

99,1n

9s,50

95,50

100,00

7502.3 Urzędy gmin

1. wydatki bieące' w tym:

l) wydatki jednostek budŻetowych, w t}łn na:

a) wynagrodzenja i składki od nich naliczane

2 t60 327,75

2 t55 345,75

z 116345,75

I 6',72 251,00

2 134 914,98

2 129 933,11

2 122 406,85

1 670 552,05

98,82

98,82

98,88

99,90



b) wydatkizwiąŻane z r€alizacją ich statutowych zadań

j) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

2. wydatki najątkowe' w tym:

l) inw€stycje i zakupy inwestycyjne:

- ZaIqP spl.ęl, konPulero||ego

474 094,',]5

9 000,00

4 982,00

4 982.00

1982,40

451854,80

'1 526,92

1981,2t

4 981,2)

I 981,21

95.31

8i,6i

99,98

99.98

99.98

7505ó Spis powszechny i inne

l. wydaiki bi€ące' w tym:

l) u,datki jednostek budŻelowych, w lyrn na:

a)w}nagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki zwiąane z realizacją ich slatulołych zadań

j) śwjadczenia na rzecz osób firycznych

3r 635,00

3l ó35'00

r0 951,00

l0 951,00

20 684.00

26 424,05

26 424,05

'7 424,05

1124,05

r9 000.00

83.53

83,s3

67,',79

67,',79

9l,8ó

75015 Promocja jedno$ek samorądu ler}toria1nego

l. wydatki bieżące' w lym:

l) wydatki-jednostek budŹetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydatkiZwjązane z realiŻacją i€h slatutowych zadań

ó00,00

600,00

600,00

600,00

600.00

ó00'00

ó00'00

600,00

100,00

r00,00

100,00

100,00

75095 Pozostała dzialalność

l. wydatki bi€żące' w tym:

I) wydatki jednostek budżctouych' w t}łn na:

a) w),iagrodzenia i skladkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązan€ z rea1izacją ich stalutowycb zadań

80 220,00

80 220,00

80 220,00

80 220,00

80218,47

80 218,47

EO 2t8.41

80 2l8.47

r00,00

100,00

100,00

100,00

-l

75IOI

URZĘDY NAczELNYcH oRGANÓw wŁADzY

PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI l ocHRoNY PRAWA oRAz

sĄDowNlcTwA

UrŻędy naczelnych organów władzy państwowe.j' kontYoli i ochrony

l. wydarki bieąc€' w tym:

l) w}datki j€dnostek budŻetołych. w tym na:

a) w}nagrodzcnia i składki od nich naliczane

2 052,00

2 052,00

2 052.00

2 05Ż,00

ll4 872,00

Ż 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

81619,32 71,t0

100,00

100,00

100,00

100,00

75107 w}Łory Prezydenla RŻecznospolite.j Polskiej

l. wydatti bieżące' w tym:

l) w]datki jcdnostek budż€to\łych' w t)m na:

a) wynagrodzenia i skladkiod nich naliczane

52 820.00

52 820,00

20 600,00

I I 292,8t

46 545,58

,ló 545'ś8

l5 675,58

l09lŻ,21

88,12

88,r2

76,t0

96,ó3



b) wydatki związane z realizacją ich Ślatutowych zadań

j) świadcŻenia na rŻecz osób l]Życznych

9 307,19

32 220.00

4 763,31

30 870,00

51, t8

95,81

?5109 wybory do rad gmin' rad powiatów i sejmików wojewódaw, łybory

wójtów' burmistrów i prezydentów miasl oraz referenda gminne'

powialowe i wojewódŻkie

l. wydatki bieącą w tym:

l) wydatki jednoslek budzetowych, w tym na:

a) w},nagrodŻenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z.ealizacjąich statulowych zadań

3) świadczenia na.zecz osób fizycaych

ó0 000'00

23 s00,00

12 298,00

lr 202,00

36 500,00

ó0 000'00

33 081,94

l5 366,94

9 66?,18

5 699,',76

t7 715.00

J3 081,c4

55,14

ó5'39

18,6t

50.88

48,53

55, t4

75J

75403

Bf,zPlEcztrŃsTwo PUBLtczNE l ocHRoNA

PRzEclwPożARowA

Jednostki terenowe Policji

l. wydatki bieące' w tym:

2) dotacje na zadania bi€żące

rss 962Js

5 000.00

5 000,00

5 000,00

l l35 2ó190

5 000,00

ś 000'00

5 000,00

98,21

r00,00

r00,00

100.00

ocholnicze straże poŹame

l. wydatki bieźące' w tymI

l ) wydatki jednostek budżetowych' w t}łn nai

a) wlnagrodzenia i skladkiod nich naliczane

b) wydatki związŹne z realizacją ich statutowych Żadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycŻnych

2. wydatki majątkow€' w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

zakup sanochodu dla osP Żd:aD'

- zakup \9jpasążehia dlajeltnostek oSP

Zakvp sanochod rulonnic:o-Eaśkiczego dld osP C:arna

|| ceIu pÓdhiesiehiu bezPiec'eń'l|ła nieszkańcó1t,

w t}.rn na pro$amy finansowan€ z udŻiałem środków, o których mowa

w art''s ust' l pkt 2 i j. w części związĄnei z rea|izacją zadan jednostki

samorządu terytorialnego

ZaLup samochodu ruto,łhiczo-gaśniczeqo /1lą os P C:ofia

w cellt podniesiehia bezpieczeńsrn a nielzkańców

854 102.35

189 270,00

l8s 270,00

38 800.00

l4ó 470'00

4 000,00

ó6{ 832'35

664 832,35

53 530,00

28 r0435

583 202,40

583 202,40

583 2A2,00

833 403,08

184 843,73

t8 t 734,92

31025,59

144 709,33

3 108,81

648 559Js

ó48 559,35

53 530,00

)7 929,35

567 I0A,0A

5ó7 I0a.0a

567 l0A,A0

97,58

91,66

98,09

95,43

98,80

71,72

97,55

9't,5s

t00,00

99,39

97,24

97,21

9',7,24



754t4 Obrona c).rYilna

l. w}dłtki bieżącej w tvm;

l) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) w}nagrodzenia 
'składkiod 

nich naliczane.

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań;

18,00

38,00

18.00

38.00

38,00

38,00

38,00

38,00

100.00

t00,oo

100,00

t00,00

75478 Usuwanie skutków klęsk ż)rłiołowych

l. wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych' w lyrn na:

a) Ęnagrodzenja i składkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich Śtatutowych zadań

3) świadczenia na rŻecz osób fizycanych

296 8Ż2.00

296 8Ż2'00

255 919,50

944,00

254 9',75,50

40 902,50

296 820,82

296 8Ż0,82

255 918,6r

944,00

254 9',74,6r

40 902,2t

t00,00

l00,oo

100,00

100.00

t00,00

t00,00

r56

'75647

DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH' oD osóB FIZYCZNYCH

I oD lNNYCH JEDNosTEK NlEPoslADAJĄCYCB

osoBowoścl PRĄWNEJ oRAZ WYDATKl zwIĄZANE Z

ICH POBOREM

Pobór podatków. op}at i niepodatkoł}ch należności budŻetołych

l. wJdatki bicżące' w tym:

l) wydatki jednostek budŻtowych' w tym na:

a) wynagrodŻcnia j składkiod nich naliczane

b) \łydatki Ż|viązane z realizacją ich $atutowych zadań

ó1J54'00

ó4 354'00

6,1354,00

64 354,00

51089,00

lr 265,00

64 3s3,30

64 353,30

ó4 353'30

ó4 35]']0

5t 088.68

t3 264,62

r00,00

100,00

t00.00

t00,00

100,00

100,00

151

'75102

oBsŁUcA DŁUcU PUBLlczNEGo

obsiuga papierów wartoŚciowych, k€d),tów i poŹyczek

jednostek samorądu terytorialn€go

l. wydatki bieżące' w tymI

6) obslugę dfugu jednostkj samorza3u ter},torialnego

41128t,77

8',7 7 2a1,17

877 281,11

87 7 2a1 .71

all 280,99

817 280,99

817 24n,99

871280,99

100,00

100,00

100,00

100,00

80t

80101

ośwIATA l wYCHowANlE

1. wydatki bieąc€' w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w l}łn na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych Żadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycaych

2. wydatki mgjątkowe' w tym:

l3 850 772'ló

7 552 881,32

7 s40 881,32

1 t96 t98,32

5 202',729,00

I 993 469.32

344 683.00

12 000,00

t3 743 529,82

7 5l I t57,91

7 199 959,6s

'1 t55 788,97

5 198 286,21

1957 502,76

344 170,68

I I 198,26

99,23

99,45

99,46

99.44

99.9r

98,20

99.85

93,32



l) inwestycje i zakupy inw€srycyjne:

wykonanie systenu nanitorinsuwiłjnego .1td sP Żdżary

l2 000,00

t2 404,00

11 19a,26

11 198,26

93,32

93,32

80103 oddzialy przedszko]ne w szkołach podstawowych

l. wydatki bieżące, w tym:

] ) lł}daiki jednostek budżetowych, w t}łn na:

a) wyna$odzenja i składkj od nicb naliczane

b) $}datki eiązane Ż realizacją icb statutowych zadan

3) świadczenia na rzecz osób fizycŻnych

385 084,00

38s 084,00

357 468,00

338 883,00

t8 585,00

27 616,00

380 538,80

380 538J80

35ó 34],20

33',7156,20

18 585,00

24 19',7,60

98,82

98,82

99,68

99,67

r00,00

87.62

80104 Przedszkola

l. wydatki bieżąceJ w tym:

l) wydatki.jednostek budżetowych, w łĄn na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

]) świadczenia na rzecz osób fizycznycb

7Ż1282,I5

121282,15

688 175,15

531224,07

ls6 951,08

33 107,00

'109 904.41

709 90.t,41

676 813,45

528 98',7 ,92

141 825,53

33 090,96

98,42

98,42

98,35

99,58

94,r9

99,95

80i l0 Gimnazja

1. wydatki bi€żące' w tym:

]) wyda&ijednoslek budŻetowych' w rym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związan€ z realizacją ich statuto!łych zadań

3) Świadczenia na rzecz osób fizycaych

2. wydatki najątkowe, tY tyn:

1) inwestycj€ i z2kupy inwes|rcyjnei

- wykonanie systemu nagłośnieniowego w Ginmazjum Czama

I 901 053,41

3 477 415,41

3 654 430,41

3 2',7 7 142,00

317 288,41

223 015,00

23 608,00

23 608,00

23 608,04

3 886 I53,28

3 8ó2 546'04

3 639 624,14

3 275 592,06

3ó4 032'08

222 921,90

23 601,24

23 601 ,24

23 647,21

99.62

99,62

99,59

99,95

9ó,49

99,96

100,00

r00,00

la0,a0

801 13 DowoŻenie ucmiów do Szkół

l. wydatki bieące, w tym:

l) wydatki j ednostek budŻetow}ch' w lyn na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nalicŻane

b) wydatki związane Ż realizacją icb statutowych zadań

l30 140'ó8

130140,68

l30 l40,ó8

70 102,00

60 038,68

t2'7 924,60

tz1 924,6n

121924,60

ó8 584,30

59 340,30

98,30

98,J0

98,30

9',7,84

98,84

80114 Zespoly obsfugi ekonomicalo-administracyjne szkół

1. wydatki bieżące, w tyln:

l) wydatki.jednostek budżetowych, wrym na:

a) w]nagrodzenia i składkjod nich naliczane

4t2 759,52

1r2159,52

412',]59,52

352 751,00

40"t 637,63

1O7 637,63

407 631 ,63

351 883,78

98,'.l6

98,76

98,76

99,',]5



b) tydatki związane z realizacią ich siafutowy€h zadań ó0 008,5Ż 55 753,85 92,91

80146 Dokszlałcanie i doskonalenie nauczycieli

1. wydatki bieżąc€' w tym:

] ) wydatki jednostek budżetovych' w tym na:

a) w}aEgrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statuto\łych zadań

53 743,00

53 743,00

53 743,00

53 743,00

53 693,68

53 693'ó8

53 693,68

53 693,68

99,91

99,91

99,9t

99,91

80148 stołówki szkolne i przedszko]ne

l. wydaiki bi€żące' w tyn:

l) wydatki jednostek budżetowych! w tym na:

a) w}ł1agrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydalki zwiąZane z rea]izacją ich statutowych zadań

597 588,64

597 588,64

s97 588,64

319 220,00

278 368'ó4

574 834,07

514 834,07

514 834,07

312',785,12

262 048,95

96,t9

96,19

96,19

97,98

94,14

80r95 Pozostała dŻiała1nośó

l. wydatki bieżące, w tym:

l) vydatki j ednostek budŻetowych' w t}m na:

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizac.ją ich statutowycb zadań

3) świadczenia na rzecz osób firycznych

96239,44

96 239,44

11 225,44

8 000,00

69 225,44

19 014,00

91685,44

9l ó85,4'l

16 333,44

7 I 10,00

69 225,44

15150,00

95,27

95,21

98,85

88,88

100,00

80,73

851

85153

OCHRONA ZDROWA

Zwalczanie narkomanii

1. wydatki bi€żące' w tyn:

]) Wydalki jednoslek budŹelowych, w t)m na:

a) Ęna8rodzenia j składki od nich naliczan€

b) wydatki związane z realizacją ich statuto[ych zadań

191 ós0'80

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

127 8Ż9.24 65,61

85154 Przeciwdziałanie aIkoholizmow j

l. wydatki bieżące' w tym:

l) vyda&i j ednostek budżelowych' wrym na:

a) Ę,nagrodz€nia i składki od nich naliczan€

b) uydatki związane z Iealizacją ich statuiowych zadan

2. wydatki najątkowe, w rym:

l) inwesrycje i zakupy inwestycyjne:

zakup sPl,ętu do ćTiczeń

r r7 6r0,80

r10 410,80

I r0 410,80

8 000,00

102 410,80

7 200,00

7 200,00

7 240,04

52',789,24

45 591,24

45 591,24

5 704,00

39 887,24

7198,00

7 i98,00

7 t98,40

44,88

4\29

41,29

'71,30

38,95

99,97

99,97

99,97

85178 Usuwanie skutków klęsk Ą,wjoło\łlcb

l. wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki j ednostek budŻetowych' w t},ln na:

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000.00

75 000,00

75 000,00

100,00

100,00

100,00



a) Ęnagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z r€a]izacją ich statutol}ch zadań 75 000,00 75 000,00 100,00

85195 PoŻostała działalność

l. wydatki bieźgce' w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych, w q,rn na|

a) [}na$odzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąŻane z realjzacią jch statuto\łych zadan

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

100,00

100,00

r00,00

100,00

852

85202

PoMoC SPoŁECZNA

Domy pomocy społecznej

l. wydatki bieżąc€' w Ęm:

1) wydatki jednostek budżetowych, w t}Ąn na:

a) Ęnagrodzenia j składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statulouych zadań

7 183 383,80

19 806,00

19 806,00

19 806,00

l9 80ó.00 I9 805,5)

1 t79 631,21

r9 805,52

19 805,s2

19 805,52

99,9s

r00,00

100,00

r00,00

r00.00

85212 swiadcŻenia rodzinne' świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

Składki na ubezpieczenia emer},taln€ i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

1. wydatki bi€żące' w tyn:

l) wydatkij€dnostek budz€to\łych, w t}m na:

a) ł}łlagrodzenia i składki od nich naliczane'

b) w}datki związane z Iealizacją ich statulowych zadan;

2) dotacje na zadania bieŹące

3) świadczenia na rz€cz osób fizycznych

4 ',794 409,80

4 794 409,80

20t 198,29

i70 580,00

30 918,29

1605,00

4 59] 30ó'5]

4 ',794 409,25

4 794 409,25

201497,',74

170 580,00

30 917,',I4

r 605,00

4 591 306,51

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85211 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobi€rając."

niektóre świad€zenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby Lrczesmiczące W zajęciach W centrum

integracji spolecznej

1. wydatki bieŹące, w tym:

] ) wydatkj jednosiek budzetowych, w t}łn nai

a) Ęnagrodzenja i składki od nich naljcŻane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 936,00

l3 93ó,00

l3 936,00

ll 9.16,00

t3 796,90

t3 796,90

13',796,90

t3 796,90 49,00

99,00

99,00

99,00

85214 Zasiłki i ponoc w naturze oraz skladki na ubezpi€czenia emeryta]ne i

1. wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieŻące

3) świadczeniana rzecz osób fiŻycmych

529 0',75,00

529 075,00

5 000,00

524 075,00

529 073,31

529 073,31

5 000,00

524 073,31

100,00

100,00

100,00

100,00



852t5 Dodatki mieszkaniowe

l. wydatki bieżące, w tym:

j) świadczenja na rzecz osób fizyczrych

1l I 432,00

I ll 432,00

I i 1432,00

1ll'131,16

ltl 't3t,r6

1ll43l'ló

100,00

t00,00

100,00

852t6 Zasiłki stałe

t. wydatki bieżące, w tyn:
j) świadczenia naĘecz osób fizycznych

123 910,00

123 910,00

123 910,00

t22 835,57

122 83s,S7

122 835,51

99,1i

99,13

99,13

852r9 losrodki po,nocy sporeczn.' 

-
I

Il. wydatki bieżące' $ tym:
I

]) \łyd alk i jednostek budżetow)ch. w t}m na

a) wlnasrodzenia r sl,ladkiod nich naticTane

b) wydatkizwiązane Ż realizacjąich statutowych zadań

]) świadczenja na rŻecz osób fiŻyczny€h

2. wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesrycyjnel

Ż aklp sP zętu ka npule/aw e Ea

i79 632,00

375 55ó'00

372 415,28

334 47 |,99

3',7 943,29

3140,'t2

4U6,0n

4 07ó.00l

4 0-ó'{al

i79 102,50

375 026,50

371 885,78

334 347,15

37 538,63

3 t40,'72

1076,00

4 076,00

I 076,40

99,86

99,86

99,86

99,96

98,93

100,00

r00,00

r00.00

t00.a0l

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

l. wydatki bieźące' w tymI

l ) wydatki j€dnostek budz€tolvych, w tym nai

a) u{tagrodzenia i składki od nich nalicŻane

b) wydatki Związane z realiŻacją ich statuto$ych zadań

7 050,0c

7 050,00

7 050,00

7 050,00

7 050,00

? 050,00

7 050,00

7 050,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85278 Usuwanie skulków klęsk Żywioło*ycb

l. wydatki bieżąc€' w tym:

2) dotacje na zadania bieżąc€

3) świadcz€nia na rzecŻ osób fizycznych

2t2200,00

212 200,00

30 000,00

182 200,00

212 200,00

212 200,00

30 000,00

182 200,00

100,00

100,00

100.00

100,00

85295 Pozostała działa]ność

l' wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

933,00

9J3,00

933,00

991

991

991

989 933,00

989 933,00

989 933,00

99,80

99,80

99,80

854

85401

EDUKACYJNA OPIEIG WYCHOWAWCZA

Świ€tlice szko]ne

1. wydatki bieżące' w tyn:

]) wydatki jednostek budz€towych, w rym na|

a) w)nagrodŻenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane Ż .ealizacją ich statutowych zadan

3) świadczenia na rz€cz osób fizycznycb

908 t2t,4Z

96130.62

9ó l30'62

88 302,62

83 I54 
'ó2

5 148,00

7 828,00

887 132,19

96 019,42

96 019,42

88 237,94

83 089,94

5148,00

7 8t 1,48

97,75

99,92

99,93

99,92

100,00

99,',79

10



854 t5 Pomoc materialna dIa uczniów

l. wydatki bieąc€' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

804 ó4ó,00

804 ó46'00

'786 835,91

786 835,97

786 835,97

Dokzlalcanie i doskonalenie nauczyci€li

t. wydatki bieżąc€, w tym:

l) wydatki j ednostek budŹetowych, w tym na:

a) wynagrodŻenia i sk}adki od nich nalicŻane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych zadań

2 868,00

2 868,00

2 868.00

2 868,00

370,00

370,00

170.00

370,00
PoŻostala działalność

l. wydatki bieźące, w tym:

l) wydatk i .jednostek budŹetow}ch' w t}łn na:

a) wyna8rodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją jch statuto\łych zadań

4 476,a0

4 476,80

1476,80

4 476,80

4 4'.76,80

1476,80

4 476.80

4 476,80

90001

COSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowlsKA

Gospodalka ściekowa iochrona wód

|. wydatti bieąc€' w tyn:

l) wydatki jed nostek budż€.olt/ych. w tyft nai

a) wynagrodz€nia i składki od nich naliczane

b) vydalkizwiąŻane z realizacją ich statufowych Żadan

2) dotacje na zadania bieżące

2. wydetki majątkowe, w tym;

I) inlvestycje i Żakupy inwestycyjne:

- Budova kahalizcji Cotenki

- BlldÓw! kanali:aĆjiClubin, ry efup

- Blldowu s ieci vadacią8o1,ej i kanati!ącrjnej w miekco\|ości Cholowa

osiedle zu laleven

- Budowa ocłs:cżalni ściekóv w m iejscowości slaru .Idst,ząbtśa elaDl.

PlŻeł'|ly Blil' etdp t], Ró:ą -efuprlt

- Prog,on poprub, cłslości ]ewnirzeki wistoki- hudowa kanati!ącji

- llllkLp drialck pad plzepakpo\l)nie i pad drogi dajażdowe L]o

3 758 393,00

2 558 ó84,00

6t 472,00

8l5{,00

8 154,00

53 718,00

2 496 8t2,00

2 496 8t2.00

2 593,00

29 351,00

3t5 A00,00

82170,0A

2 012 898,00

21500,00

J ól l l0J'6l

z 158 026.

50 912,05

3 908,80

3 909,80

11003,25

ż 407 ll13s
2 407 114,35

2 592,11

29 350,)0

308 t03,81

79103,t0

t963 161,97

21 500,00

1',7,94

47,95

87,50

96,41

96.4t

99,97

100.00

96,28

96,10

100,00

11



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

w art' 5 ust' i pkt 2 i 3, w c zęści związanej z re^tizacją zadań jednsotki

samorądu tery4orialn€go

- Prcglałn poplay/y c.ystości Żlewniżeki Wisłaki- b1lda\|a kanatiŻdcii

2 042 898,00

2 aŁ 393,00

I 963 161,97

963 t61,97

96,t0

96,1A

90002 Gospodarka odpadami

1. wydatki bieące' w tym:

l ) wydatki jednostek budżeto!łych, w Błn na:

a) w}na8rodzenia i składki od nich na]iczane

b) wydatkiŻwiązane z realizacjąich stalutow}ch zadań óJ 870,00

63 870,00

63 870,00

ó3 870'00

48 820,92

48 a20,92

48 820,92

48 820,92

76,44

76,41

76,44

76,44

90004 Utz}łnanie zieleni w miastach i gminach

l. wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednoslek budŹetowych' w t)łn na:

a) w},nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Żwiązane z reatizacją ich statutowych zadań 2l o10.00

23 930,00

23 930,00

23 930,00

927,69

23 927 ,69

23 927,69

23 927,69

23 99,9e

99,99

99,99

99,99

90013 schroniska d1a zwierząt

l. wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkj jednostek budŹetowych, w t}m na:

a) łfnagrodzenia i składki od nich naliczane

b) lYydatki związane z realizacją ich statuto\łych zadań

r0 000,00

l0 000,00

10 000,00

l0 000,00

8742,35

8 742,35

8 742,35

8142,3s

81,42

81,12

87,12

8',7,42

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

l' wydżtki bi€Źąc€' w tym:

l) wydatkijednostek budŻetowych' w tym na|

a) \ł)nagrodz€nia i składki od nich naliczane

b) wyda&i związane z realizacją ich slatulowycb zadań

2. wydatki najątkowe, w tym:

I ) inwestycje i zakupy inwesrycyjne:

BLdowa oś ietlenid ulicznega nąterenie cniny Czarna

-dIft ff aprurc\ Jn ia dnk unonr r, j i t e. hnt(n"j

Bu.torla ofuietleń uliczrych nd terc ie Bmih',

982 041,00

910 041,00

910 041,00

910 041,00

72 000,00

72 000,00

60 400,40

t2 040,00

953

891

891

13ó,95

439,11

4i9,11

439,1l

691,44

69',7,84

891

6l

61

sa 996,04

10 701,81

9',7,06

97,96

97,96

97,96

85,ó9

85,69

84,99

90019 wpb1vy i wydatki zwiąŻane z gromadŻeniem środków z opłat i kar 28 000,00 26',746,53

12



za korzystanie ze środowiska

l. wyd{tki bieącc' w tym:

]) w}dalk i j ednostek budżetowych' w t)łn na:

a) tDmagtodzenia i składki od nich naliczane

b) wyda*izwiązane z realiza€ią ich statutowych zadań

28 000,00

28 000,00

28 000,00 26746,53

26 746,53

26746,53

95,52

90020 wpbĄvy iwydatki związane zgomadzeniem środków z opłat

produktowych

l' wydatki bi€żące' w tyn:

| ) ł},dalki jednostek budżetow}ch, w lym na:

a) \ł}nagrodzenia 
'skladki 

od nich naliczan€

b) wydatkizwiąŻane z realizaciąich slatutowych zadań

3 668,00

3 66E,00

3 6ó8'00

3 ó68'00

3 6ó7'90

i 667.90

3 661,90

3 661,90

100,00

100,00

taa,a0

t00,04

90095 PoŻostała działalność

l. wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednoslek budżetowych' w tym na:

a) w}nagrodzenia j składkiod njch naliczane

b) wydalkizwiązane zrealizacją ich statutowych zadań

88 200,00

88 200,00

88 200,00

88 200,00 88 034.87

88 034.87

88 034,87

88 034,87

99,81

99,8t

99,8t

99,81

92t

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy iośrodki kultury, świetlice ikIuby

l. wydatki bi€ące' w lym:

l' \łydatki jednostek budŻ-etolrych' w t)rn na:

a) Ęłagrodz€nia iskładki od nich naliczane

b) łfdalki Związane z real;Żacją ich slatutowych zadań

2) dolacje na zadania bieżące

2. wydalki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zaLupy inwestycine:

- Zagospo.lufÓwanie Centun Bafui.ej

- Dolacia cclol,,4 z budżel na doJinansovanie kos:lów reali:acji

inwestycii i lakupó|j iny,estycrjnych do Gnhnego Cenlrun

Kulhry iPrunacii\| C:a ej na.adahie inwest,cyjne: B1ldo a

wiejskieao (-cnr'un Kullkry v Głowac:owej

Ż74l62,n0

183 202.00

964 2n2,O0

21204,00

5 r7,00

20 687,00

942 998,00

219 000,00

2r9 000.00

37 004,04

I1J2 000,00

I 235 422,24

I t44 462,24

962 462,24

19 464,24

516,47

l8 94t,71

942998.00

t82 000,00

182 000,00

t82 000,00

96,96

96,1:,

99,82

91,80

99,90

9t,59

r00.00

83,11

83,1I

100,00

92116 Biblioteki

l. wydatki bi€ące' w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

90 9ó0'00

90 960,00

90 960,00

90 960,00

90 960,00

90 960,00

100.00

100,00

100,00
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926

92601

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty spotowe

2. wydatki n'jątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesĄ/cyjne:

Wykup dzialek pad budowęCenlrun Spo olrjo-Re kleacyinego w
Rół

- Wykup d'iatekpod obieln, spańowew Zxafuch

47s,r00,00

252 000,00

252 000,00

252 000,00

254 A0A,A0

2 040,04

171831,84

252 000,00

252 000,00

252 000,00

254 000,00

2 A0A,a0

99,2s

100,00

r00,00

100,00

140,00

t00,04

92605 Żadaniaw Żakresie kultury fiŻy€znej i spońu

l. wydatki bi€żąc€' w tym:

]) wydarki j ednostęk budŻeto\łych, w łm na:

a) wylagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z r€a]iŻacjąich Statuto\ł}ch zadań

2) dotacie na zadania bieżące

193 400,00

193 400,00

3l 400,00

'720,00

30 ó80'00

162 000,00

189 83 i,84

!89 83l,8rl

21831,84

720,00

27 I t 1,84

ló2 000'00

98,16

98,r6

88,64

100,00

88,37

100,00

92678 Usuwanie skutków klęsk Żylviołowych

l. wydatki bieżące' w tymI

2) dotacje na zadania bieące

30 000,00

30 000,00

30 000.00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

100,00

Razen 31 124 832,56 37 128 024,J7 98,42
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W uchwalonym budżecie gminy na 2010 rok plan wydatków na dzień 01.01.2010 Ioku
w nosił 3 1.l7 7.l99,67 zł.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2010 roku plan rłydatków na dzień 31.12.2010 roku
wynosił 37.724.832'56 zI, w t5'm plan wydatków na realizację zadań z zakesu administracji
rządowej 5.503.065'00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 31.128.024,37 zł, co stanowi 98''ł2 % planu, w q.rn
wydatki na rea]jzację zadań z zakesu administracji rządowej W kwocie 5.462.63538 zł, co
stanowi 99,27 % planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatkóW plzeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:

1)wydatki jedno stek budżetowych
w tym na:

a) wy]agrodzenia i składki od nich
naliczane

b) wydatki związane z lealizacją
ich statutowych zadari

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób
Itzycztych

plan 31.794.166'66 zł

plan 2I.029.218'23 zł

pIan 12'129.432,55 zł

plan 8.299.785,68 zł

plan 1..62l.55].,93 zł

plan 8.266.114"73 zł

łvyk. 31.401.808,30 zl

20.698.24I,32 zł

12.691 '722,02 zł

8.000'520,30 zł

I.613.34| 
'55 

zł

8.212.944,44 zl

8'7'7.280'99 zł

5.726.216'01 Żl

6) obsługę długu jednostki samoźądu
tęI}'to a]nego plan 8'7'] '28).,'1'] zł

2. wydatki majątkowe plan 5.930.ó65'90 zł

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

Wójt Gniny na 3 l.12.2010 roku zaciągnął zobowiąania na ogólną kwotę 1.849.099,27 zł'
ZobowĄązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 3'75.009,56 zł' jednostek
szkół w kwocie I.442.008,02 zł o@z jednostki GoPS w kwocie 32.08l '69 zł.
Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagaln}T[i i dotyczą w poszczególnych
jednostkach szkół: pochodnych od w1nagrodzeń nauczycieli za miesiąc grudzień z terminem
płatności w miesiącu styczniu 201l loku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za
2010 rok oraz należnę składki' faktury za energię i gaz tó\ynieŻ z tenninem płatności w
miesiącu styczniu 2011 roku ,w jednostce Urząd Gminy dotyczą między innymi: składki
PFRoN' naliczone dodatkowe \łYnaglodzenie roczne i naleŻne składki' faktury za gaz ,
ęnelgię, za usługi telekomunikacyjne' usługi za roboty remontolve, ryczahy samochodowe za
miesiąc grudzień, składka do Izby Rolniczej, nadzory inwęsto$kię za loboty inwestycyjne
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gdzie temin platności wszystkich zobowiązań przypada w miesiącu styczniu 2011 roku'
Zobowiąania jednostki Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej dotyczą naliczonego
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nalężnych składek za 2010 rok'

Realizacja wydatków w poszcŻególnych działach klas1fikacji bualźetowej

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

w 2010 roku na rolnictwo poniesiono wydatki uwiązane z opłatą meliolacyjną za grunty
gminne, przekazaniem naleznej składki w wysokości 2 o/o od \łpływów z podatku rolnego do
Izby Rolnicze1. Z otrzymanej dotacji w wysokości 206.269,33 zł opłacono wydatki związane
ze zwIotem podatku Ńcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego wykoŹystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pok}.to inne wydatki związane z
realizac ją tego zadania.

Realizowane zadanie inwestvcyine:

> Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej
wykonano roboty budowlane, lłykonano instalacje wodno-kanalizacyjną opłacono nadzóI
inrłestorski oraz wykonano przylącz do sieci gazowej '

WYTWARZANTE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w kwoc\ę 2''70'1'49 zł.

TRANSPoRT I ŁACZNoŚc

W 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 49.998,40 zł na koszenie trawy na poboczach
dróg, wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym dlogi powiatowej pży udziale śIodków
finansowych z budżetu Powiatu Dębickiego w kwocię 9.998,40 zł'

Do Powiatu Dębickiego przekazano pomoc f1nansową w kwocię 270.266'28zł, w tym:
I'76'7Ż7,00 zł na ',PŹebudowę &ogi powiatowej nr 1280 Pilzno- Róża,'' śrcdki w kwocie
40'270'93 zł na.Remont dlogi powiatowęj tlt 1I'19 Żarówka Jastźąbka" omz środki w
kwocie 229.995'35zł na,'Remont drogi powiatowej m 1279R Róża -stara Jastrząbka''.

Ponięsione zostały wydatki zwiqąane z w1naglodzeniem i pochodnymi od wyna$odzęń
praco\łników inteiwencyjnych w kwocie 250'557'92 zł' Po uwzględnieniu reftrndacji z
Powiatowego Bium Pracy w kwocie 160.699'21zł, wydatki gminy wyniosły 89.858'7i zł.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę
I82.225 ,80ź .
Na Wydatki tę składają się między innymi: zakup Znaków drogowych, kęgów betonowych,
dostawa knrszywa' placa Iówniarki po sęzonie zimo\ł!m' zimowe utrzymanie dlóg, montaż
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znaków dlogowych, utwardzenie placu przy pżystarrłu w Róży, czyszczenie kostki brukowej
na parkingu w Róży, pogłębianie rowu przy drodze gminnej w miejscowości chotowa na
kwotę 8.784 Zł oraz w miejscowości Borcwa na kwotę 4.245,60zl ,Iemont przystanków w
sołectwie Borowa ,Róża i stala JastrŻąbka, roboty lemontowe pEy palkingu w Stalej
Jasbząbcę koło Domu Kultury, Iemonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i gryzem na
tęręnie gminy na kwotę 2l'876'22 zł' rcmont drogi w miejscowości Podlesie na kwotę
4.116,31 zł,Ioboty pŹy Iemoncie rcwów przy &ogach gminnych w miejscowości Róża i
stala JastrŻąbka na kwotę 22.001'Ż2 zł'

w związku z zaistniałą syuacją jaka wynikła po powodzi zaplanowane środki na realizację
zadań z Frrnduszu Sołeckiego zostały przesuliętę na inne zadania zvłiązanę z usuwaniem
skutków powodzi' popiawę i udrożnienie przejezdności dróg gmirrnych, odmulanie rcwów
przydrożnych' wymianę uszkodzonych przepustów omz bieżące lemonty w szkołach'

Realizowane zadania inwestycyjne:

) Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w miejscowości żdżar1 i
Czarna oraz miejscowości żdźary i Czarna
Zapłacono za wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysowej wraz z obmiarami.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

} Za.kupiono działki pod drogi gmime na terenie gminy Czama na kwotę 57'025'00 zł'

Do Gminy Radomyśl Wielki plzekazano środki w kwocię 49 .1,0I ,2''l zł la
współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. '?rzebudowa drogi gminnej nr 10620l
Podlesie Janowiec".

Do stalostwa Powiatowego w Dębicy przekazano pomoc finansowąw kwocię 20.000,002ł na
współfinansowanie zadania ,'Remont pźepustu w ciągu drogi powiatowej NI 1184R
Przecław- Chotowa w m. Grabiny'

Na usuwanie skutków klęsk ż}Ąviołowych W 2010 roku wydatkowano śrcdki na lemont
drogi gminnej Jźwiny w kwocie 10.314,76 zł, remont &ogi gminnej w Czamej do cmentaźa
22.506'282ł' remont drogi gminnej w Żdżatach w kwocie 11.953'52zł, remont drogi gninnej
w Głowaczowej w kwocie 24'901,42 zł, Ioboty Iemontowe na ulicy Spółdzielczej w Czamej
w kwocie 5l'909'172ł' roboty lemontowe przy moście w GBbinach w kwocie 2'7.299,56zł,
likwidacja skutków powodzi w sołectwie Przelyty Bór na kwotę 2.342,40z|, w sołectwie
Borowa na kwotę 3.220,80 uł, Iemont drogi chotowa Rędziny na kwotę 7.760,66 zł oraz
opłacono nadzór inwesto.ski, wykonanie dokumentacji plojektowej lemontu dlogi gminnej
chotowa za zalewem' .emontu dlogi stary Jawomik do czarnej, remontrr drogi Głowaczowa
Karalówka i przebudowy mostu w Glabinach na ogólną kwotę 49.800,00 zł, wykonanie lowu
ptzy dtodze gminnej w miejscowości chotowa na kwotę 8.245,24 zł' w miejscowości
Grabin1 na l\Ąolę q.Joa.50 Ż| i miejsco$ości ZdżaI) na kwolę 2.280_Jl Zł'

Również przy udziale środków Ż Ministerstwa Spmw wewnętznych i Administracji w
kwocię l.606.000'00zł wykonano następuiące remonty dróg:
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-Iemont drogi Głowaczowa Karalówka na kwotę 433.279,40 zł, w t)rm śrcdki MswiA-
346.623,00 zł,
-remont drogi gminnej w miejscowości Stary Jawornik do Czamej m 76 na kwotę
152.151'08zł, w tym śIodki MSwiA I21.'120'00 zł,
_remont drogi gminnej w miejscowości Jaźwiny- do Róży dz.146ll na kwotę131.959,69 zł, w
t}m śIodki MSwiA -105.567'00zł,
-Iemont dlogi grninnej w miejscowości Chotowa za za]ęwem dz.246 na kwotę 40'l99,31 zł, w
tym środki MSWiA _32 091'00zł,
-Iemont drogi Bolowa-Głowaczowa nr 2349 na kwotę 242.376,18 zł' w tym śrcdki MSwiA-
231 .821,00 zL,
_.ęmont drogi gminrrej Borowa-obwodnica-cęntrum nr 2131/3 na kwotę 116'155,61zł, w
tym śrcdki MsWiA -1'16'|55'6I zł'
-ręmont dlogi gminnej Bolowa Kąty nr 2083 /]'' 201'16/l na kwotę 58.055,65 zł, w R1n środki
MSwiA -58.055,65 Żł'
-remont drogi gminnęj chotowa centnm] ff 469 na kwotę 61.479,90 zł' w t}łn śIodki
MSWiA-61'479'90 Zł,
-Iemont dlogi gminnej chotowa Słupie nr 513, 517 na kwotę 10Ż.953'66 zł' w tym śIodki
MSwiA_ 102.953,66 Żł,
_remont drogi gminnej Czama ul. Mickiewicza 1'I3/l' 113/2' 113/3 na kwotę 19'7.124'54 zł,
w tym ślodki MSwiA -I97.124,54 zł,
-remont dlogi gminnej Grabiny-Zarzecze lt 303 na kwotę 42'050,06 zł, w tym środki
MswiA -42'050,06 Żł,
-remont drogi gminnej Grabiny- Dom Kultuly 584/4 na kwotę 40.193,57 zł, w R1n śIodki
MsWiA -40'193,57 zł,
-ręmont dlogi gmifulej Przyborów_Park nr 1006/14 na kwotę 40.49l,l7 zł, w tym środki
MSwiA -40'49l,17Żł,
-ręmont drogi gminnej Żdzary-Podlesie nr 248 na kwotę 40.249,02 zł, w tym śIodki MSwiA -
40.249,02 Żł,
-remont drcgi gminnej Zdżary- Źródła IV nr 78l na kwotę 69.425,32 ń, w t)Tn ś.odki
MSwiA -69.424'82 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

} Przebudowa obiektu mostowego-kladki pieszo- jezdnej w miejŚcowości Grabiny

Przy udziale środków z Ministelstwa splaw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie'w
kwocie 393.999,00 zł, wykonano loboty budowlane związane z przebudową kładki pieszo-
jezdnej ptzez rzekę Grabinianła w miejscowości Grabiny' Całkowity kosŹ zadania
inwestycyjnego wyniósł na kwotę 494.998'9'7 zł.
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TURYSTYKA

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Poszerzenie ofeń turystyczno-kulturalnej Gminy Cz^rn^ poprŻeŻ budowę parku
turystyczno-rekreacyjnego u Czarnej

Wykonano dokumentację kosutorysową zapłacono za loboty remontowo- budowlane' nadzór
inwestorski olaz opmcowanie dokurnentacji plojektowęj, dokonano remontu garazv ofaz
wjazd]u, zapłacono za wykonanie wystroju sal'

Realizowane zakupy inwesĘryjne

- Zakup dzialki pod park zieleni w Żdżaruch
Zakupiono działki z pźeznaczeniem pod park zieleni za kwotę 25.000'00zł.

> Zakup działek pod park turystyczno-rekreacyjny w czarnej
Zakupiono działkę z pżezlraczeniem pod park turystyczno lekeacyiny za kwotę 65.000'002ł.

GosPoDARKA MIEsZtaĄNIowA

Zapłacooo należne podatki na lŻecz bndżetu' energię po byłych budynkach ośrodków
zdrowia w Róży i czamęj' opłacono rozbiórkę obiektów w Grąbinach, w Borowej, w
Pżyborowie, w Róży oraz nadzór inwestorski .

ADMINISTRAC.IA PUBLICZNA

Na wydatki bieŻące z\"ł|ą,ane Ż reallzacją zadań z]econych składają się: WynagrodŻenia i
pochodne od wynagrodzeń, urnowa zlecenię na dolęczenie weŻwań do poboru, Zakup
druków, pióra, oprawa ksiąg USC, przepisy, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia,
opłaty pocztowę' odnowięnię podpisów elektronicznych, tusze do drukarek, comiesięczna
asysta techniczna programu, zorganizowanie uroczystości związanej z wręczeniem medali za
długoletnie pożycie małżeńskie( 50łecie)' składka PFRON, odpis na ZFss.
Gmina do utżymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własnę środki
w kwocie 85.494_95 zł.

Wykolzystano środki na utżymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów, sesja
wyjazdowa radnych do Gminy Kłodawa' udział Przewodniczącego w Kongresie Gmin
Wiej skich.

Wydatki bieżące na adminisfuację dotyczyły: wypłaty wynaglodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń, zakupu druków, materiałów biurowych, regałów do archiwum' wentylatorów,
masztów z flagami, wŻmacniacz sygnałów sieci komórkowych, akcesoriów komputelowych,
Wyposażenia biwowego, progńmów anty1,virusowych' licencji, środków czystości, trrszów do
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drukarek, energii' wody, gazu, ścieków, rozmów telefonicznych, opłat licencyjnych,
odnowienie podpisów elektronicznych' oprawa introligątolska dzięnników, szkoleń, delegacji,
ryczałtów samochodowych' kosaów opłaty pocztowej, napraw spŹętu komputercwego'
ptowizja za przelewy, za roboty prŻy instalacji alarmu, rcboty rcmontowe przy \Jrzędzie
Gminy, czyszczenie kostki brukowej, napnwa centrali telefonicznej i ksera. opłata za aud}t
wewnętrzny' dostawa i montaż klat antywłamaniowych, prenumemty czasopisn, usług
internetowych, telefonicznych, montaż kamery i sygnalizaton, ubezpieczenie budynków,
umowy Ż]ecęnia kons€Iwatora splzętu komputerowego, składki PFRoN oraŻ odpis na ZFŚs.
opłacono również ocieplenie budynku Urzędu Gminy przy ul. Dworcowęj za kwotę
59.432-25 zł.

Re.lizowane Żakupy inwestycyjne:

ż Zakupiono 2 drukarki laserowe oraz Żestaw komputelo\ły za kwotę 4.98I,27 zł.

W 2010 roku został pŹeprowadzony Powszechny Spis Rolny. z Użędu statystycznego w
Rzeszowie otżymano dotację w kwocię 26.424'05zł, za któtą zostały rłypłacone dodatki
spisowę dla członków Gmilrnego Biura Spisowego oraz za aktualizację rłykazu gospoda$tw
rolnych.

opłacono promocję gminy.

Do Związku Gmin Dorzecza wisłoki przekazano składkę członkowską w wysokości
80.218'47 zł.

URZEDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI
I ocHRoNY PRAWA oRĄz sADowNIcTwA

wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma
pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborcólv.

wydatkowano środki związane z wyborami Plezydenta RŻeczypospolit€j Polskięj na
wypłatę diet członkom komisji, wyposazenie lokali wyborczych, matedały biuowe, tonery'
tusze do drukaIek, usługę infonnatyczną umoqy zlecenia związane z obsługą wyborów oraz
pochodne od tych umów'

wydatkowano środki zwiąŻane u wyborami do Iady gminy i wybolem wójta na wypłatę diet
członłom komisji' zakupiono materiały biurowe' kabinę wyborczą i umę do lokalu
wyborczego w Głowaczowej, usfugę infomatyczną umowy zlecenia związane z obsługą
wyborów oraz pochodne od tych umów-

BEZPIEcZEŃsTwo PUBLICZNE I ocHRoNA PRZEcIwPożARowA

Do wojewódzkiej Komendy Policji przekazano środki w kwocię 5'000,00zł na zakup paliwa
dla Policji w Czarnej.

Poniesiono \ł}datki bieżące w jednostkach oSP na ogólną kwotę 184'843'73 zł' na które
składają się: ek\łiwalenty stażakom za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części
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zamiennych, umundurowania' węży ssawnych i nasad dla oSP Róża oraz oSP Chotowa,
węŻe i prądownicę dta oSP Podlesie, ubrania ochronne dla oSP Zdżaly, oSP Głowaczowa,
oSP Grabiny na ogólna kwotę I'1.379,00zl, mate ały do pomalowania garaży dla oSP
Żdżary' Róża i stara JastŹąbka, radiotęlęfon .'.{az z anlellą dla osP Grabiny, agregat
plądotwórcŻy olaz opony dia oSP Czarna, remont i legalizacja gaśnic, remont instalacji
elektrycznej w oSP Chotowa, rłykonanie oglodzenia zbiornika p_poż w Borowej, zakup
części do naprawy pompy szlamowej, akumulatora' węży tłocznych oraz naprawa
samochodu oSP w Żdżarach, zakup akumulatora do samochodu dla oSP Borowa' opłacono
wykonanie projektu do wykonania lemontu insta]acji w oSP Podlęsie na kwotę 5'978,002ł,
naprawa samochodu Żuk w oSP Grabiny na kwotę 3.70o'2l zł, malowanie samochodu osP
Głowaczowa na kwotę 2-196.00zł' usuwanie śniegu z dachu lemizy osP \ł Chotowej,
badania psychologiczne strażaków, opłaty za gaz' energię, rozmowy telefoniczne, umouy
zlecenia konselwatolów sprzętu omz ubezpieczenie samochodów i strźa}ów i badarńa
techniczne samochodów.

Realizowane zakupy inwestycyjnei

) Zakup samochodu dla osP żdżary
Zakupiono samochód strażacki za kwotę 53.530,00zł.

} Zakup samochodu ratowniczo-gaśnicŻego dla osP Czarna w celu podniesienia
bezpieczeństwa mieszkańców
Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla oSP Czama za kwotę 567'100,002ł.( w tym
kwota Z ked}1u 482.035,00zł, który będzie spłacony po otrzymaniu dotacji z Regionalnego
P.ogmmu Operacyjnego).

Na wyposażenie obrony cywilnej zostało zakupione 1szt obuwia gumowego.

Z Ministerstwa splaw WewnętŻnych i Administracji gmina otŹymała środki w kwocie
210.000'00 zl na sfinansowanie wydatków z\\Ąązonych z prowadzoną akcją
przeci\łpowodziową Środki te Żostały wykoŻystane na wypłatę ekwiwa]entów stażakom za
udział w akcjach przeciwpowodziowych, zakup paliwa do samochodów stfażackich, zakup
worków, dostawę piasku, kamienia, placa sprzętu i ludzi w trakcie akcji
przeciwpowodziowej' budowę wału w Czamej, unocnienie mostu dlewnianego w Żdzarach,
rozkopanie przepustu W Czamej i w Grabinach, praca koparki i samochodów w Grabinach,
zabezpieczenie sieci kanalizacji w Czarnej' utwaldzenie &ogi zastępczej u Zdzarach,
zabezpieczenie przejazdu w Zdżarach, usługi koparko-ładowarką zakwatercwanie
powodŻian' kosŻy wyżywienia osób uczestniczących w akcji powodziowej.

DOCHODY OD OSOB oDo
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIAZANE Z ICH POBOREM

wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom, pokĄto koszty opłaty pocztowej i kosŹy
egzekucyjne.
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oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

Wydatkowano śrcdki na zapłatę odsetek
87'7.280,99 zł.

od zaciągniętych ked}lów i pożyczek w kwocię

OSWIATA I WYCHOWANIE

szKoŁY PoDsTAwowE 801 -80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 699 895,38 zł. wtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 443 702,12 zł. oraz świadczęnia na rzęcz osób fizycznych w kwocię Ż8 636,62 zł'
Pozostałe wydatki to:
bięŹące utz)manie szkoĘ, fundusz socjalny, oplal:y'' za media 38 409'58 (gaz, prąd, ścieki'
woda' wJ'\łóz odpadów' telefon' Intemet), za transpolt posiłków 9 744,00 zł'' usfuga
zagospodarowania terenu zieleni _ 752,00 zł. ' dociep]enie budynłu szkoły _ 85 648,80 uł.,
Iemont elewacji sali gimnastycznej 34 662'92 zł., wymiana okien 2 938'00 zł.,
zagospodaro\łanie terenu koło szkoĘ _ 2 750,38 zł., czyszcŻęnie kostki brukowej l 326,00
zł.
Dokonano zakupu : pomocy dydaktycznych 5 988,80 zł'' masztów i flae 3 315'96 zl.,
regału i stołu konferencyjnego - 1 025,18 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieźące w kwocie '7'7I 052'83 zł. vł tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 476 761.76 zł. otaz świadczenia la rzecz osób fizycznych w kwocie 33 650,24 ń.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrz}'manie szkoĘ, fundusz socjalny' opłaty: za media _ 36 88l 

'36 
(gaz' pląd, ścieki,

woda, wywóz odpadów, telefon, lntemet)' za fuanspofi posiłków l0 602'00 zł'. opracowanie
dokumentacji projektowej budyŃu szkoły (zadaszenie, ocieplenie ścian zewnętrznych omz
zadaszenia nad tarasem) 3 416'00 zł., docieplenie ścian budynku szkoły, \łymiana
zewnętznej stolarki okiennej oraz budowa zadaszenia nad tarasem 136 030'00 zł.,
wykonanie remontu części oglodzenia _ 5 475,93 zł., usuwanie śniegu z dachu 7 503'00 zł.'
nadzór inwestorski _ 1 942,84 zł., czyszczenie kostki brukowej I 524,00 zł.
Dokonano zakupu : pomocy dydaktyczrrych - 6 000'00 zl.' masztów i flag 3 315,96 zł''
stolików i legału 6I'76'27 zł.
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SP CZARNA

wydatki bieżące w kwocie 1 469182,65 zł. w tym: w}ł]agrcdzenia i składki od nich
naliczone wkwocie 1 005 153'85 zł. oraz śłiadczella na Źecz osób fizycznych w kwocie
62 155,08 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoĘ, fundusz socjalny, opłaty: za media _ 89 603,81 (gaz' prąd, ścieki,
woda, wyłóz odpadóu telefon, Intemet)' roboty elektrycz1e 3 7'17 

'54 
zł., remont

pomięszczęń świetlicy '7 734,25 zł., montaż wykładzin 1019,62 Żł', opraco!\anię
dokumentacji projektowej budyŃu szkoĘ (inwentaryzacją kosztorysy, specyfikacja i sprarły
formalno - prawne dla pozwo1enia na instalację gazową i kotłownię) - 13 908,00 zł.' montaz
półpodstumentów' umywalki oraz zlewozmywaka wpz z podglzewaczem wody _ 2 393,42
zł., Wykonanie opralv oświetleniowych w sanita]iatach _ 1059,70 zł., wykonanie
szczegółowej specyfikacji technicŻnej vykonania i odbioru robót dla kotłowni 1 220,00 zl.,
naprawa kotła gazowego 1 000,40 zł.' roboty szklaśkie 3 050,00 zł., remont pomieszczeń
szatni i schodów zewnętrznych 115 900,00 zł.' nadzót inwestorski 3 143'98 zł., Ioboty
remontowe (\łymiana skrzydeł dżwiowych' klamek itp.) 12 678'37 zł., czyszczenie kostki
brukowej 1 905,00 zł.'
Dokonano zakupu : pomocy dydaktycznych 11993'00 zł., fatb _ 4707,97 zł.' myjki
ciśnieniowej 2 660'00 zł', mebli 15 368,57 zł., masztów i flag _ 3 3l5,96 zł., wykładziny
2 148,88 zł., w1posazenia stołówki sŻkolnej _'7 995,39 zł.

sP GŁowAcZowA

Wydatki bieżące w kwocle 5842'7I,'16zł. w tym: \łynaglodzenia i składki od nich na]iczone
w kwocie 355 774,81 zł. oraz świad'czenia na Źecz osób fizycznych w kwocie 22 )'6]','76 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanje szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media 39 781,48 (gaz, prąd, ścieki,
woda' wywóz odpadów, telefon' Intemet), za transpoń posiłków - 1l 900,00 zł.' dociep]enie
budynku szkoły 75 654'07 zł., usuwanie śniegu z dachu - 4 087,00 zł', montź stola*i Pcv
_ 6 400,85 zł., cyklinowanie parkietu 2 450'00 zł.' Wymiana grzejników _ 2750,23 zł.'
wymiana okien oraz ma]owanie stolarki okiennej 6 986,85 zł-' nadzór inwęstorski '
1 094'78 Zł.' wykonano tablicę okolicznościową z wizerunkiem Jana Pawła II - 4 500,00 zł.,
wykonano szyld z blachy mosiężnej tłocŻonej _ 2 000'00 zł., malowanie wejścia do szkoĘ'
pońierni i sali ginnastycznej oraz sali do punkfu wydawania posiłków 2 948'20 zł.
Dokonano zakupu : gablot na czasopisma 6203'70 zł.' tablicy inforrnacyjnej na bud1'rrek
szkoły _ 1 061'40 zł.' masztów i flag 3 315,96 Żl.' Wyposżenia do punłtu lrydawania
posiłków' 7 280'72 zł., roślin ozdobnych 1 890'00 zł'

sP GRĄBINY

wydatki bieżące W kwocie 810 359,48 zł. wtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 549 918,90 Żł. oraz świadczenia na rzecz osób lizycznych w kwocie 38 642'60 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty: za media _ 81 951'45 (gaz, pląd' ścieki'
woda, wywóz odpadów' aelefon, lntemet)' wykonanie remontu kanalizacji deszczowej
15 546'16 zł., wykonanie ogrodzenia koło boiska 18 300,00 zł., roboty szklarskie - 1 098,00
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zł.. usuwanie śniegu z dachu 3 623'40 zł., demontź ogrcdzęnia 3253'18 zł'' remont
ogrodzenia 3 Ż'1 1 

'25 
zł'

Dokonano zakupu : tęlęwizora _ 2 400'00 zł.' mębli - 7 '169,84 zł', kwiatów rabatowych na
klomby 1 100,66 zł., pomocy dydaktycznych 6 000,00 zł., stołów _ 5 490,00 zł., masztów
iflag 3 315'96 zł', wykładziny _ 1 500,31 zł., w}posażenia stołówki szkolnęj 11 335'46
zł.

sP JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 350 343,55 zł. \ł tym: wynagrodzęnia i składki od nich naliczone
w kwocie 250 856,42 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 2'l3,08 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące ubzymanie szkoły, fundusz socjalny, opław za media 34 324,52 (gaz' prąd, ścieki,
woda, wywóz odpadów, telefon, Intęrnet), za transpofi posiłkó\ł 5 880,00 zł', wykonanię
systęmu nagłośnieniowego 980,00 zł., czyszczenie kostki brukowej 1 002,00 zł.
Dokonanozakupu: kwiatów labatowych na klomby _ 919,58 zł., myjki ciśnieniowej
3'l1Ż ,71 zł., tablicy i kzeseł 1 388,04 zł., masztów i flag 3 315,9ó zł., wyposazenia do
punktu wydawania posiłków 2 420,48' wykładziny - 1 498' 16 Żł., pomocy dydaktycznych
5 992.50 ń.

sP PRZYBoRÓW

wydatki bieżące w kwocie 597 525'25 zł. w tym: w]Ą]aglodzęnia i składki od nich naliczone
w kwocie 477 568.26 zł. oraz świadczenia na żecz osób fizycznych w kwocie 36 859'04 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty: za media _ 28 244,94 (gaz, prąd, ścieki'
woda, wywóz odpadów, telefon' Intemet)' za transpofi posiłków 6 591'00 zł., tlsu\łanie
śnieguŻ dachu_2 049'60 zł.
Dokonano zakupu : masztów i flag - 3 3l5.96 Żł., ręgału _ 1 000,00 uł., pomocy
dydaktycznych 5 987,20 zł.

sP RóżA

Wydatki bieżące w kwocie 581 552'15 zł' w t}'m: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 460 621,89 zł' oraz świadczęnia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 966,40 zł.
Pozostałe wydatki toI
bieżące utzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty: za media 36 103,68 (gaz' prąd' ścieki,
woda, wywóz odpadów, telefon, Intemet), malowanie sal lekcyjnych l 000'00 zł.
Dokonano zakupu: kzeseł 1171,20zł.'masztówi flag 3 315,96 zł.' wyposazenia
stołówki szkolnej - 3 596,56 zł.
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sP STARA JASTRZĄBLĄ

wydatki bieżące w kwocię 890 287,38 zł. Wtym: wynagrodzęnia i składki od nich naliczone
wkwocie 655 418,73 Ą. oraz świadczenia na Źecz osób fizycznych w kwocie 43 433,54 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utŻymanie szkoĘ' ftmdusz socjalny, opłaty: za media 64 238'80 (gaz, prąd, ścieki,
woda, w).wóz odpadów, telefbn' Intemet), usługa zagospodarowania terenu zięlęni - 1 536'00
zł., usuwanię śniegu z dachu 10 900,70 zł', wymiana podgrzewacŻa wody _ 998,20 zł.,
malowanie sal lekcyjnych' jadalni _ 4250,00 zł., wymiana gtejników _ 2536'89 zł.'
wymiana okięn - 10 105'33 zł., wykonanie obróbek blacharskich kominów _'7 568,32 zł.'
czyszczenie kostki btukowej 3 336,00 zł., wyŚtroj stołówki 9l3l,70 zł.
Dokonano Żakupu : krzeseł _ 1 171,20 zł'' kwiatów rabatowych na klomby 778,68 zł.,
masztów i flag _ 3 31 5,96 zl.' farb - 2 648,56 zł., wykładziny 7 497,67 zł., wyryosłżenia
stołówki szkolnej 9 745,90 zł., pomocy dydaktycznych 5 988'00 zł.

sP ŻDżARY

Wydatki bieżące w kwocię '745 489,22 Żł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 522 509'41 zł. oraz świadczenia na żecz osób lizycznych w kwocie 36 392,32 zł.
Pozostałę wydatki to:
bieŻące utrŻymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaly: za mędia _ 53 776,19 (gaz, prąd, ścieki,
woda' wywóz odpadów, telefon' lntemet), usuwanie śniegu z dachu 3 739,30 zł., Wykonanie
remontu elewacji hali spoltowej przy sŻkole _ 41 998,13 Żł., roboty elekfuyczne _ 2 825"70
zł., wyrniana grzejników żeliwnych na panelo\łe stalowe 10 948,49 zł., wykonanie lemontu
tynku na budy*u szkoĘ 3'747'99 zł'
Dokonano zakupu: kosiarki'l500'91 zł., ławko-wieszaków 3 59Ż,90 zł., fatb 3 005'42
zł., pomocy dydaktycznych 5996,00 zł'' masztów i flag - 3315,96 Żł., wyposażenia
stołówki szkolnej _ 2 29'7,03 zł. Stolików i regałów 1 384,00 zł', odkurzacza 160,18 zł.,
wykładzlrry 664,72 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 1 1' 198,26 zł wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla
szkoły Podstawo\łej w Zdżalach

oDDZIAł,Y PRZEDSZKoLNE w SZKoł,ACH PoDsTAwowYcH 801 -80103

oDDzlAŁ KL.o BoRowA

wydatki bieźące w kwocie 62 699,'76 zł. \,ł t}m: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 56 199'56 zł. oraz świadczenia na rzecz osób izyczlych w kwocie 3 925'20 Żł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.0 cHoTowA

wydatki bieźące w kwocie 43 713,97 zł. w 1ym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 37 461,17 zł. oraz świadczenia na rzecz osób flzycmych w kwocie 3 678,80 zł-
Pozostałe \łydatki to: fundusz socjalny'
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oDDZIAŁ KL.o GŁowAczowA

Wydatki bieżące w kwocie 44 607,16 zł. w t)m: wynagrodŻenia i składki od nich naliczone
w kwocie 39 324,36 zł. oraz świadczenia na rzecz osób ftzyczttych w kwocie 2 708,80 zł'
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.o GRABINY

wydatki bieżące w kwocię 68 744'13 Żł. w tyan: \łynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 61 18I"73 zł' oraz świadczenia na Źecz osób fizycznych w kwocię 4 388,40 zł'
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny'

oDDZIAŁ KL.0 JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 54 989,83 Żł. w t}m: wynagrcdzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 49 555,03 Żł' olaŻ świadczenia na Źecz osób f'izycznych w kwocie 2 860,80 zł'
Pozostałe wydatki to: flmdusz socjalny'

oDDZIAŁ KL.0 RÓŻA

wydatki bieżące W kwocie 36 368,92 zł' W tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 30 838,12 zł' oraz świadcŻenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 2 956,80 zł.
Pozostałe wydatki to: firndusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBI(Ą

wydatki bieżące w kwocię l1 909.69 zł. w t}łn: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 1 1 909,69 Żł. PoŻostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDZlAŁ KL'q żDŻARy

wydatki bieżące w kwocie 57 505'34 zł. w t}łn: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone wkwocie 51252'51 zl. oraz świadczęnia na rzecz osób frzycznych w kwocie
3 678'80 zł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocię 322458'21 zł. wtym: wynagrodzenia iskładki od nich naliczone
w kwocie 231 242,29 zl. otaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 96'7,36 zl.
Pozostałe wydatki to:
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bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media _ 24 036,87 (gaz, prąd, ścieki,
woda' wyłóz odpadów, telefon, Intemet),
Dokonano zakupu : kserokopiarki 2 999,00 zł., kwiatów rabatowych na klomby 2 958,98
zł., masztów i flag _ 3315,96 zł'' sprzętu kucherrnego ' 2736,'10 zł', wyrriana drzwi
zęwnętrznych 5 689,82 zł.

PP PRZYBOROW

wydatki bieżące w kwocie 38'7 446'20 zł. w tym: wynaglodzenia i składki od nich na]iczone
w kwocie 297 745,ó3 zł. oraz świadczenia na żecz osób fizycznych w kwocie 18 123,60 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utŻymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media _ 21 73 9,23 (gaz, pląd, ścieki,
woda, wywóz odpadów, telefon, Intęinęt), usulvanie śniegu z dachu 3 9ó5'00 Zł., montź
głowic termostatycznych oraz regulacji hydraulicznej centralnego ogrzewania 982,10 zł.
Dokonano zakupu : kserokopiarki _ 3 450'00 zł'' kwiatów rabatowych na klomby 838'01
Żł., zabawek - 3 498,24 zł.'kJzęsęł. stołów, biurka i regału - 14 355,40 zł', masŻów i flag
3 315'96 zł', sprzętu kuchennego _4 682,12 zł'

GIMNAZJA 801 -80110

PG BOROWA

wydatki bieżące w kwocie 187 433,50 zł. wtym: wyoaglodzenia i składki od nich nalicŻone
W kwocie 164 563'89 zł. oraz świadczenia na źecz osób fizycznych w kwocie 11326,80 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 268 956'64 zł. w tym: \ł}nagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 238 937,79 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 844.00 zł'
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA

wydatki bieżące w kwocię 943 809'4ó zł' w tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 753 245'11 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizyczrrych w kwocie 45 0'78'32 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utlzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media' 32 423 

'26 
(gaz, pląd, woda),

usuwanie śniegu z dachu 15 
'64,60 

zł.' malowanie linii boiska do siatkówki bocaej
3 0'11,40 zł., wykonanie siatek pŹeciwsłonecznych 1ł'raz Ż montażem i konstrukcją _
I0 '723 

'80 
zł., remont instalacji elektrycznej ' | 38l 

'29 
zł', dęmontaż sanitaliów _ 5 926,15

zł', wykonanię i montaż dŹwi olaz wyposażęnia w wC na zapleczu Sali ginnastycznej
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3 994,28 zł. przystosowanie sanita.iów w sali gimnastycznej w zalcesie instalacji sanitamqj i
elektrycznej 8 868,65 zł..' opłaty za usługi informatyczne l464,00zł.
Dokonano zakupu: drzwi 1 620,34 zl..

wydatki majątkowe w kwocie 23 ó07,24 wykonanie systemu nagłośnieniowego sali
gimnastycznei.

PG GŁowAcZowA

wydatki bieżące w kwocie 363 699,54 zł. wtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 323 299,64 zł' oraz świadczenia na tzecz osób ftzyczttych w kwocie 21 494,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzFnanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRABINY

wydatki bieźące w kwocie 588 987,27 zł' w t)m: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 555 278,47 zł' oraz świadczenia na tzecz osób ftzycznych w kwocie 33 708,80 Żł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utr4Ąnanie szkoĘ, ftndusz socjalny'

PG JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 330 694,60 zł. w tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 284 526,69 zł. oraz świadczenia na ru ecz osób lrzycznych w kwocie Ż5 268'16 zl.
Pozostałe wydatki to:

biężące utŻymanię szkoły, fundusz socjalny'

PG RÓżA

wydatki bieżące W k\\ocie 553 225,26 ń. wtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 436 400,84 zł' omz świadczęnia na nęcz osób fizycznych w kwocie 30 223'52 z|.
PoŻostałę wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły' fluldusz socjalny 

' 
opIaty| za media _ 18 697,85 (gaz' prąd' ścieki,

woda, wywóz odpadów' telefon, Internet), usuwanie śniegu z dachu 8 430,20 zł., naprawa
kotła Co _ l 146'80 zł., Iemont pa.kietu na sali ginnastycztej - )'6 997,8Ż zł.
Dokonano zakupu: masxów i flag - 3 315,96 zł'

PG STARA JASTRZĄBLĄ

wydatki bieźące w kv'/ocie 34'7 484,02 zł. w tym: wynagloduenia i składki od nich naliczone
w kwocie 302 354,00 zł. oraz świadczęlia na rzęcz osób fizycznych w kwocie 23 '77'7,90 zł.
Pozostałę wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoĘ, fundusz socjalny.



PG żDżARY

wydatki bieżące w kwocie 2'78255,'75 zł.w tym: w1nagrodzenia i składki od nich naliczone
wkwocie 247 379'03 zł. oraz świadczeria rta lzecz osób fizycznych w kwocie 15200'00 zł,
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły' fundusŻ socjalny.
Dokonano zakupu : panele odbojowe 950,00 zł'

DowożENlE UCZNlów Do szKÓL 80l - 80l tJ

Wydatki bieżące w kwoc].e 127 921,60 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 68584,30 Żł' PoŻostałe Wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdzających
do Grabin i starej Jastlząbki 20 2'62,62 zł., doplaty do dowozu ind1widualnego
9 491,33,00 zł., zakrtp paliwa do autobusu _ 18 231'ó5 zł., lbezpieczelie autobusu _ 4
0'74.00 zł'

ZEsPoŁY oBsŁUGI EKoNoMICZNo _ ADMINISTRĄCYJNEJ szKÓŁ
801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 40'7 63'7 
'63 

zł.'N tym: \rYnagrodŻęnia i skłądki od nich naliczonę
w kwocię 351 883,78 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie' ftutdusz socjalny, opłaty za: telefon, szkolenia' usługi infomatyczne
2 408.q6 zl'. op]aL) bankorłe. delegacje.
Dokonano Żakupu : materiałów biurowych, dt'ttków' metalowej szary aktowej _ 1 800,00 zł.,
programu do ewidencji środków twałych _ 1098,00 zł., licencji programu księgowego
i płacowęgo - 2 685,22 zł.

DoKszTAŁcANIE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

wydatki bieżące w kwocie 53 693,68 zł. w t}'m| dopłaty do czesnego dla nauczycieli
stirdiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli' szkolenia kadry kierowniczej.

szKoLNE 80t - 80148

sToŁowKA CZARNA

wydatki bieżące w kwocie l34 820,49 zł. w tym: na wynagrodŻenia i składki od nich
naliczonę w kwocie 74 055,0'7 zł. Pozostałe wydatki to: flmdusz socjalny, zakup ż}'v'ności na
posiłki dla uczniów _ 5'7 6ŻI,00 zł.
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sToŁowKA GRABINY

wydatki bieżące w kwocie 83 502,46 zł.,N tym: na wynagrodzenia i składk od nich
naliczonę w kwocie 45 379'30 Zł' Pozostałe wydatki to: firndusz socjalny, zakup z)\ności na
posiłki dla uczniów 36 02'7 ,48 zl.

sToŁÓwKA RÓżA

wydatki bieżące rł kwocię 81 320,31 zł. w tymi na wynagrodzenia i składki od nich
naliczonę w kwocie 43 991'94 Zł' Pozostałe wydatki to: fturdusz socjalny, zakup ż}'wności na
posiłki dla uczniów 35 232,69 ń.

sToŁÓwKĄ STARĄ JASTRZĄBKA

wydatki bieżące w kwocie 82 200,89 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
na]iczonę w kwocie 43 604'81 zł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny' zakup ż).!ł'ności na
posiłki dla uczniów 36 500,40 zł.

sToŁÓw}(Ą żDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie '74 426,'74 zł' w tym: na wynaglodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 45 352,6l zł. Pozostałe l\rydatki to: fundusz socjalny, zakup ż}'\łności na
posiłki dla uczniów 269'18'45 zl.

sToŁówKĄ PP czARNA

Wydatki bieżące w kwocie 61 130,62 A. w tym: na wynaglodzenia i składki od nich
naiiczone w kwocie 34 081,98 zł. Pozostałę wydatki to: findusz socjalny, zakup ż}Ąłności na
posiłki dla uczniów _ 24 952,96 zł.

sToŁówKA PP PRZYBoRóW

wydatki bieżące w kwocie 57 432,56 zł. w tym| na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocię 26 319,41 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup ż}1łności na
posiłki dla uczniów 29 279,43 zł.

PoZosTAŁA DZIAŁALNosc 801-80195

Wydatki bieżące w kwocię 91 685'41 ń. w tym: na w)'nagrodzęnia i składki od nich
naliczone W kwocie 7ll0,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
15 350'00 zł. Pozostałe wydatki to:
odpis na fundusz socjalny emel}'tów szkół.
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OCHRONA ZDROWIA

w 2010 roku nię plowadzono plofilaktyki związanęj z nalkomanią

opłacono diety d]a członłów komisji przeciwalkoholowęj, zakupiono wządzenia do sali
gimnastycznej szkoł Podstawowęj w Chotowej, stoĘ do DK Gmbiny, wyposżenię do Sali
fitness DK Grabiny oraz sprzęt komputelowy, opłacono wynajem autobusu do Gródka,
semina um szkolne oraz koszt opinii biegłego'

RealiŻowane zakupy inwestycyjne
Zakupiono sprzęt do ćwiczeń za kwotę 7'198,002ł do sali fitness Domrr Kultury w
Grabinach.

Pok}.to koszty obsfugi wydania decyzji w sprawie świadczęń zdrowotnych finansowanych ze
środkóW publicŻnych na kwotę 40,00 zł.

Wydatkowano środki na akcję zwalczania plagi komarów na telenach powodŻiowych
w kwocię 75'000,00 zł' w tym środki Ż dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie to kwota 60.000'002ł

PoMoc SPoł,EC7NA

Rozdzial 85202 -Domy pomocy spolecznej

Pokr'to koszty pob}tu w Domu Pomocy Społecznej jednego podopiecznego na kwotę
19.805'52 zł.

Rozdzial85212- swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia enrerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacone były zasiłki rodzinne, doda&i do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne orM świadczenia z flmduszu alimentacyjnego na kwotę ogółern
4.591.306,5121.
Pokytę Żostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsfugujących sprawy świadczeń
rodzinnych i funduszu a]imentacyjnego' wynagrodzenia z tj'tułu umowy zlecenie, koszty
zakupu materiałów biu.owych i ĘTosMenia, opłat baŃowych , opłat z q4ułu zakupu usfug
telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń' akcesoriów komputerowych oraŻ
składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne,
pokry'te został częściowe kosŻy podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Wysokość tych wydatków wyniosła 200.837,29 zł.
Waltość wydatków ogółem wyniosła 1.'792.143'80 zł

Dokonano ró\Ął'tięż zwlotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z
odŚetkami.
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Rozdział 85213_ Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrz1mujących zasiłek
stały i świadczenie pielęgnacyjne. ogółem waltośó opłaconych składek wyniosła 13.796,90zł.

Rozdzial85214- składki i pomoc rv naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe

wypłacone zostały zasiłki okesowe dla 294 rodzin, przyznane głównie z powodu bezrobocia,
długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności na kwotę 491 928,64 zł.
Udzieiono takźe pomocy w formie zasiłków celowych pienięznych i W naturze dla 43 rodzin
oraz opłacono pobyt 3 osób w domu dla bezdomnych i sprawienie pogrzebu na kwotę
26144,67 zł.
Wańość wydatków ogółem wyniosła 524 073'31 zł'

Przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł do TowaŹyst\\a Pomocy im'Św' Brata Alberta koło
Dębicy na utrzymanię osób bęzdomnych z gminy Czama.

Rozdz.8s2ls-Dodatki mieszkaniowe- wypłacono dodatki mięszkaniowe właścicielom i
najemcom mieszkań w kwocię 111.431'l6zł'

Rozdział 852l6_Zasilki stale
Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę 122 835'57 zł.

Rou dzial 852l9-Ośrodki pomoc} spol€CŻoej

Zostały pokryte koszty utrzymania ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne
pracowników zatrudnionyclr w ośrodku, wynagrcdzenia z t}'tufu umowy zlecenia, zakup
mate ałów biuowych znaczków poczto\łych, usłr.rg banłowych, połączeń telefonicznych,
sfużbowych wyjazdów w teren' delegacji' szkoleń dla pracowników a także zakup akcesoriów
komputerowych i licenc ji.
Zakup serwera z oproglamowaniem w kwocie 4 076,00 zł.

Wypłacono wylagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych _ na podstawię postanowienia sądu na kwotę l 733,00 Żł.

Ze środków własnych gminy rłrydatkowano 218.012,34 ń.
Z dotacji wojewody do zadań własnych wydatkowano l59 '357 

'1,6 
zł.

F.a:zefi| 379 .)'02,50 zł.

Rozdzial 85228-Uslugi opiekuńcze i specjaliŚtyczne uslugi opiekuńcze

Pokł4e zostały koszty spęcja]istycŻnych usług opiekuńczych ręalizowanych dla 1 osoby _
umowy zlecenia i pochodne dla 2 pmcownikóW na kwotę ogółem 7.050,00 zł.
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Rozdzial 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiolowych

wypłacone zostały zasiłki celowe d]a lodzin poszkodo\łąnych w wyniku powodzi _sfuaty
dotyczące budynków mieszkalnych na kwotę I82.200,00 zł.

Do Gminy Słubice przekazano pomoc finansową w kwocie 30.000'00 zł z ptzeznaczeniern la
likwidację skutków powodzi- udzię]ęnie 3 zasiłków celowych po l0.000,00 zł.

Rozdział 85295_Pozostała dzialalność

Realizowany jest Proglam Źądowy ,'PoMoC PAŃsTwA w ZAKRESIE DoŻYWIANIA'.
Z posiłków korzystało 7'77 dzieci z3'72lodzin i 5 dorosłych osób. Ponadto wypłacono zasiłki
celo\łe dla 401 rodzin na zakup żywności, pomoc w formie żywności dla 9 rodzin' Koszt
posiłków dla dzieci wynosi 374'864,14 zł, dla dorosłych 3'933,18 zł' zasiłków i pomocy w
natuze 501'135'68 zł'
wypłacone zostały zasiłki celowe na kwotę 110 000,00 zł dla ó0 rodzin' którc poniosły straty
w uprawach rolnych.
Razęm: 989'933'00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Śwrnrr-rco szxolNn tsł- tsłot

Śwrnrlrcł GnłnINy

wydatki bieżące w kwocie 45 497 
'94 

zł' w tym: Wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 39 013,14 z1. olaz świadczenia na rzecz osób ftzyczrrych w kwocie 3 910,80 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBLĄ

wydatki bieżące w kwocie 50 551,48 zł. w tym: \łynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 44 076,80 zł. otaz świadczenia na Źecz osób flzyczItych w kwocie 3 900,68 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PoMoC MATER|ALNA DLA UCZNlÓw 854-854l5

wydatki bieżące w kwocie 786 835'97 Zł. w tym:
stypendia za osiąglięcia w nauce 10 000'00 zł.
stypendia socjalne '745 3'74'47 zł.
wypłacono w/g lłydanych decyzji w ilości 604 dla 790 uczniów
zasiłki szkolne 31 46I'50 zł.
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 47 d]a 87 ucznjów
Z wyżej wylienionych środków sfinansowano:
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. opłaty za Intemet'

. Żakupu podręczników i afiykułów szkolnych,

. zakupu odzieży spoltowej,

. opłaty za kursy językowe,

. opłaty za czesnę,

. dojazdy do szkół iĘ.

DoKSZTAŁCENIE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 854 _ 8544ó

wydatki bieżące w kwocię 370,00 zł. lv tym zakup p.zepisów dotyczących działa]ności
przedszkoli.

PozosTAŁA DZIAŁALNoŚĆ 854 - 85495

Wydatki bieżące w kwocie 4 476,80 zł. w Ęm odpis na fundusz socjalny emery.tów
przedszkoli.

GosPoDARKĄ KoMUNALNA l ocHRoNA ŚRoDo\Ą lsKA

Do Gminiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czamęj przękaŻano dotację za okes od
miesiąca lipca do listopada w kwocie 47.003,25 zł. Za miesiąc grudzień nie wnioskowano o
pżekazanie dotacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej'
Dokonano również opłaty rocznej od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy'

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisloki
wykonano modemizację oczyszcza\ni ścieków w czamej, opłacono roboty budowlano-
montażowe' za pełnięnie funkcji inżyniera kontraktu, plowadzenie działań promocyjnych,
zużycie energii elektrycznej przy pompowniach ścieków i oczyszczalni ścieków oraz usługę
aud}.tu zewnętlznego olaz oplacowanie rapoltlt końcowego.

> Budowa kanalizacji Grabiny IV etap
wykonano mapy do celów projektowych, zapłacono za wypis i wyrys z ręjęstru gruntów,
zapłacono za uzgodnienia projektu'

} Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią
kanalizacji w miejscowościach stara Jastrząbka _ et^p I,Przeryty Bór +tap II, Róża _
etap III

wykonano oplacowanię dokumentacji projektowo_kosztorysowej Mechaniczno_Biologicznej
oczyszczalni Scieków.
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} Budowa sieci rvodociągowej i kanalżacji w miejscowości Chotowa osiedle za
zalewem.
Zapłacono za wypis i Wyrys z lejestu gtrntów, wykonano opeBt wodnoprawny, zapłacono
za roboty budowlano-montażowe, wykonano sieó kanalizacyjną i wodociągową opłacono
nadzór inwestorski' wykonano przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków, opłacono
również zużycie enelgii elektycznej.

)> Budowa kanalizacji Golemki
7aplacono za rłryLonanie pr',)lqcza do sieci energet5cznej.

Realizowane zakupy inwestycyjne:
} Zakupiono działki pod przepompownie i pod drogi dojazdowe do przepompowni na
kwotę ogólną 24.500'00 ń.

w 20i0 roku opłacono róWnięż selektywną zbióĘ odpadów, wywóz niecŻystości z
kontenerów, likwidację dzikiego wysypiska'

Poniesiono wydatki zwiąŻane z utzymalięm telenów zięlonych omz zagospodalowanie
terenów zieleni (zakup kwiatów i ich nasadzenie, opryski). Zakupiono lównież maszty i flagi
oraz opłacono porŻądkowanie telenu wokół Urzędu Gminy.

Poniesiono lównież wyd'atki zlłiązane z ptzy1ęciem i utrzrnaniem psów w schronisku.

Gmina poniosła wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserrłĄi przy
drogach gminnych w sołectwach, wymianą lamp sodowych' naprawą oświetlenia ulicznego w
Przyborowie' czama' Róża' nadzór inwestorski, opłaty za przyłączelie oświetleń ulicznych
w sołectwie Golemki' Podlesie, czama u]' Mickiewicza olaz Zdżary, w}miana oświetlenia na
stadionie Czama.

wydatkowano środki związane z gronadzeniem środków z opłat i kar za kaflystar;ę ze
środowiska.

wydatkowano ś.odki na selektywną seg.egację swowców Mómych.

Na komunalizację wydatkowano śIodki na opłaty związane z aktami notarialnymi' opłaty
sądowe, wykazy zmian, wykonanie operatu szacuŃowęgo nięruchomości w Rózy, podział
nieruchomości w Czamej, Żdżarach i Głowaczowej, opłatę za ogłoszenie do spftedaży ofaz
o pŹetalgu' uykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek w Golemach pod drogi za
kwotę 9'882,00 zł olaŻ podział nieruchomości w cŻamej pod drogi (ul.osiedle Las) za kwotę
21 .'7 1 6'00zł

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie dokumentacji
technicznej

Zap|acono Ża wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oświetlenia ulicznego
\ł.raz z kosztolysami olaz nadzór inwestorski'
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} Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy
Zapłacolo za wykonanie projektu oświet]ęnia' zamontowano oświetlęnie |licz\e oftz
opłacono nadzóI inwestorski.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego centrum Kultuy i Promocji w czarnej ptzekazarn dotację w kwocie
942.998,00 zł.

wydatkowano środki na rłypłatę dodatkowego w)nagrcdzenia locznego rłraz z pochodnymi
pracownika obsługującego centrum Kulturalno_ Infomatyczne w Jźwinach, zuzycie gazu,
energii, zakupiono tablicę ogłosŻeniową maszty i flagi, opłacono dostęp do lntemetu oraŻ
usługi telekomunikacyjne.
Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 90.960'0o Żł.

RealŁowane zadania inwestycyjne:

- Zagospodaron anie Centrum Boro$ej
Ujęto na zobowiązania faktuę za opracowanie dokumentacji ,,Zagospodarowania Cełtrum w
Borowej" na kwotę 36.ó00,00zł.'

W 2010 roku przekŻVano dotację celową w kwocie 182.000,00zł dla Gminnęgo Centum
Kultury i Promocji w Czarnej na fi nansowanie kosztów inwestycji pn.,,Budowa Wiejskiego
centrum Kultury w Głowaczowej''.

KULTURĄ FIzYczNA I sPoRT

Realizowane zakupy inweŚtycyjne:

> wykup dzialek pod centrum sportowo'R€kreacyjn€ w Róży
Zakupiono działki z przeznaczeniem pod budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego za kwotę
250.000'00 zł'

Ź \Ą ykup dzialek pod obiekty sponowe w Żdżaracb
Zakupiono działkę z przeznaczeniem pod obiekty spońowe za kwotę 2.000,00zł.

w 2010 rcku przekazano dotację do stowa.rzyszeń spoItowych na kwotę 162.000,00 zł. w
tym:

. LKS Głowaczowa _ 25'000'00zł'

. LKs Dąb Żdżary - 20.000'00 zł,

. LKs olły Borowa - 26.000,D0 ń,

. LKS Czamowia - 50.000'00 zł'

. LKS Dąblówka w starej
Jastrząbce - 19.000,00 zł,

r LKS Kamieniarz Golemki - 22.000.00 zł'
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opłacono zakup paliwa do kosiarek' energii, wody, zakupiono kosiarki spalinowe do
koszenia obiektów sportowych, zakupiono maszty i flagi, odśńeżanie boiska' dokunentację
projektową ogrcdzenia boiska w Czamej' walcowanie telęnu boiska w Borowej i Jazwinach'
wykonanie ogrcdzenia elektrycznego wokół boiska spo1towego w Jźwinach, mapę
s1,nacyjlą szatti ŻdzzLry oraz ubezpieczenie bud}mków.

Do Gminy Korzenna przekazano dotację celową w kwocie 30.000,00zł na likwidację
skutków powodzi- remont kompleksu spońowego" Moje Boisko oRLIK 2012 ot|z remont
inflastuktuy drogowo-mostowęj''.

31



Za]ącznikNr 3

do Zarządzen;a XX/20 l l
WójtaGminy czarna
z dnia 23 marca 2011 rcku

SPRĄWoZDANIE Z WYKoNANIA DocHoDów I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zAKREsU A-DMINISTRĄCJr RzĄDowEJ

oRAZ l\\YcH ZADAŃ zLEcoNYcH UsTAwAMl
ZA 2O1O ROKU

Dział Nazwa Phn wykonan€
dochodv

wykonan€
wvdatki

I 2 3 4 5 7

010

01095

01095

RoLNICTwo I ŁowlEcTwo
Pozostała działalność

Dochody bieżące' w rym:

- do1acje c€lowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

r/ądoqej ord/ lnn)ch /adan /le"on}cń gmin:( L'ldsam:

Pozostała działa1ność

wydatki bieżące' w tylnI

l ) $]rdatki .jednostek budżeto$ych. w lym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich stalutow}ch zadań

2n6 270,n0

206 270.00

206 270,U)

206 2',70,00

206 270,00

206 27O,OO

206 270,00

3 459,10

202 810.90

206 2ó9'33

206 269.33

206 269,33

206 269,33

206 269.33

206 269-33

206 269,33

206 269-33

I459-10

202 810.21

100,00

100,00

100.00

r00,00

100,00

100,00

100.00

750

7501l

7501l

ADMINISTRACJA PUBLTCZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celow€ otrzyman€ z budżetu pańslwa na

realizację zadań bieŹących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Urzędy woiewódzkie

wydatki bieźące' w tym:

l) wydatki jednostek budŹetowych' w lym na:

a) wnagrodzenia iskladkiod n;ch naUczane

b) wydatkj zwjązane z realizacją ich statutowych zadai

1r6 060,00

8'1'125,00

8,1,125,00

84 425,00

84 425.00

8;1425,00

84 425,00

79 818.48

4 586,52

I t0 &19,05

84 '125,00

84,125,00

84 425,00

0 8.10,05

84 425,00

84 425.00

84 425-00

79 838.48

4 58ó,52

100.00

100,00

100,00

r00,00

r00,00

100,00

r00,00

100,00

75056

75056 Spis powszecbny iinne

Dochody bieżące' w tyh:
_ dotacje celowe otrzymane z budże1u państwa na

realizac.ję zadań bieżących z zakresu adminislrac'ii

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Spis powsuechny i inne

wydrtki bieżące' w tym:

1) wydalki j edoostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich slatulowych zadań

]) świadczenia narzecz osób fizycznych

31 635,00

31ó35'00

it 6i5,00

]] ó]5'00

3l óJ5'00

l0 951,00

10 95 r,00

20 684,00

26 Ą24,05

26 424,05

26121,05

26121,05

26121,U5

7 424.05

7 4Ż4,05

l9 000,00

83,53

83,51

83,53

83,53

67,79

67,79

9r.86

1



751

7510 t

URZĘDY NACZDLNYcH oRGANÓw
wŁADZY PAŃsTwowEJ. KoNTRol.I r

oCHRoNY PRAWA oRAZ sĄDowNICTwA
Urzędy naczelnych organów władzy pańŚwowej

konlroli i ochrony prawa

Dochody bieżąc€' w tyn:
'dotacje celowe otrzymane z budżeiu państwa na

rea1izację zadań bieżących z zakresu adminislracjl

l/qdohej ora/ irn)ch /ŻdJń /lelon)ch gnllniE u.lawdTi

r r4 872-00

2 052,00

2 052,00

2052,00

8l ó79,52

2 052,00

2 052,00

2 052,00

81679,52

100,00

100,00

100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe.j

konl.oli i ochrony prawa

wydatkibieżące, w tym:

1) wydatki j ednostek budżelowych' w rym:

a) wynagrodzenia iSkładkiod nich naliczane

2 052,00

2 0s2,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

2 052,00

100,00

100,00

t00 00

r00.00

'75t0'1

75107

W]bory Prczydenta RŻeczypospolitej Po1skiej

Dochody bieące' w tym:

_ dotacje celowe o1rzymane z budżetu państwa na

realiŻację zadań bieżących z Żakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zlecon}ch gminie ustawami

wybory Preądenta Rz€czypospolitej Polskiej

wydatki bieące' w tym:

l ) wydatki j ednostek budżetowych. w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realiŻacjąich sta1utowych zadali

3) świadczenia ną rzecz osób fizycznych

52 820,00

52 820,00

52 820,00

52 820,00

52 820,00

20 600.00

I l 292,81

9 307,19

32 22t,00

46 545,58

46 545,58

46 5'15,58

4ó 545,58

4ó 545'58

t5 675,58

109t2,27

Żl763.]l

30 870,00

88,r2

88,r2

88,12

88,12

88,12

76,10

96,63

51,18

95,81

75109

75109

Wybory do rad gmin, powiatów iseimików województw

wybory wójtów' bu.mistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne. powialowe i lYo.jewódzkie

Dochody bi€żąĆe! w tYm:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

t/ądoqej old/ :nn).h 7adan Zlecon}ch gnin e L'ld$dm'

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw

sybory wójtów. bumist.zów i Prezydeotów mias1oraz

referenda gminne' powiatowe i wojewódzkie

wydalkibieżące' w tyb:

1 ) wydatki j ednostek budżetowych. w tym:

a) wynagrodzenia iskladkiod nich naliczane

b) Wdatki związane z realizacią ich statutowych zadań

3) świadcŻenia na rzecz osób fizycznych

60 000,00

60 000,00

60 000.00

60 000_00

60 000,00

23 500,00

l2 298,00

I I 202.00

3ó 500'00

33 081,94

33 081,94

ll 08r,94

33 081,94

33 081,94

]5 3óó.94

9 667.18

5 699,76

17 715.00

55,14

55,14

55,1.1

65.39

78,6t

50.88

'18,53



851

85195

85 r95

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Dochody bieżącĆ' w tyln:

- dotac.je celowe otrzymane z budżelu pańŃwana

lea'i.7dL]ę ldddr bIe/qc)c\ / lańre)u Jdnini'l"j!Jl

"ądoue] 
oraz inn)ch 7ddan /le.on)ch tsninie Una$dTl

Pozostała dzialalność

wydstki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetos]rch' w tym:

a) Wnagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) Ę'datki związane z realizacją ich statutowych zadań

'10,00
,10,00

'10,00

40,00

40,00

40,00

40.00

40,00

40,00

40,00

40,00

'10,00

10,00

40.00

40,00

40,00

40,00

i00.00

r00,00

100,00

100,00

r00,00

100,00

100.00

8s2

85212

a521Ż

PoMoc sPoŁtrCZNA

Śwjadczenia rodzinne' świadczenie z fundusŻu

a1inenracyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emeMalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące' w tym:

_ dotacje celowe otrzynane z budżetu państwa na

reąIizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

świadczenia rodzinne. świadczenie z fund!szu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczen ia

emerytaln€ i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżąc€' w tyn:

1) wyda*ijednostek budże1owych. w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) $Ydarkizwiązane Ż realizacjąjch statutowych zadań

3) świadczenia na rzeczosób fizycznych

4 776790-40

4176 79lt,M

185 483.49

159641,3E

25 842,1

4 59r 106,51

5 065 823,00

477679D'0ł]

1776190,t0

4776790,00

5 0ó3 797,48

4776790,00

177679n,n0

1776790,00

4 776 790,00

s 063 797.48

1116790,0n

185 '183,19

159 6'11,38

25 842,11

4 591 106,51

100.00

100,00

100.00

100,00

100,00

100.00

100.00

100,00

100,00

85213 składki na ubezpieczenie zd.owotne opłacue za

osoby pobierające njektóre świadczenia z pomocy

społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji

Dochody bieżące' w tyn:

' dotacje celowe otrzymane z budżctu państwa nn

rcalizacię zade bieżących z zakresu administracji

_/ądoseJ ora7 inn)ch /ddan /le.o1).h gminie u(la$aTl

4 250,00

'r 250,00

'1250,00

1221,18

4 224,48

4 224,48 70,20

99,40



85211 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

o'ob) pob.erajace nielrore,s irdc/en,a / pomor)

spolecznej. niektóre świadczenia rcdzinne omz Ża

osooy tl!7e(lni\lace s lajeciJch cenlrum irlegż.ji

wydatki bież4c€! w tym|

]) \łYdatkijednostek budżetowych' w rym:

a) łynagrodzen;a i składki od nich na]iczale

4 250,00

4 250,00

4 250,00

4 250.00

4 224,48

4 224,44

4 224,48

4 221,18

99,'10

99,40

99-40

99,40

85219

85219

ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżącĆ' w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

ledllzdl]ę łdJn b eracjch / /a\le.u ddlnini'l_a.ji

llądo$eJ ola/ irr)ch /adan /lecon)Lh gnl'nię uśaqańi

ośrodki pomocy społecznej

wydatki bi€żąĆe! w tym:

l) wydalki j ednostek budżetowych. w tym:

a) !łYnagrodz€nia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzeczosób fizycznych

1733,00

I 733,00

1733,00

1733,00

1 733,00

25,Ż0

I 707,80

r 733,00

1 733,00

173t,00

r 733,00

I 733,00

I 707,80

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85228

85228

Usługi opiekuńcze i Specialisryczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące' w tyn:
_ dotacje celowe otrzymme z budżetu pańsrwa na

realizacię zadań bieżących z zakresu adminisłacji

r/ąoohej olal innych 7ddan llel01)ch grinie U5la$aTi

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wyditki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostek budżetosfch' w !ym:

a) '\łynagrodzen ia iskładkiod nich naliczane

7 050,00

7 050,00

7 050,00

7 050.00

7 050,00

7 050,00

7 050,00

7 050,00

7 050,00

7 050.00

7 050.00

? 050,00

7 050,00

7 050,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85278

a5Ż7a Usulvanie skutków klęsk Ż)^łiolowycb

Dochody bieżące' w tym:

_ dotacje celowe otrzymane z budżefu państwa na

realizację zadań bieŹących Ż zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie lstawami

Usuwalie Śku1ków k]ęsk ż]Ąviołoq/Ćb

wyditki bieżące, w tyn:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

]ó4 000'00

1ó4 000'00

ló'l000'00

l6/t 000,00

r6.1 000,00

164 000,00

1ó4 000.00

1ó4 000,00

1ó4 000'00

164 000,00

164 00o,oo

164 000,00

100,00

100,00

r00.00

100,00

100,00

I00"00



85295

85295

Pozostała działalnośó

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budż€tu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Pozostała działalność

wvdatki bi€ż4c€, w tvm:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

lr2 000,00

r r 2 000,00

I l2 000,00

I l2 000,00

ll2 000,00

I l2 000,00

I l0 000,00

110 000,00

ll0 000.00

r r0 000,00

rr0 000,00

I t0 000,00

98.21

98,21

98,21

98,21

98,21

98,21

oGóLEM DoCHoDY 5 503 065,00 5 462 ó3538

oGoł,EM WYDATKI 5 503 065,00 5 462 63s38
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RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

Pozostala działalność

otr4łlane środki w kwocie 206.269,33 zł zostały wykorzystane na zw1ot podatku akcyzowego
zawafiego'w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prodŃcji rolnej przez producentów

rolnych oraz pokqło inne wydatki związane z realizacjąkgo zaduia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

otrz}rnanę środki wykorzystano na wynagrodzęnia wraz z pochodnymi pracowników zadań

zleconych' składka PFRoN' zakup druków , oprawa ksiąg USC oraz opłata pocztowa.

Gmina do utr4.rnania pracowników dofinansowała również własne środki w kwocie 85'494'05zł.

spis powŚzechny i inne

w 2010 roku został pŹeplowądzony Powszechny Spis Rolny. Z Urzędu Statystycznego 'w Rzęszowie
otrz}mano dotację w kwocie 26.424,05zł' za któĘ zostały Wypłaconę dodatki spisowe dla członków
Gminnego Biura Spisowego oraz za aktualizację wykazu gospodarctw rolnych.

URZEDY NACZELNYCH oRGANÓw wŁADzY PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI I

ocHRoNY PRA\ł A oRAZ sADow\lcTwA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatkowano środki na zapłatę umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu

wyborców wraz z pochodnymi.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wydatkowano środki związane z wyborami Plezydenta Rzecz}pospolitej Polskiej na wypłatę diet

człoŃom komisji, wyposżenię lokali wyborczych, materiały biurowe' tonely' tusze do drukarek,

usfuga infomatyczna, umowy zlecenia związane z obsfugą wybolów olaz pochodnę od tych umów.



Wybory do rad gmin, red powiatów i sejmików województw, wybory wójtów' burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne' powiatowe i wojewódzkie

wydatkowano środki związane z wyborami do rady gminy i wybolęm wójta na \łypłatę diet

członkom komisji' zakupiono mateliały biurowe, kabinę lłyborczą i umę do lokalu wyborczego w
GłowacŻowej 

' 
usługę infolmatyczną umowy zlecenia zwięale z obsługą wyborów oraz pochodne od

tych umów.

ocIłRoNA ZDRoWIA

Pozostala działalność

Pok}'to koszty obsługi lłydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze

środlólł publicznych na k\^olę 40.00,/l'

PoMoc sPoŁEczNA

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk|adki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

W1płacone były zasiłki Iodzinnę, dodatki do zasiłków' zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne oraz świadczęnia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 4.591'306'51 zł.
Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń
rodzinnych i fi.nduszu alimęntacyjnego' wynagrodzenia z t}'tułu umowy zlecenia, koszty zakupu
materiałów biurowych i wyposażenia' opłat banłowych ' opłat z t}'tułu zakupu usług
telekomunikacyjnych' wyjazdów służborłych' szkoleń, akcesoriów komputelowych olaz składki
ubezpieczenia społęcznego dla osób otrzymujących świadczęnia pielęgnacyjne' Wysokośó tych
wydatków wyniosła l85.483'49 zł'
Wańość wydatków ogółem wyniosła 4.7'16.'190,00 zł

skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierające niektóre świadczenia Ż

pomocy spolecznej' niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum int€gracji spolecznej.

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących świadczenie
pielęgnacyjne. ogółem wartość oplaconych składek wyniosła 4.224,48 zł.

ośrodki pomocy Śpolecznej

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów plawnych osób

ubezwłasnowolnionych _ na podstawię postanowienia sądu na kwotę 1 733'00 zł'



Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

Pok}.te zostały koszty specjalistycznych usług opiękuńczych Iealizowanych d]a l osoby rrmowy

zlęcęnie i pochodnę dla 2 pracowników na kwotę ogółem 7'050,00 zł.

Usuwanie skutków klęŚk żrywiolowych

Wypłacone zostały zasiłki celowe dla 26 rcdżn poszkodowanych w Wyniku powodzi _ staty
dotyczące bud}']*ów mieszkalnych - na kwotę 164'000,00 zł.

Pozostała dzialalność

W;płacone zostĄ zasiłki celowe na kwotę l10 000,00 zł dla 60 rodzin, które poniosły straty w
uprawach rolnych.
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Zalą€znik Nr 4

do Żarządzenia Nr XX/20l ]

wójla Gminy Czama

z dnia 23 marca 2011 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedź napojów alkoholowych i wydatki na realizację
zadań ok-reślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiąz1'rłania problemów alkoholowych

orź\z w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii za 2010 rok

Dz. Rordz Wyszczególnienie Plan
Wykonane
dochodY

Wykonane
!ł'vdatki wsk9/o

'75618

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawn€j oraz
wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu ter}torialnego na podstawie

Dochody bieżące' w łm:
_ rłpL5wy z oplat /a Zezwolenja na sprzeda/
alkoholu

112 0d9.00

r 12 049,00

l12 049,00

r 12 049,00

I r2 048.10

I12 048,10

112 048,10

1 12 048,r 0

r00,00

100,00

100,00

100,00

851

85153

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

wYdatki bi€ąc€' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w bm na

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych Zadań

119 610,80

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5ż 7a9,Ż1 44,13

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżąc€' w tym:

1) wydatki jednostek budżeto$rych, w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

wydatki majątkowe' w tym:

l)inw€stycje i zakupy inwęstycyjne

- zakup sprzętu do ćwiczeń

117 610,80

110,{10,80

I 10 410,80

8 000,00

102 410,80

7 200,00

7 200,00

7 200,00

52 789,24

15 59lł4

45 591,24

5 704.00

39 887,24

198,00

198,00

r98,00

7

1

1

44,88

4l'Ż9

41.29

71,30

38,95

99,9',7

99,97

99,9 7

ogólem dochody 112 049,00 112 048,10 100,00

ogólern wydatki 119 610,80 52 7a9,24 44,r3

.- 
)



do Z.ŹądŻenia Nr xx/20l l

zdnia 23 n rca20l I roku

sPRAwozDANIE z wYKoNANlA KwoT DoTACJI UDZIELANYCH z BUDżETU GMINY czARNA
w 2010 RoKU

Rodai dotłciiŻ budżetu

0t0 Rol,NlcTwo l ŁowlEcTwo t0 000_04 8 509.02
01030

-dotacja celowa związańż z realiztcjązad.ń gminnych' w
tym wplrty gnin na n.cz lzb Rolniczych

l0 000.0(
!0 000.0t

8 509.02
8509.02

ó00 TRĄNSPoRT l ŁAcZNosC 5ló 997.9]
60014 Drogi publiczne porvialose

_ dotacja celow' do Powiatu na pomoc nńlnsową na
dofinańso$'anie własnych Żłd!ń bieżących'w tym:

Renont droEi Pańalołej nr |!79 Żarówka JoslEąbln
' Rehoht lhogi Pawąlovei Ąl I 279 R Róża Ja't2ąbka slard

-dotacjł celowł do Powiatu ńa pomoc finansową na
dofi nansowanie wlasnych zadań inweŚtycyjnych i zakupów
jnw€stycyjnych' w tym:
'l'Eeballol,d dfuqi povialavej t 12Ea Pi|zno-Róża

146 997.93

270 210,93

1a 274,93

23A A0A.A0

116 7Ż7'oo

446 993.28
27o Ż6ś,28

40 270.93

229 995.35

176 727,n0

t76727.04

600]ó Drogi publiche gminnc

- dotżcj' c€lowż dx pońoĆ fiń'nsową dla.jcdnośki
samorządu terytoriilnego (Gminł Rłdotnyślwielki ) na
dofi nansowani. własnych zadań inweŚtJcyjnych j zakupów
inwesty.yjnycb, w tyn:

P| tud'Ą 't J.Żl śĄ,n-.;Ar ln nl l'or!Ę!f Jahouh

50 000.00
50000,00

50 a0a.a0

19 t01.21
19 t01,21

4910t.21



720 l ]suBanie skulkÓw klęsk żyłio]owych

dotacja celowł do Powiafu na pomoc fińansową na
dofinanlos.nie tlasn}ch złdań bicr4.y(h, $ llm:

- l|enarl pf:epusl! na.lro.l:e porialow.j Pr.edN -Chałovą
n, rt iej sc av oś. i G / d b i Ą)

20 000,

20 000,

20 000.

20 000.00

20 000,00

20 000.00

754
BEZPIECZI]NSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRzEctwPożARowA

5 000,0( 5 000.00

?540.1 Jednośki lelenowe Polic ji
_dotgcja celowa na FU ndusz \łspxrcia Policji z
prŻeznaczeniem na zakup p'liwa do samochodu dla
Konkarialu w czrrnej

5 000.00
5 000,00

5 000.00
5 000.00

852 PoMoc sPoŁf,cZNA 30 000-0n 5 000.0t 30 000.00 5000-0(
85211 Z6iłki i pomoc w naturze oez skladki

ńa ubĆ7pięc&nia emęIylalne i rentose
-dotacja c€loła przeklzańa ńa finansowani€ lub
dofinansowłni. hdań zl€.onych do realizacji
stoła.zysreniom'pomoc osobom b.zdonnyń

5 000.0i 5 000,00

85278 Usuwanic Śkutków klęsk Żlvio1oĘ'ch _ dotacja c€lowa do Gminy slubic€ ła pomoc fińańsową na
dofi nansos'nie $ |'śn}Ch /'d{ń bifżąc)ch. s lymI

_ poDroc dla nieŚzkańców dolknię1ych połodzią

J0 000.00

30 000.00

30 000,00

l0 000.00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
ocHRoNA ŚRoI'owtsKA

51 7t8,00 47 003.2:

90001 Gospodalka ŚcieLolva iochrona vód _ dotacja przedmiotowa z budżetu dla słńo.ządowego
zakładu budżetowego w tym:
_ dopłata do ceny Ściekóił

53 718,00

53 718.0C

47 0t)3,21

47 403"2:

92t
KULTURA I OCHRONA
DT,IEDZICTWA NARODOWEGO I 215 958.00 I 2!5 t5E.0t

92109 Domy iośrodkikultury. śvietlice i
kluby

_ dotacja podmiotowa do Gminne8o C.ItrUń Kultury i

r r24 998.00

942 998,00

I l2,t 998,0t

942 998.0(

_ dot'cja c.lowa na dofinansowanie kosżtów reolizacji
inłestycj i i z.ku pów inwesty(yjnych ilnych jed nostek
sekto.ł finansów publicztrych' w tym:

Środki d!ą GnnneEo(:en!Ąu Kuhul| i Ploho.jiv Czarnej
ha doJihonsavd"ie kosztów realizacji inwesłcii Ph '' Bu.|o||.
Wieikiega C.hll h K lhł' i Cłovatzovej'|

t82 000,00

!82 0a0 a0

ta2 000,0(

182 000.0c



92l ló Biblioteki dot'cja l"J'niotowa dla cninn€go centrum Kultury i 90 960.00 90 960,00

926 KULTURĄ FIZYCZNA I sPoRT 30000.00 1ó2 000.0( 30 000,00 ló2 000.00
92605 Zadmia w ZkreŚie kullury lizyczncj

_ dotacje celowe(bieżą..) n. wŚpier.nie rozwojU spońu

r62 000.0(

1ó2 000'0(

162 000.00

ló2 000,00

92674 UŚuNanie skutków klęsk Żywio]owych _ dotacja celowa do Gminy Korzenna na ponoc fin.nsową
nł dofinłnsowanie własnych zadań bi€żących, w łm:
_ renon1komplcksuspońowcgo"Mojcboiskoorlik20l2'
oliŹ remonl iniBtruktury drogowo_mostowej

30000,00

30 000.00

30 000,00

30 000,0l]

ogółem' w tym:

- dotacje podmiofowe
_ dotacio Dlżedmiotowe

I 851 673,93
763 997.93

1 033 9s8,00
53 718.00

177 000,00
17? 000,00

0,00

000

I 844 055,8(
7ó3 094.5:

r 033 958,0(
47 N13.2!

175 509,01
r7s 509,0t

0,0(

"-1



ZałącznikNró
do Zarządzenia Nr xł20l l
wójtacni'yczama
z dnia 2ll m ca20l1rcku

SPRĄWoZDANIE Z WYKoNANIA
PRZ\ CHoDÓw l RoZCHoDÓ\Ą BLDŻETU GM \ry CZARNA

zA 20.10 RoK

$ eoJ
Prłchod} Ż zaciągnięĄ'ch połcŻek na finanso\'mle
,adań realj7-owanych z udzialem środków pochodŻących
Z budŻelu Unii Europejskicj

t00 000.00 279 893-43 93,30

s 952
Przychody z aciąEn;ęiych pożyczek i ked)tóW na

5 731 I15,00 7 617 208.:15 132,86

s 9ss PrŻ]-chod]' z t}'lu]u innych ro2]iczeń krajo$}ch 333 543,ó8 33i 5113.68 100.00

6 3ó6 858.ó8 8 230 ó45'4ó 129,21

s 992 sn]al] o rĄr"n].'r \JJio\[.h poĄl/rl (l(dyo l 813 226,20 5 741 ŻŻ6-2a r49-44

3 843 226,20 5 743 226,20 149,44

W 20 ] 0 toku, Zgodnie z zaplanowanymi przychodami. Żaciąanięto kred}ty i pożyczki \' kwocie 7897]0]'787'],u'tym
długoleminowc w kwoc;e 5 997 10l.78 zł oraz kredl krótkoleminos} w kwocie l 900 000"00 zl.

Zaciągnięto następującc kJed}ty i poz'cŻki:

a) kred)ły z prŻeznaczenień na:

- sp]a!ę wcześniej zaciągniętych zobowiąŻań z lylułu kred}tół i pożyczek

s ($^cie 2 2a< aq4.00 /t - dtu.o.eninou)
_ inwestycje pn' ''Poszerzcnie ofcńy turyśyczno_kuliuralncj Gmin} czama poprzeŻ budołę parku

turystycaojekreac)jnego" w kwocie 500 000.00 2l ' dluSotemino*)-
- inwest)cję pn' ''Program popraw} cryslości zlewni rzeki wisłoki - budowa kanalizacji czama
U-dblr)'u l$ollc J5ł 7'o.4' /l _ d'ut' le_n'1oĘ'
'rcalizację 7adania pn.''Wydalki bieżące z zakresu oświaly i Wychou'ania na terenie Gminy" w kwocie

'l00 000.00 7-ł _długo1erminoY}.

_ inwestycję pn'' Remon1 dro8i powiatowej nr l279R Róża_Stara Jastrząbka
w kwocie 229 995'352ł' dłu8otermino$l.

- inweslycję pn."Zakup sanochodu ralosnjcz-o-gaśniczego dla osP C,arnaw celu podniesienia
bczpieczeństwa mjeszkańców'' w ksocie 482 035'00 Zł_ d]ugotennińo$J'.

_narealiacjęzadaniapn''Usuwanieskutkó$'powod7inalereniegrinywzakresiewkladuwlasne8ow
kwocie 200 000'00 zł. oraz bieżące utrzymanie oślvietlenia ulicac_go nalercnie gminy w kwocie
800 000,00 zl- dlugotermino\\)'

'na pokrycie w}stępując€go v cią8u roku 20]0 przejściowego detjcru budŻetu gminy\'kwocie
l 900 000.00 z] _ kó1kotermino{}''



b) połc7ki z p.Zeznaczeniem na:

_ inweslycję pn 'Pro8ram Poprasy Czystości ZleMi RŻeki wńłoki _ budowa kanalizacji c7ama _Grabinr
w wl'osicw Rzesńw w kwocic 274 407'53 Żl' d]ugoteminowa'
- inw.slycję pn':Budowa sieci wodociągowei i kanalizacyjnej w miejscowości chotowa osiedle za
/Jleqem u k$oc.e l80 000.00 /l_ d Jtsolem:rośa.

- inwes1ycię pn- ''Budowa cenlrum rekleacyjnego w Czamej" w kwocie 279 893'43 2l _ dlugoteminouJ.

Nie żostal zrealizowany plań przychodów z lytułu zaciągnielych kredyów j pożłczek d]ugolenninowych w
kwocie ]ó 2 l ].22 zł. $. tym z t}tułu i

a)ked)tów z pźeznaczeniem na:

' jnweslycję pn' ''Remonl drogi powiato'vcj nr ]279R Róża_Stara Jaśrząbka w kwocie rl'652ł.

- inweslycję pn'''Zakup samochodu ratownjczo-gaśliczego d1a oSP czama w celu podniesien;a
bezpieczeństrva mieszkmców" s'Laocie 16 l02.00 zł

b)poŻyczki z przeznaczeni€m na|

- inweslyc]ę pn' 'Budo\Ąa centrum rekreac}jnego w Czamej' w kwoci€ 20 106.57 zł

W2010 roku' z8odnie z aplmowanymi rozchodami' spłacono kred}ty i poz}czki długoleminowc
w kwocie 3 843 22ó'20 2lorŹ kred}t kótkoteminow- w kwocie ] 900 000'00 Żl' \'tym:

1' Kred]t w Banku spółdzielczym Rzemios]a w Kmkowie oddzia] w cŻamej ]5 000'00 7-ł

na Żadanie''Budowa sieci kmalizac}'jnej i przykanalików w cho1owej I]"

2' Kred)t w Banku spółdŻielcłm RŻ€miosla w Krakowie oddzial w cŻamej 40 000.00 7-]

na zadanie "Budowa sali gimnasrlcznej Glolraczolva'

3' Kred}t u'Banku spóldŻie]cz'm RŻemiosła !v Krakowie oddział w cŻarnej l75 000'00 7-]

na spla!ę wczesniej zacia8nię1ych kred)ów i połcŻek
Żl' Kred]t u'Banku SpóldŻielcz/m RŻemiosła 

'v 
Krakorvie oddział w cŻamej ]]5 600.00 z]

na spła!ę wczesniej zciagnięrych ked)tów ipoŻyczek

5. Krcdyt W Banku spóldzielczym Rzemjos]a w KJakowje oddział w Czamej 70 000_00 zł
na spłatę wczesniej Żacia8niętych ked}'tów i pozyczek

6- Krcd)t w Banku Spóldzjclcz}m RŻemios]aw Krakofie oddzia] w cŻamej 20 000.00 zł
na zadanie ''Poszerzenie ot'eny turyśyczno-kullura]nej Gminy czarna

poprzcz ro^ój ;nlrasllukturr kokalnej|'

7. Kred),lw Banku spółdŻi€lcłm RŻemiosła w Krakowie oddział w Czamej 25 000'00 Zł

na zadanie' Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czama

popŹez roNój infrastruktury kokalnej"

8' Kred)'t w Bmku SpółdŻielczym RŹemiosła w Ń€kowie oddział w czarnej 25 000'00 7-ł

na Żaddic''Poszęr7śnie ol'eńy turystyczno_kulluralncj Gmnty czańa
poprzez ro^\oj ;nfrastrukLury kokalńei|'

9. Krcd)t w Banku spó]dzielcłm RŻem iosła u' Krakowie oddŻia] w czamej ] 20 000.00 zł

nazadanie "Budowa Remi4, OSP Carna"
] 0 ' Kredl w Bmku spóldzielcłn RŻemiosła u' Krakowie oddzia] w czamej 70 000.00 zl

na zadanie "Zakup budynku admin;strac neso"

] ]' Kred}t w Bmku Spółdzielc/łm Rzemios]a w Kmkolvie oddział w czamej 15 000'00 zł

nazadanie "Reńont iw)posażcnie świellic} Zs cŻama"

]2' Kredylw Banku spółdzielczym Rz€miosła w Krakowie oddzial w czarnej 15 000'00 z]

na zadan;e 'Budowa sieci \'odociągowej Źdża].-'

l 3 ' Kred}'t w Banku Spó]dzielcrym Rzemiosła w Kr.tkowie oddzial w Cane.j l 5 000'00 zl

na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Glowaczowa '



14' Kred)t w Banku SpółdŻielcrym RŻemios]a w Krakowie oddŻia] w czamej ó0 000.00 z]

na Żadanie''Zagospodarowanic ccnlrum czamej"

]5' Kred}t u'Banku spóldzje]c7-ym R7-emiosla w Krako'vie oddział w cŻarnej 110 000'00 zł

nazadanie "Budowa Rcmizy OSP Czena"

16' Kred)t \ł Banku spółdŻielcuym R.Zemiosla 
'v 

Krako'vie oddzial w cŻamej 15 000.00 zł

nazad ie ''Budo\? klJtej pbvalnjŻ basenem pl}sackim''

] 7 ' Kred)r w Banku spółdzielcłm RŻemiosła w Klakowie oddział 
'v 

CŻamej l50 000'00 z]

na zadanie "Budowa kanaliacji Carna' Golemki"

] 8. K.ed)t w Banku Spółdzielcłm RŻeń ios]a w Krakou'ie oddział !v Czamej l 00 000'00 zł
na Żadanie "Budowa sa]i gimnastyczne.j cłowaczowa''

l9' KJed}'t w Banku spó]dzielc4,m Rzemiosła w Krakowie oddział w c?arnej

na adanie ''lnlcgracja społeczno_gospodarcza Gmi.y Czarna poprzeŻ remon1 918 000'00 zł

i budowę inl'rasr|uktury drogo$€] _II e1apl!

20. Kredylw Banku spółdzielc7-ym Rzemiosla w Krako\ie oddzialw czamej 23 894,00 z]

na splatęwczesniej zaciagniętych kred}tów i pozyczek

2 l ' KJed}t w Banku spó]dzielczym Rzemiosła w Krako$ ie oddzjal w czarnej l0 000'00 zł

na 7Źdanie'Budowa sali gimnastycznej Jaźwiny'

22' Kredylw Banku Spó]dzielczym Rzemiosla w Krakowie oddŻiał w cancj 5 000,00 zl

na Żadanie ''Budorva ocŻ}szczalni ścieków w miejscowości stam Jaslźąbka

wraz z iecią kanalizacji w miejscowości slara JastrŻąbka-etapl. PrzerJ1y Bór

etap II' Róża_eiap ]II''

23 ' Kred]'t w Banku SpóldŻie]czym RŻemiosla !v Kmkolvie oddzia} w czarncj l ] 0 000.00 zl

na Żadanie ''Budowa sal; 8imnaslycacj czama"

24' Krcdy! w Banku spóIdzielcrym Rzemios]a w Kmkowie oddział w czarnej 30 000'00 ZI

nazadanie "Budowa zespo]u boisk spotoĘ'ch przyŻespole sŻkół !v Grabinacb''

25' Kred}t u'Banku spóldzielcz'm RŻemiosla 
'v 

Klakowie oddzial\! czamej 110 000'00 zł

na Żadanie''Budowa kmalizacji sanitamej cz na-Golenki'

26' Kredyt w Banku spóldzie]crym Rzemiosła w Krakowie oddział w cŻamej 20 000.00 zł

na Żadanie 'RoŻbudo'la remizy osP Zdza|!''

27. Krcd}t w Banku spółd7ielcłm RŻemiosław Krakowje oddzia] w czamej 10 000'00 7-ł

na zadanie'lntegracja spolecz-no-gospodarcza Gminy Cza.na poprzez remont

i budolvę intiasrtuktury droeowcj _lI etap'

28. Krcdyt W Banku spóldzielczym RŻemiosław Kmkowie oddział 
'v 

czamej 5 000.00 zł

naŻadmie'Budowa kompleksu spol'towego Moje Boisko orlik 2012

v miejscosości stara ]astrŻąbka'vraŻ z niezbędnąinfmstruklurątechnicŻną

29' Kredyi $.Banku spóldzielcrym Rzemiosła w Kmkolvie oddzial ł czanej 5 000'00 zł

na Żadanle "Przebudowa drogi powiato}ej Nr.l280 Pilzno-Róża'

30' Kred}t w Banku spółdŻielcz)m Rzemios]a w Krakowie oddział w cŻamej 10 000.00 zl

na zadanie''Usurvanie skurków powodzi w akrcsie odbudo$} ini'ras!ruktury

d.osowo'mostorlej "

3l. Kred)'t w Bmku spółdzielczJm R2emioŚla w Krakowie oddzia] w czamei 20 000.00 z]

na zadan ie ' Za8ospodarcwanie os;edla Przyborów"

32' KredF w Banku spółdzielcłm Rzemiosła w Kńkowie oddział w czarnej 40 000'00 7-]

nazadanie"Remon!drogi gminnei ul.Mickiewiczaczama'

3 3 ' Kredyl lv Banku spóldzie]czym Rzemiosła l Krakowie oddział \' cŻarnej l 0 000'00 z]

na "Bieżące utrzymanie oświellenia ulicznego''

34. Kred! !v Banku Spółdzielczym Rzeńiosla w Krakowie oddział s camej 40 000.00 zł

na zadanie '' Rozbudowarcmił osP Zdżary"

35' Kredyt w Banku sŃldziclcłm RŻemiosłas r'Jakowie oddŻiał w czamE 20 000.00 Żł

na zadanie " Zakup w)'posażenia do punktów zyB'ienio\i}ch szkó]

podśawo$ych i przedszkoli'



36' Kredl w Banku spółdzielczym Rzcmios]a w Krakorvie oddział s.carnej ]0 000,00 zl
naŻadanie'| L'suwanie skutkólv k]ęsk zyBioło$fch_odbudowa infrastruktul]'

drogowo_moslowe _Przcbudowa drogi gminnej Prze$y Bór''

37. Kled)lw Banku spóldzjelcłm Rzemios]a w Krakowie oddŻiał !v Czamej 15 000,00 z]

na zadanie " Budowachodnika w miejscolvości Róża prł drodze poNialowei

Dębica-żdzialrec

38 Kred}'lw Banku spółdziclcz),m Rzemiosla w Klako}ie oddział \' czarnej 5 000'00 z]

nazadanie 'Dotacjacelowa dla Gminnego Ccnlrum Kultur] w Czamej

na llnansownie inwest'cii pn."Budowa wiejskiego Centrum Kuhury
w clowaczowej '

3 9. Kredyl w Banku spółdzielcŻym Rzemiosła w Krakowic oddŻial w Czamej 629 232,20 zl
naadanie '' Pro8mm Popfa\ry czyslości Zlewni Rzeki wisloki_budoBa

kanalizacji Czarna -crabiny"

'10' Kr€d/ \'Banku ochrony Środowiska w Talnowje na zadanie ' Adaptacja ]5 00o.o0 zł
pomieszczeń Domu Kuhury !v starej JastrŻąbce na potrzeby ośrodka zd|o!via''

'l]' Kred}t w Banku ochrony środowiska w Tarnowie na zadanjel]Remont 25 00o.o0 zł
Szkoly Podslawowej w Grabinach'

42. Krcdy w Bmku ochrony środowiskaw Tamowie na zadfiie', Adaptacja l0 000'00 Żi

Domu Ludowego i remizy osP JaŻwinr na centrum Kultura]no_
Intbrmatyczne"

43' Kred}'lw Banku ochrony Środowiska wTfunolvie na zadanie 'Integracja l0 000'00 zł
społeczno_gospodarcua gnińy czama poprzez remont i budowę infnshuklury

44 Kred)t w ING Bank Śląski na na sp]atę ivczesniej zaciagniętych kJedylów ] l 5 000.00 zł

45' Kred)t s,ING Bank śląski na Żadanie , Budo\ła parkingu wiejskego 68 750.00 z]

!v starej Jaslrząbce"

46. Połczka z wFoŚicw w Rzeszowie ńa zadanie "Rozbudos? ujęcia '!ody 17 0oo'00 Ż]

w ŻdŻarach"

47' Połczka z wFośiGW w Rzeszowiena zadanie ''RoŻbudowa Sieci 42 000,00 zl

'vodocia_qo'vej 
w mie.jscowości Borowa'Glowaczowa_czama"

48' Poż)rczka z W|oŚiGW w Rzeszo'lie na zadanie "Program Pop.as] czystości 98 75o.0o z]

Zlewni Rueki Wis]okiolnwes1ycje w zakresie gospodlrki ścjeko'lej w 8minie

Zad]uż.enie gńiny z t),tu]u zaciągńiętych kredy!ów i poł_czek na dzicń 31.l2'2010 r' wynosiło 20 580 050'06 zł_

!v lym z t),tu]u kr€d)tów i poz.vczek na pokrycie środków pochodzących z budŻetu Unii Eu.opejskiej w kwocie
l Ż59 494,99 z1. ZadfuŻenie Slanowiło ]ącznie 58'46 o/" planowanych na 20l0 rok dochodów gminy, bez uwzględnienia
kled}tów i poż)_czek na pokrycie środków pochodzacych z budż-elu Uńii Europeiskiej stanolviło 54,89 % planowanych

Naobslu8ę zdlużenia Gpłaia rat kapitalosfch kredylów ipożyczek d]ugoterminow]-ch w.az z odsetkami)NTdatkowano
kwolę 4 720 507.19 zl. co slanowi l3,4 l % plano'vanych dochodów gmily'

P|anowany defic)t budże1u gminY na dzień 31']2'2010l. Ę'niós] 2 523 ó32'48 7-] i zostal pokryiy prrychodam;:

a) z połczek s ks'ocie 754 407'53 zł'

b) Ż k.eĄrós'w Lavocie l $5 6al'27zl,

c) Ż wolnych środkówjako nadwyŻki środków pienięŻnych na nchunku bieącym budżetu $fnikającej

2 rozliczeń k.ed}'tów ipołcz€k z lat ubiesĘch B kwocie 333 543,68 Żł.



Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr Xx/20l l
wójta Gminy Czarna

Ż dnia 23 marca 201 ] roku

wydatki jednost€k pomocniczych Gminy Czarna linansowane Ze środków
funduszu sołeckiego za 2010 rok

Lp Dz. Nazwa przedsięwzięcia Plan

2 3 1 5 6 7

1. BOROWA 600

60016

TRANSPoRT l ŁĄcZNośĆ

Drogipublicme gminne

wydatki bieżące' w tvm

l) wydatki j€dnostek budżetowych' w Ęm:

b) wydatki związan€ z r€alizacją ich statutowych Ż.dań

remont drogi gminn€j (wykonanie asfaltu)

Nr 20R]/l 207ńll rdroqa n2 k'fv)

2. CHOTOWA 600

600t6

TRANSPoRT t ŁĄcZNoŚĆ

Drogi publiczne gninne

wldatki bieżące' w tvm

i ) w}datki j ednostek budżetowych, w t)łn:

b) !łydatki zwjąŻane Żrea]izacjąich statutowych zadań

- remont drogi gmimej ff 284 (wykonanie asfaltu)

od mostu do KoŚcioła

3. CZARNA 600

600ló

TRANSPoRT I ŁĄCZNośC

Drosi publiczne gninne

wydatki bieące' w ty'n

1) wydatki jednostek budŹ€towych' w rym:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- remont drogi gminnej Nr l13 (nawiezienie klińcen)
L^ńip. l'l Mj.L.iPuli.,.

4, GŁowAcZow,]! ó00

60016

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC

Drogipubliczne gminne

wydatki bi€żące' w ryn
l) uyda&i iednosiek budŹelowych' w t]m:

b) uydatki związane z realizacją ich stafulowych zadań

- -enrorr drogi grinneJ Nr 271 {na$iezrenie klin, em

Grodonjówkal



5. GOLEMKI 600

ó00l6

TRANSPoRT I ŁĄcZNość

Drogipubliczne gminne

wydatki bieżące' w tyn
1) wyda&ijednostęk budżetowych, w rym:

b) wydatki związne Z realjzacją ich stafutowych zadań

- r€rnont drogi gminnej (nawiezienie klińcen)

Nr475/43 I Oolemki Dotudn je

6. CRABINY 600

60016

TRANSPoRT t ŁĄcZNość

Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące' w tym

] ) wydatki .jednostek budŹelowych' w t)łn i

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- remont drogi gminnej (wykonanie asfaltu)

Nr ]66125 ]66/] ]_ /drosa "olekŚv"l
7. rl00

60016

TRANSPoRT I ŁĄCZNośC

Drogi publiczne gminne

wyd5tki bieżące, w tym
l ) w}datki j ednostek budŻetowych, w ołn:

b) wydatki zNiąŻane Żrealizacjąjch statulot!/ch zadań

- remont drogi grninnej (nawiezienie klińcen)

wydzielonej Z dŻiałki Nr 1016/5 koło boiska

szkolnego

8. PODLESIE ó00

60016

TRANSPoRT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące' w tvm

1) w}datki j ednostek budżetowych' wqm:

b) wydatki zx'iązane z realizacją ich statutowych zadań

_ r€mont drogi gminnej (nawiezienie k]ińcem)

Nr 64j adrooa kŚieża)

9. BóR 600

600r6

TRANSPoRT l ŁĄczNośc
Drogi publiczn€ gminne

wvdatki bieź4ce' w tvm

1 ) łydatki jednostęk budŹ€towych' w bĄn:

b) wydatki Żwiązane z rca]iŻacją ich statutowych zadań

- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem)

Nr 320 (drcsa "Troiak")



10. PRZYBOROW 600

60016

TRĄNSPoRT I ŁĄCZNoŚc

Drogi publiczne gninne

wydatki bieąc€' w tvm

]) wydatki jed.ostek budżetowycb, w tym:

b) wydalki związane z realizacją ich statutowych zadan

" renont drogi gminnej (wykonanie asfaltu)

Nr 1007/2 osiedle Przvborów

ROZA 600

60016

TRANSPoRT t ŁĄczNośc
Drogi publicznc gminnc

wvdatki bieżące' w tvn
l ) uydalki j ednostek budżeto\ł}ch, w o/m:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Żadań

- remort drogi grninne] (nawiezienie klińcen)

Nr 1352/1 (dtosa zaDłocie)

12. .IASTRZABKA 600

600t6

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚĆ

Drogi publi€zne gminne

wydatki bieżace' w tvm

]) wydalki j ednostek budżetowych, włm:

b) wydatki zwjązane z realizacją ich statuto\łych zadań

- remont drosi sminnej (wykonanie asfaltu)

Nr 2408 fdrosa "Dzierlesa")

t3_ ,IAWORNIK ó00

60016

TRANSPoRT t ŁĄczNośc

Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące' w tvm

1 ) wydatki jednostek budżetowych' w t)m:

b) wydatki związane z realizacJą ich statutowych Żadan

- remont drogi gminnej (nawiezienie kljńcen)

Nr 77.76 (Jawomik-koniec)

14. 7I'7ARY 600

60016

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC

Drogi publiczne gninne

wvdatki bieżace' w tym

l ) wydatkj jednostek budżetowych, w Rm:

b) wydatki zwjązane z realjzacją ich statuto\łych Zadań

- renont drogi gminne.j ($ykonanie asfaltu)

wydzielonei z działki Nr l138 droqa do stadionu

Razem

Budżet sołecki nie został tak zręalizowany jak zaplano\łano w 2010 roku, ponieważ konieczne było

podjęcie decyzji o przeznaczniu wyodrębnionych środków w kwocie 240'449 złw bndżecie gminy

na inne zadania związanę z usuwaniem skutków powodzi, poprawą i udrażnianie przejezdności

dróg gminnych, odmulanie IowóW pżydrożnych, wymiany uszkodzonych przepustów olaz

bieżące rcmonty w szkołach'

":



Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr Xx/20l l
wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 201 I roku

Zmianywplaniewydatkównarealizacjęprogramówfinansowychzudzialemśrodków,októrychmowawart.5ustlpkt2i3'
dokonane w trakcie roku budżetowego

D7i'ł Nazwa Plan
Zrniany w

planie

PIan po
zmianach na
3|-lŻ'2o1o

010

01 041

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Program RoŻwoju obszarów więjskich 2007-20l3

Budowa centnrm Rekr€acyinego w cŻarnej

Uchwała Rady Gminy Nr LxIII/505/20l0 z 26.04.20]0

- Uchwała Rady cminy Nr LXll1/505/20l0 Ż 26.04.20]0

- Uchwala Rady GminyNr LXIX/544/20 i 0 z 30.08.2010

- UĆhwałaRadycminyNr LXxItI/595/20l0 z l0'l l'20l0
- Uchwała Rady Gminy N r lI/'7 /2010 z 02 '|2 'Żo10

I 000 000,00

-4'76133.Ą2

300 000,00

-30 000,00

-23 000,00

2 500,00

773 366-58

600

60016

TRANSPoRT I ŁACZNoŚć

Drogi publiczne gminne

Budowa parkingu przy ulicy spółdzielczej w czarnej

- Uchwała Rady Gminy Nr Lxl413/2010 z22'02''2010

- Uchwała Rady cminy Nl LXy l/52'7 /2010 z25.06.2010

'{20 000.00

-50 000.00

-370 000,00

0,00

754

'7541Ż

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZnCIwPoż,ARowA
ochotniczę straże pożme

zakup samochodu ratwoniczo _ gaśniczego dla osP
w ce|u podniesienia bezpiecz€ńŚtwa mieszkańców
- Uchlvała Rady Gminy Nr LXX]5682010 zz'7 '09 '2010

600 000,00

-t6 798,00

583 202,00



900

90001

GoSPDARKA KoMUN-ĄLNA I ocHRoNA
Śąonowrsx'ł.
Gospodarka ściekowa i ocbrona wód

Program poprawy czystości zlewni żeki wisłoki - budowa
kanalizacji Czarna i Grabiny

- Uchwała Rady Gminy Nl Llxl463l2010 z29'01'2010

- Uchwała Rady GminyNr LxIl/495/20]0 z 9.04'20l0
- Uchwała Rady Gminy Nl LXll/195/2010 z9.04'2010

- Uchwala Rady Grniny Nr LXIII/505/2010 226.04.2010

- Ucbwała Rady Gminy Nl Lxlll/505/2010 z26'04 '2o1o
- Uchwala Rady Gminy Nt LXVI/52112010 225.O6.2010

_ Uchwała Rady Gminy Nr LxX/568/2010 z27.09.20l0

I63q 500,67

20 000,00

244 7 t1,31

I 024 717,31

-18 091 ,42

18 09',7 ,42

-838 602,61

2 000 00

Ż 042 8q8'00

^1



Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr Xł201 1
wójta Gminy CŻama

u dnia 23 marca 20ll roku

SPRAWOZDANIE
Z VVYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GM|NNEGo ZAKŁADU GosPoDARKl KoMUNALNEJ w CZARNEJ
zA 2010 RoK

Dział 400 Rozdział 40002
WYTWARZAN|E l ZAoPATRYWANIE W ENERGlĘ ELEKTRYoZNĄ GAz l WoDĘ
DOSTARCZANIE WODY

Pozycja Plan Wykonanie WskaŹnjk procentowy

PRZYCHODY 1 282 237,82 { 600 200,63 124,40

- stan środkÓW obrotowch
ne 01 01 2010r 65 674,82 65 674,82 100,00

- wpływy ze spŻedaŹy Wody
i za ścieki zimowe
utrzymanie dróg,za
przyłącza do sieciwodoc' i

kanai.

1 216 563,00 1 477 016,01 121 41

pokrycie amortyzacji 12 315,63

odsetki z konta bankowego 1265,88

pozostałe Wpłyvvy 43 928,29

WYDATKI
- wynagrodzenia i pochodne

619 970,00 67Ą 629 70 108,82

- pozostałe wydatkiw tym] 592 412,00 853 109,17 144.01

zakup energii, rozmowy
telefoniczne' remonty' opłata
za korŻystanie ze
środowiska

592 412,00 853 109,17 144,41

' odpisy amońyzacji 12 315,63

Razem wydatki 1 212 382,OO 1 540 054,50 127,03

- stan środkóW obrotowych
na koniec okresu 63 855,82 60 146 13 86 10

podatek dochodowy

oGoŁEM 't 282 237,82 1 600 200,63 124,80

.-1



Gmimy Zakład Gospodarki Komunalnej w czamej w 2010 loku z Żałożonego planu
przychodów Że sprŻedaży wody, ścieków, za przyłryza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w wysokości zł wykonal l 477 016,01 na plan 1 216 5ó3,00 tj. I2I'4lo^.

Przvchodv le orzedslawiaia sie nastepuiąCo:
1) sprzedaz wody 738 418,48 zł
2) splzedaż ścieków 407 I'I]L'\\ zł
3) przfącza wodociągowe 53 224,30 zł
4) przyłącza kanalizacyjne 23'J 233'23 zł

Ponadto Zaklad uzyskal :

- od Gminy Czama za zimowe utŻymanie dróg - kwotę 10 969,00 zl
- dotację do ścieków od Gminy Czama w wysokości d3928'29zl
_ odsetki z rachuŃu baŃowego w wysokości 1 265'88 zl.

sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wod) w Głowaczowej i rł Zdzarach'
Na plan 656 395,00 zł wykonano 738 418'48 Żł, co stanowi 112,50 %

sprzedż ta przedstawia się następująco:
Ujęcie wody w Głowaczowej naplan 183 200'00 zł wykonano 1'ł6 584'ó4 tj.80'01 %
Ujecie wody w Zdźarach na plan 473 195,00 zł wykonano 59I 833,84 zł t]. I25'07%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, chotowa' Czama, Golemki'
Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokośct 4o7 I11,00 zł z
zaplanowanych 366 168,00zł tj. 111'20%

OczyszczaInia Ścieków;
Borowa plan 38 599,00 zł wykonano 15 333,58 złtj. II7,45 %
Czar.'-a plan 188705'00zł wykonano 207885'10złtj' 110,16%
Głowaczowa plan 138 8ó4,00zł wykonano 153 952,3Ż złtj. II0,8'7 yo

Przychody za wykonanie przylączy do sieci wodociągowej na plan 24 000,00 zł wykonano
53 224'30 złtj. 221,'77 %.

Przychody za wykonanie przylączy do sieci kanalizadnej na plan l70000'00zł
wykonano 237 233'23 zł tj.139,55 %.

W dziale 400 rozdzial40002 wytwarzanie i zaoDatrvwanie w enersie elektrvczna.
gaz i wode dostarczłnie wody Zakład ooniósl wvdatki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 393605,7l zł na planowane 359 973,00 zł
tj.109j4%

b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkch Ujęó zaplano\łano kwotę 30 000'00 zł
a zrealizowano 48 126'94ń tj.160'42%

c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Glowaczowęj i !Ą ZdŻamch 105172,12 zł
na plan l35 371'00 Zł co stanowi 78'13 o/o

d) na badania okresowe pncowników kwota 268,80 zł na plan 35 8,00 zł tj ' 75'08%



e) Żakup usfug tj ' usunięcia awa_rii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej 
' 
Iemonty

pomp, badanie wody, opłaty Ża pĘelewy' prowadŻenie rachunku bankowego, szkolenie
pracowników wydano 12 726'76 zl na zaplanowane 20 000'00 zł co stanowi 63'63 %

t) rozmowy telefbnicznę kwota 3 090,83 zł na plan 3']35,00 zł tj.82,'15 %
g) podróże kajowe służbowe kwota 5 225,37 zl la zaplalowane 4693,00zł

tj. r 11,34%
h) ubezpieczenie pracowników kwota 437,00 zł na plan 525,00 z|rj' 83,24 %
i) Zakładolły Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 9 697,00 zl na pIaI\ 12'797,0o zl

tj. 75,78 %
j) opłata na rzecz UŻędu Ma$załkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska

w 2010 roku wyniosła 58 858,00 zł z czego:
- Ujęcia Wody w Głowaczowej 22 322,00 zł na plan 13 248'00 zł tj. 168'49 %
_ Ujęcia Wody w Zdzalach 35536,00 na plan 34 068'00 zł tj.Io'I,I9 %

k) szkolenie pracowników kwota 115,20 Zł napląn 531,00złtj.2l '69yrl) zakup matęIiałów papienriczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ks€Iograficznych
kwota 17'1,30 zł na plan262,00 złrj.66'53 %

ł) zakup akcesoriów komputerowych, w t}Tn programów i licencji k\^tota 2 7I4,1o zł na
plan 1 463,00 zł tj.185,52%

m) odpis amońyzacji środków trwałych 28I7"I2zł
- modemizacji Ujęcia Wody w Głowaczowej - l 1 l8'04 zł
_ modemizacja Ujęcia Wody w Żdzarach kwota 1 699'68 zł

Dzial900 rozdzial90001 - Gosrrodarka komunalna i ochrona środowiska- gosoodarka
ściekowa i ochrona wód.

w dziale tym Zakład poniósł wydatki na :

a) \łynagrodzenia i pochodne od wynagrodzęń na plan 196 947'00 zł wykonano
2I0 412,89 zł tj. 106,84 %

b) na zakup części do .emontów oczyszczalni ściekóW, sieci kanalizacyjnych, mate ałów
biurowych, druków, znaczków pocŻtowych ptzeznaęzono 42 7 57 .60 zł na plan
20 000'00 zł tj.213"79 %

c) Zakup energii dla prŻepompowni i oczyszczalni kwota 231 'I3'I 
'78 

zł naplarL 175 627 
'00 

zł
u. 131,95 %

d) badania oklesowe placowników kwota I5I,20 zł na plan 252,00 zł tj' 60'00 %
e) na remonty prŻepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z

oczyszczal , opłdty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego 'szkolenieplacowników rvydano 48 203,78 zł na plan 30 000'00 zł tj . 160,68 %
t) Iozmowy tęlęfbniczne kwota I 644,'70 zł na plan 1 822,00 zł tj' 90'21 %
g) podlóżę służbowe krajowe 2 40'7,6'1 zł na planŻ'l 56,00 zł tj.8'7 

'36 
o/o

h) ubezpieczenie pracowników kwota 245'00zł La p\an296,00 złtj.82,7'7 %
i) odpis na Zakładowy Fundusz swiadczeń Socjalnych kwota 6 334,95 zł na plan 7 870,00

tj,80,49 %
j) opłata na rzecz Ulzędu MaNzałkowskiego w Rzeszowie Za korzystanie ze środowiska

w 20l0 Ioku oftz ęzynsz dzielżawny tł1niosły 40 408,00 zł z czego '.

- oczyszczalnia w Borowej 550,00 zł na plan 290,00 tj. 189.66 %
- Oczyszcza\ria w Czanej 24 506,60 zl na plan 1 514,00 zl tj . 1618,6'7 %
- oczyszczalnia w Głowaczowej 15351'40zł naplan1107'00 zlrj' I386,'75 vo

l) sukolenię pracowników kwota 64,80 zł na plan298,00ń ti.2I,74 %



1) na zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
wydano 97,70 zł na plan 147'00 zł tj.66,46%

m) na zakup akcesoriów komputero\\'ych 
' 
w tym progmmów i licencji zaplanowano

kwotę 8 1 1,00 zł, a wydąno kwotę l 52'7,42 zł tj. 188j4 %
n) w ramach inwestycji zakupiono pompy za kwotę 10 632'34 zł oraz \Ąykonano

modemizację sieci kanalizacyjnej w Czamej za17'763,5'1 zł
o) amońyzacja 1214,43 zł, z czego '.

- Przepompowni w Chotowej 734,19 zł
- Przepompownia w Czamej 32I'00 zł
- Pżepompo\łni vr' Głowaczowej 159'24zł.

Dzia| 400 Wrtrłarzanie izaonalrwvanie w enereie e|eklnczna. gaz ilrode
rozdział 40095 - pozosfala dzialalność

W rozdziale rym poniesiono uldat(i na:

a) na zakup części i mate ałów oraz usług do przyłączy wodociągowych pŹeznaczono
21 332,7 4 zł z zaplanowanych 3 5 968'00 zł tj. 59'3 1 %.

Dział 600 TransDoń i łączność rozdzial 60016 drogi Dubliczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w czamęj na zimowę utrzymanie dróg gnrinnych
poniósł koszty w wysokości 112370,69zł'
Z tego na I

a) wynagrodzenia kwotę 57 084,50 zł na plan 18 63 8,00 zł tj. 306'28 %
b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 3 507'23 zł na plan 580'00 zł tj. 604,69 %
c) zakup usług kwotę 51 778.96 zł na plan 10 782,00 zł tj.480,24 %

Dzial ó00 Transport i laczność rozdzial 60095 DozoŚtała działalność .

W dziale t}łn wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodu sh]Żbowego' części dojego lemontu kwota 21 445,89zł
na plan 8 890,00 zł tj.24I,24 %

b) naprawa samochodu' przeglądy technicznę kwota 2 955 ,9Ż ń na plan 1 600,00 zł
tj. 184;7s %

c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 2 4I1,o0 złna plal1 480'00 złlj.)'62,9l %o

d) odpis amońyzacji samochodu 8 283'48 zł

Dzial 900 GosDodarka komunalna i ochrona środołviska
rozdzial90095 _ pozostała dzialalność przvłacza do sieci kanalżacvinei

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na kwotę 94800'58 złwtym:

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 960'00 zł wykonano 13 526'60 Zł
tj. r 409,02 %.



b)Zakup materiałów i usług kwota 8I 188'73 zł z zaplanowanych 14'ł05,00 zł
t:.563,6\ %

c) podróże służbowe na plan 162'00 zł wykonano 85 
'25 

zł tj.52,62 9/o

w dziale 900 GosDodarka komunalna i ochrona środowiska rozdzial 90003 _
Dłravmanie ł'du i norzadku na terenie Gminv Czarna

Ponięsione wydatki na :

a) na zakup materiałów na plan 15 830,00zł zrealizowano 12 404,56 złtj.78,36%
b) na zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie osób skierowanych przez sąd do

prac publicznych) kwota240,00 zł zzaplonowanych 547,00zł tj. 43,88 %

c) zakup usług wykonano na kwotę 485'05 zł z zaplanowanych ]'636'00 zł tj.29,65 %

d) podróze sfuŹbowe krajowe 903,45 zł zzaplanowanych 357,00 ń tj' 253,0'7 %

e) ubezpieczenie pracowników 236,00 zł naplan 300,00złtj.78'67 o^

zaklad na koniec grudnia 2010 roku nie posiadal zobowiązań wymagalnych
za doŚtawę towarów i usług.

Natomiast ogólna kwota zobowiązań nie$Tmagalnych za dostawę towarów i usług
wynioŚla 87 026,55 zl w tyń:

- za ęnergię elektrycznądla uięć wody i oczysz}zalnl - 25 086'10 zł
- za części do remontu, przyłączy wodociągowych i kanaliz.

paliwo, worki na osad, ług sodowy, wodę' badanie ścieków - 1'0 059,25 zł
_ za odśnieżanie dróg - 20 63D'20 zł
_ opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowię

za korzystanie ze środowiska - 3125l'00 zł

Należnościza dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 31 grudnia 2010 roku wynosiĘ
ogółem 149 847,28 zl, w tym wymagalne 130 888'60zl.
sytuacja ta przedŚtawia się następująco na poszczególnych ujęciach wody i
oczyszczalniach ściekówi

- Ujęcie wody w Głowaczowej - naleźności ogółem22 057 
'10 

zł w tym wymaga]ne
219I8,53zł ofuz 2760'82ń odsetek
-Ujęciewodyw żdżarach należności ogółem 62419,65zł w t}łrr

48 390'48 zł oraz 3 958'45 zł odsętęk
- Oczyszczalnia Ścieków w Borowej należności ogółem I0 044'3I zł

wymagalne

w tym wymagalne
1'0 044,3| zł oiaz l 732'90 zł odsetek
_ Oczyszczalnia Ścieków w czarnej należności ogółem 36 815,49 Zł w tym wymagalnę
36 248,532ł oftz 3 145,3l zł odsetek
- oczyszczalnia Ścieków w Glowaczowej nalezności ogółem 18 510'73 zł w tym
wymagalne 14 286,7 5zł ońz 59'1 ,56 zł odsetek



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY CZARNA
NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

l. Dane dotyczące przysługuiących Gminie czarna praw własności.

Mienie komunalne Gminy czarna stanowią niżej Wymienione składniki' na które składają
się: grunty, budynki i lokale' obiekty jnżynierii lądowej, maszyny energetyczne' maszyny'
urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniazne' nalzędzia i plzyrządy'
ruchomości i Wyposażenie oraz środki transpońu'

1. Grunty o łącznej powierzchni 180,94 ha

- z tego drogi o powierzchni
'grunty Wraz z użytkami zielonymi
- grunty zabudowane
- lasy bez szacunku drzew
- 9runty przejętę od AWRSP

Łączna wańość :

71,39 ha
70,70 ha
8,27 ha

14,13 ha
16,45 ha

2 840 202,61

2. Budynki ilokale

_ budynki szkół
- budynki przedszkoli
- budynki UG
- domy kultury
- budynki OSP
- lokale przychodni lekarskich
- budynek ośrodka zdrowia W czarnej
- budynki po byłej bazie Wojsk radzieckich
- sŻatnie LKs
- przystanki autobusowe
- budynek oczyszczalni ściekóW w Przyborowie
- kryta ptyrivalnia
- budynek kotłowni W Przyborowie
- lokale mieszkalne w Przyborowie
- pozostałe budynki

14 957 933,21
720 574,79
485 994,16

3 3AA 646,22
2 729 766,87

15 303,00
195 127 ,s5
113 340,40
28 251 ,10
46 552,91
55 265,75

6 009 403,22
284 111,48
a2 943,12
55 063,46

29 164 277 ,24Łączna Wańość :



3. obiekty inżynierii |ądowei iwodnei

- sieci wodociągowe
_ ujęcia wody
- kanalizaąe i oczyszczalnie ściekóW
- drogi' mosty' parkingi iośWietlenia uliczne
- boiska i stadiony spońowe
- infrastruktura osiedla w Przyborowie
- ścieżka edukacyjno'przyrodnicza W chotowej
- przepompownie
- obiekty inżynierii Wodnej i lądowej GzEAs
- pozostałe obiekty (ogrodzenie Remizy oSP Róża' altana

w Borowej' studnia przy DK W Podlesiu, osadnik ścjekóW
przy DKW Podlesiu, ogrodzenie stadionu LKs PrzyborÓW'
ogrodzenie boiska LKs Źdżary)

Łączna wańośó i

5 543 090,89
3 522 664,01

21 164 262,35
11 567 279,31

1 545 627 ,05
891 650,16
75 813,38
I 179,59

12 707,56

40 193,48

44 371 457,78

4. KoW i maszyny energetyczne

zespół prądotwórczy
kow szkoły

Łączna Wańość:

I076,40
20 788,33

28 864,73

5. Maszyny, ulządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

sprzęt komputerowy lJG
zespoły komputerowe szkół i przedszkoli
zespoły koputerowe GZGK
zespoły komputerowe GZEAS
zespoły komputerowe GoPs
pompy głębinowe
pompy szlamowe

139 123,58
247 559,91

7 677 ,53
21 641 ,O7
47 797 ,93
11 691,50
61 364,12

576 855,64Łączna wańość:



6. specialistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- pług odśnieżny
- pozostałe (Wyposażenie stołówek szkolnych'

kosiarka samobieżna)

Łączna wańość:

2 662,85
144 223,77

'146 886,62

7. Urządzenia techniczne

- radiotelefony
- centrala telefoniczna
- kontenery na śmieci
_ kontenery szkół i przedszkoli
- sygnalizac]'a przeciwpoŹarowa
- monitoring wizyjny
- system alarmowy UG

Łączna wartość:

7 000,00
6 734,40
9 637,55

12 588,00
9 320,85

34 805,50
6 979,86

87 066,16

8. środki transpotrowe

- samochody OSP
- samochody GZGK
- samochody GZEAS

Łączna wańość:

544 396,48
52 974,98

233 500,00

830 87'r,46

9. Narzędzia i pŻyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wiaty autobusowe
- konstrukcje stalowe i szatnie blaszane
- kopiarki UG
- kopiarki szkół i przedszkoli
- kopiarki GOPS
- Wyposażenie osP
- kontener mieszkalny
- pozostałe Wyposażenie

Łączna wańość:

45 994,00
8 400,00
I991,40

3A 526,42
'17 600,00
44 A20,80
29 840,00
2346,12

196 518,74

Wartośó majątku ogółem : 78 247 010,98



ll. Dane dotyczące innych praw majątkowych

Gmina czarna posiada akcje o Wańości 31 166,00zł Giełdy Tarnowskiej j

Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa.

lll. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy

Wańość brutto majątku trwałego Gminy czarna na dzień 31'12'201o r' Wyniosła
7a 247 o1o'9a zł i W stosunku do stanu z 31'10.2009 Wzrosła o ok.22 o/o

W okresie od 01. 1 1.2009 r. do 31. 1 2.201 0 r. :

1 ' Nabyto grunty W miejscowościach takjch jak Grabiny, Głowaczowa, czarna, chotowa oraz
Żdzary o łączną powierzchni 19'76haWtym: W drodze umóW cywilno_prawnych grunty o
pow' 0'61 ha, W drodze komunalizacji grunty o łącznej pow'18,05ha, zakupiono1'10ha
z ptzeznaczeniem pod tereny zielone, pod przepompownie oraz park zieleni. W drodze
komunalizacji przejęto budynek Posterunku Policji W czarnej'

2. sprzedano nieruchomośó w czarnej o pow.0,13 ha, oraz nieruchomość zabudowanąW
Rózy o pow. 0'17 ha'

3' W Wyniku zrealizowanych inwestyc]'i oddanodo użytkowania min' sieci Wodociągowe W

miejscowościach Grabiny i chotowa' sieci kanalizacyjne W miejscowościach chotowa,
czarna i Grabiny' pŻepompownie W miejscowości czarna iGrabiny' parking oraz
kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Starej

Jastrząbce' oddano do uŻytkowania także drogizniszczone podczas powodzi W

miejscowościach: chotowa' Podlesie' czarna, JaŹwiny, Borowa, Głowaczowa' Żdzary'

Grabiny, Stara Jastrząbka, Przeryty Bór'
Wańości majatku powstałego W Wyniku Wyżej Wymienionych inwestycji Wyniosła
13 343 542,53 zl

4' Dokonano zakupóW jnwestycyjnych min. sprzętu komputerowego oraz Wyposażenia dla
Urzędu Gminy oraz jednostek podległych'

5' zakupiono samochody strażackie oraz Wyposażenie dla jednostek ochotniczych straży
PoŻarnych'



lV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu Wykonywania prawa Własności

i innych praw maiątkowych olaz z wykonywania posiadania

Wokresie od 01.11.2009 do 31.'12.2010 r. uzyskano dochody

w kwocie 'l4 644,14 zł ztytułU:

- najmu 5 lokali mieszkaInych - 12 274,86 zł.
- użytkowania wieczystego (3 umowy) - 590'00 zł'
- dzierżawy gruntu (2 umowy) - 1779,28zl'

V. lnne dane i informacie o zdarzeniach maiących wpływ na stan mienia
Gminy Czarna

W dalszym ciągu regulowane są stany prawne głóWnie dróg będących

W posiadaniu gminy na które gmina nie posjada tytułu Własności'



SPRĄWoZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWFGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

zA 2010 RoK

wYsZCZEGÓLNIENIE PLAN
(w zŁ)

WYKONANIE
(w ZŁ)

WYKONANIB
(w%)

IPRZYcHoDY oGóLEM
I

lw rvm

II z dzlalalnosci kulruratnei

I

Z dzialalności cosDodarczei

dolacja podmiotowa od organizatora

rv tym:

domy i ośfodki kultury

biblioteki

Biblioteka Narodowa

do|acja celowa z UM budowa wCK Głowaczowa

dotacja celowa z UC budowa wcK Głowaczowa

3 018 ó82.00

910 000,00

s96 000,00

033 958,00

942 998,00

90 960,00

2 500,00

294 224,00

182 000,00

2 690 886,94

899117,68

5'73111,26

033 958,00

942 998,00

90 9ó0'00

2 500,00

0,00

182 000,00

89,140

98,81%

96,t6%

100,00%

100,00%

100.00%

100.000,.

0,000/o

r 00.00""1

KoszTY oGÓŁEM

w tym:

kosay działalności kulturalnej odpłatnej

koszty działa]ności kulturalnej nieodpłatnej

kosŹy bib1iotek

koszly dŻiałalności gospodarcŻej

kosay ogólnego Żarządu

kosztY budowY WcK Głowaczowa

2 962 414,00

489 000,00

100 500,00

93 460,00

592 790,00

210 500,00

416 2Ż4,00

2 824 Ż47 
'32

515 339,03

1274 1'70,35

93 460,00

539 704,90

i !00 8 t8,91

I 200 754.13

9s,33%

10s,39%

lt5,78yo

100,00%

9t,a4vd

95,444/"

42.16vd

lRn
\,r l,"s;"



SPRAWOZDANIE

o STANlE NALEŻNoŚcl I zoBowtĄZAŃ. w TYM wYMAcAl_NYcl{

GMI|łNEGo CEi{TRUM KULTURY I PRoMocJI w CZARNEJ

NA DZIEŃ: 3l.l2.20l0 r.

wYszczEGÓLNIENIE KwoTA ( w zŁ)

stan należności ogólem

w tym:

dotyczące działa|ności kultura|ncj

doryczące działalności gospodarczej

z tytułu zwrotu podatku VAT

stan należności wymagalnych

w tym:

dotycz4ce działaIności kulturaInej

dotycącę działalności gospodarczej

3 704,00

67r,00

r 473,00

r 560,00

2 034,00

561,00

473,00

stan zobowiązań ogólem

w tyin:

dotyczące działalności kulturalnej

dotyozące bibIiotek

dotyczącę działalności gospodarczej

stan zobowiązań wymagalnycb

w tym:

dotyczące działalności kulturalnej

dotyczące działalności gospodarozej

148 116,38

l0l 300,31

7 858,99

38 957,08

17554,4r

'1690,84

9 863'57 zł



CzĘŚc oPIsowA Do sPRAWoZDANIA Z wYKoNANlA PLANU FlNANsowtsGo
GMINNECO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

zA 2010 ROK

W 20l0 roku zrealizowano przychody w wysokości 2.ó90'886 ,94 zł- realizując 89-14 7o

planu pżychodów'

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 899'31 7'ó8 zł' co slanowj

98,83 % planu.

W ramach działalności gospodarczgj osiągnięto przychód w \łysokości 5'/3'111,26 zł,

realiŻując 96'l6 % planu'

W Żakresie otrz}łnanych dotacji plan zrealizowano w 100 %. Dotację podmioto*,ą

otlz}łnano w kwooie 1'033.958,00 zł, w t}łn 942.998'00 Ż przęzna]zęnlem na działalność

kultumlną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 90'960'00 Zł Ż p|zęznaczenjem

dla bibliotek. Z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na zadanie..zakup nowości

wydawniczych'' w kwocie 2.500,00 zł realizując l00 % planu' otźymano dotację ceiową w

kwocie l82'000.00 zł co slanowi l00 70 planu'

W zakresie dzialalności ku|tulalnęj osiągnięto przychody z tytułu:

l. sprŻedaży ,'Gazely czamieńskiej'' ' 3'607'80zł

2. SprzedaŻ ..Rocznika czamieńskiego" 730'00 zł

3. wpłaty z tylulu udziału w Młodzieżow) c h Mis(rzost\^ ach świata w Szachach - 634 '644,58 7'ł

4' SprzedaŻ reklam podczas MłodzieŹowych Mistrzostw Świata w Szachach - l38'845,94zł

5. Pozostałe (darcwizny, odsetki bank., różnicę gIoszowe, różnice kulso\ł€) - 30'945,13 zł,

6' Pżychody Krytej Pływaln1' _ 67 '544'23 zł

7. Biesiada 23'000,00 zł

w zakr€sie dzialalności gospodarczej osiągnięto przychody z t}4ułu:

l' spŹcdaży usłu8 gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 487'l57'2l zł

w tyml

- sprzcdaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościow1ch 280.405'|| zł,

_ sprzedaż posiłków dla Gminn9go ośrodka Pomocy społecznej w Czarnej _ 206'752,10 Ż|;

2' sprzedaŻy uslug transpońowych w kwocie 36.3'18,60 z|l

3. Wyra.jmu obiektów w kwocie 45.738,49 zł, w tym:

. w}Ąlajem wCK w Grabinach - 32.369,99 zł, w tym:



- klientom indywidualnym (uroczystości okolicznościowe) - 27.454.ll zł,

- firmom i instytucjom (stałe umowy) - 4.915,88 zł,

. w}najem Dolnu Kultury w Starej Jastrząbce - 5'537,70 zł' w tyłn:

- firmom i instytucjom (stałe umowy) 5537,70 zł

. w]'najem wcK lv Róży klientom indywidualn1łn _ 6.780,3l zł,

. wynajęn sali konferelcyjnei _270,49 zł,

o wynajem ścian1' w cKI w Chotowej pod automat TP 780,00 zł

4. Sprzcdaży reklam i ogloszeń w ..Gazecie Czamienskiej'' w kwocie 3.836'96 z|.

W 20 |0 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 2.824.247,32 zl' realiz..tjąc

95'33 % planu kosztów'

Koszty bęzpośrednię działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 515.339,03 zł, osiągając

105,39 % realizacli planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej ''{yniosły l.274.170,35 7'ł, Iealizując l15,78 %

planu.

Działalność bibliotek wygęnelowała koszty w \łysokości 93.460,00 zł' co dało l00 7o realizacji

planu.

w zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 539,704,90 zł,rj.

91,04 7o u,ykonania planu.

Koszty ogólnego zarządu Wyniosły 200.818,9l zł' co stanowi 95,40 0/o wykonania planu

Koszty budowy WcK Głowaczowej to kwota200.754,13 zł, co stanowi 42,l6 % planu'

Koszty b€zpośrednie dzialalności kulturalDej odplatoej wyniosły 515.339'03 z1

iobejńowały:

l ' Przygotowanie i druk ,,GaŻety Czamieńskiej" _ 23.560'00 zł;

2. Koszt utrz].maDia Krytej Pływalni - 49|.179'03

Koszty dzia|alności kulturalnej lieodplatnej wyniosĘ l.274' I70,35 zł i obejmowały:

l.. Zakup materiałów i wyposazenia - l8.020'14 zł'wtymm_in:

- zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i tumięjów oraz pozos1ałych materiałó\ł

i \ryposażenia bieżącej działalności



2' Zakup usług związanych z działalnością kulturalną - lo8'l84,09 zł' w tym m.in': rlziałalność

Ludowego Klubu Szachowego' umowy zlecenia i o dzieło, druk książek, Dni Gminy )

3. Pozostałe kosŹy (ubezpieczenie. opłaty, odsetki.. różnice kursowe) '2o.202'16 zl
4' Amortyzacja- 13'2']'7,16 zł

5' Koszty z\\'iązane z eksploatacją obiektów na terenie Gminy niepokryte w przychodach

88.786'75 zl (omówione w dalszej części sprawozdania).

5' Koszty oSP Borowa 7'833,95 zł

6' Koszty funkcjonowania centrum Kultulalno_Informatycznego w chotowej _ 44.169,"/7 zł'

7' Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu l8'529,87 zł

8. KosŻty wcK Żdzary - 35.364'82 zł,

9. Koszty wcK stala Jastrząbka - 6.398'61zł'

10' Koszty osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyboro\łie 10.255,28 zł,

lt' Koszty Biura organizacinego Młodzieżowych Mistrzostw Świara w Szachach - 864.433,03

l2' WCK Jaźwiny - l6.968's6 zł

l 3 ' Kompleks Bojsk Spońowych '.Moje Boisko orlik 20l2'' 2l.354,48 zł.

l4' osP Przer}ły Bór 39l'68 zł'

Koszty ogólnego zarządu _ 200'8l8'91 zł

1' wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń olaz świadczeń na rzecz pracowników

adminisimcinych (3 etaIy) - 1'72.04Ż'76 z|.

2' Zakup materiałów i Wyposażenia _10'602'06 zł,

3' Zakup usług (m.in' telefoniczne, pocztowę, bankowe, zdrowotne) _ 10'649,66 zł,

4. Podróże służbowe * 1.524,43 zl,

Koszty bibliot€k wyniosły 93.460,00 zł, z czego kwota 61.370,68 zł to koszt wytagrodzeń

i ptlchodne od wynagrodzeń olaz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 8'054'30 zł to koszt

zakupu książek z czego kwota 2.500.00 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Pozoslałe

koszty w kwocie 18'035,02 Zł to koszty związane z utź)mani€m bibliotek'

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

biblioteke w Czarnei| 27 .487,91 zl,

1' wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (7')

ętafi - 2l.9']1,62 zł:

2. Zakup materiałów i \łTposażenia ( środki czystości, dIobne wyposażenie) _ 654,95 zł;

3' zakup pomocy naukołych, dydaktycznych i książek _ 3.258'ó6 zł;



4' Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu 50,002ł;

5. Amortyzacja - 1,549,68

- biblioteka w Grabinach: 38.428,87 zl,

l' wynagrodzęnia i poclrodne od wynaglodzeń oraz świadczenia na rzecŻ pracowników (%)

elatu 24.431 ,64 zł:

2' Zakup materiałów i wyposazenia ( środki czystości, drobne wyposazertie) - 2.642,62 zł:.

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznycb i książek - 2.330,56 zł;

4' Zakup usług związanych z fun}cjolrowaniem i eksploatacją obiektu - 9'024,05 zł;

- biblioteka w Przyb ororitig. 27.543,22 zl,
l. Wynagrodzenia i pocbodne od wynagrodzeń olaz świadczenia na żecz pracowników (%)

el'atn Ż0'964,42 zł;

2' Zakup materiałów i uryposażenia ( środki czystości, drobne wyposażenie) _ l.'720,25 zl:'

3' Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.564'58 zł;

4' Zakup usług związanych z fuŃcjonowaniem i eksploatacją obiekfi _ 2'249'61 zł'

5' PodróŻe służbowe _ 44,36 zł.

w zakresie dzialalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 539'704'90 z],

z czegol

- koszty świadczonych usług gastronomicŻnych przez stołówkę GCKiP_ 487.899'ó9 zł'

- koszty ęksploatacji i utrŻ},rnania samochodn_ 7']1'7,21 zł,

- koszty obiektów na terenie Gminy mające pokrycie w pŹychodach: 44.688,00 zł.

Koszty dzialalności gastronomicznej i uslug transportowych to:

l. Wynagrodzenia i pochodne od w}.nagrodzeń olaz świadczenia na rzecz praco}vników

(5 ętatów) _ |'13.82Ż'1'9 zł:

2' Zakup mateliałó\ł i vr'yposażenia l89'996,86 zł' w tym:

- zakup surowów - 154'ó59'88 zł'

- zakup pozosłałych materiałów i wyposażenia (m.in.. naczynia i drobne

wyposażenie kucbni' środki czystości) w kwocie 35.336,98 zł;

3. Wydatki na zakup usług _ 83'759,96 zł, w tym:

- dostawa enqgii - 28 '805'46 zł,

_ w rumacb umów cy_wilno-prawnych 26.539,00 zl,



- pozostałych (m.in. telefoniczne, zdlowotne' badania i pomiary urządzeń elektrycznych
j gaŻowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) _ 28'415,50 zł;.

4. Paliwo i utrz}łnanie samochodu _ 7'l l7,2l zł

5' Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) -10.340,48 zł

6. Amoriyzacja - 29.980,20 zl

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej _49l.779,03 zł

l' wynagrodzęnia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rŻecz praco\łników (l0 % )

etatl ^ 2'13.98'7 ,54 zł'

2. Zakup materiałów i wyposażenia ( śrcdki czystości' chemia basęnowa' drobne wyposażenie,

towary do bufetu) - 29.'744,1'0 zł'

3' Usługi ]77'829'29 w t}łn;

- energia l49.35ó,33 zł,

_ umowy c1łvilno-prawne - 3.095,90 zł'

' remonty - 2.032,74 zł'

- pozoslale 23.344,32 zl.

4. opłaty (ubezpieczenie ) _ 2'852,5o zl,

5. AmońyŻacja 7 '365,60 zl.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następujalej wielkości koszty:

_ wi€jskie centrum Kultury w Grabinach - 48.l59'6l ŻI' w t}łn:

l . Zakup ma1e ałów i wyposażenia - 6'697,99 zł'

2. Zakup usług w kwocie 26.471,28 zł' w lym.

- Żwiązanych z dostawą energii - 10.829,03 zł'

- umowy cy'wilno_prawne 11.139,47 zł,

- pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki)' 4.502'78 zł;

3' Pozostałe (podatek od nienrchomości, ubezpieczenie' ) _ 10.I07,84 zł'

4' Amońyzacja- 4.882,50 zł

- Dom Kultury w star€j J&stfząbce - ól.748'80 zł' w t)łn:

l. W1łragrodzenia i pochodne od wynagrodz€ń (3/4 etatu) oraz świadczenia la vecz

placowników w kwocie 20.891,53 zł;

2' Zakup maleńałów i wyposźenia - 7.392'55 zł;

3' Zakup usług w kwocie 32.403,98 zł, w tym:



- dostawa energii - 25.881,62 zl.

- pozostałych - 6-522,36 zł'

4' Pozostałe koszty ( ubęzpieęzęrLię)' 430''7 4 zł,

5. Amortyzacja - 630,00 zł'

- wiejskie centrum Kultury w Róży - 23 '566'34 zl w tym:

l' Wpagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) olaz świadczęnia na rzecz

pracownika w kwocie 6.719'28 zł;

2. zakup materiałów i wyposażenia _ 1.083,42 zł;

3. zakup usług w kwocie 14.645,5l zł' w tym:

- dostawa energii - 4.767,61 zl.

_ w nmach umów cywilno-prawnych - 7.834,56 zł

_ zakup usług pozostały ch _ 2.u3,34 zl

4. Pozostałe koszty ( ubezpieczenie) _ 428,13 zl

5' Amońyzacja - 630'00

_ Remż. w Borowej _ 7.E33'95 zl, w tym:

l . zakup usług w kwocie 7.02ó,51 zł, w tym:

_ związanych z dostawą enelgii 6.l6ó'46zł

- pozostałe _ 860'05 zł

2. Pozostałe kosŻty (ubezpięczenię) _ 395'52 zl'

3. zakup mate ałów i wyposażenia - 4|1'92 zł.

_ centrum Kulturalno-Inform'tyczne w chotowej - 44.169'77 zł' w tym:

l 'wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pmco\rłlików

3/4 etatu) _ l8.505,l5 zł

2. zakup mateliałów i wyposażenia _ 3.64l'31 zł

3. Zakup usług w kwocie 20.332,33 2ł w tym:

- dostawa enelgii - 10.674,19 zl,

- pozostałe _ ( m.in. tęlęfoniczne.' woda. ścieki) _ 9'658,l4 zł

4. Pozostąle koszty (ubezpieczenie) _ 98ó,33 zł'

5. Amort'zacja - 704'59 zł.



- Domu Kultury w Podlesiu - 18,529187 w tl1n:

l.Wyugodzeńa i pochodne od wymgrodzeń oraz świadczęnia na rzecŻ pncowników (l/2 etatu )
_ l0.598'68 zł

2. zakup usług w kwoęię 3'422,90 zł w tym

- energa - 1.976,21 zl
_ pozostałych (m.in. telefoniazne' wywóz nieczystości) _ l.,146,69 zł
4. Pozostałe koŚzty (ubezpieczenie) - 458,09 zł,

5. zakup matęńałów i wyposazenia - 4'050,20 zł.

- wiejskie centrum Ku|fury w ż,dżarłcb - 35.364,82 zl w t}'rn:

1.zakup mateliałów i Wyposazenia - 3.347,0l zl
2. Zakup usług w kwocie 3l.525'3'7 zł w tytni

- dostawa encrgii _ I l.203'97 zł

- umowa cyw'lno-pmwna konserwatora' l l.920,08 zł

- pozostałe - 8.40l'32 zł

3. Pozostałe kosŹy (ubezpieczenie) _ 492,44 zł

-Wiejskie Centrum Kulfury w starej Jastrząbce - 6.398'6l zl w tym:

l . zakup mate ałów i wwosażenla _ 55,74 zł,

2' Zakup usług w kwocie _ 5.897,16 zł:.

- umowa cywilno-prawna konserwatom - 5.603,16 zl

- pozostałe - 294'00

3. PozoŚałe (ubeŻpięczeńe) _ 445,7l zł

- osiedlołry Klub Mlodzidowy w Przyborowie - 10.255,28 zl w tym :

l. za}up matęriałów i wposażęńą _ 533,24 zl,

2. zakup usług w kwocie _ 9-264,48 zł|

- umowa cy'uvilno-pfawna konserwatofa _ 9.264,48 zł

3. Amortyzacja - 457,56 zl.

- Kompl€ks Boisk spońotłych 
''Moje 

Boiśko orlik 2012" - 21.354'48 rł tym:

l.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rz€cz pracowników (1 etat )-

l'l .282,88 zł,

2' zakup mateńałów i wwosażeĄia_ | '27l,37 zI,



3' Pozostałe (ubezpie czenie) _ 855,'16 z|,

4. Uslugi * 1.'763,3o zł,

5. Amońyzacja - l8l,17 zł.

_ wiejskie ccntrum Kultury w JaźwiD&ch - 16.968'56 w tym;

l. wynagrodz€nia i pochodne od wynagrodzęń oraz świadczenia na rzecz pracowników (l/2 etatu)

- l0.958'59 zł'

2. Zakup mateńałów i wyposażenia-2'569,67 zł,

3. Zakup usfug w kwocie _ 2.363,04 zł w tyn:

- ąerg}a - l '406'45 zł,

- pozostałe 956,59 zl,

4' Pozostałe koszty (ubezpieczenie) _ 362,04 zł'

5' Amottyzacja - 'l15 
'22 

zł'

- osP Przeryty Bór - 391'68 w tym:

1. zaklp usług - 29,64 zl,

2. Pozostałe koszty (ubezpieczelie\ _ 362,04 zl-

W 20l0 roku dokonano następujących rcmontów i inwestycji:

1. Wymiana pokrycia dachu na budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Grabinach - 5l.822,62 zl,

2. Budowa wi€jskięgo cęntrum Kultury w Głowaczowej - 200'754,l3 zł

stan oależności ogółem na dzień 3l.12.2010r' wyniósł 3.704,00 zł i obejmował:

l. z t},t. dostaw towarów i usług - 2.144,00 zł,wtym:

- dotyczące działalności kulturalnej - 67l,00 zł,

_ dotyczącę działalności gospodarczej- 14'73'00 zł'

2. z t}łułu podatku VAT _ 1560,00 zł

stan należlości wymagalnycb na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 2.034'00 zł i obejmował

w całości należności z t}t. dostaw towańw i usług.

-działalności ku|turalnej w kwocie 56l,00 zl,

działalności gospodarczej w kwocie l.473,00 zł.

l0



Stan zobowiązań ogółem na dzień 31' l2.2010 r. wyniósł l48.l l6,38 zł i obęjmował:

l. zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej - l0l.300,3l zł w tym:

-z Ę4ułu dostaw towalów i usług _ 47.875,11 zł,

_ wobec Urzędu Skarbowego z t},tułu podatków - 5.169,00 zł,

_ z tyfułu ubezpieczeń społecznych _ 26.01l,92 zł,

- z tytułu wynagrodzęń (nagroda roczna za 20l0 rok) _ 22.l84'28

2. zobowiązania dotyczące bibliotek - 7'858,99 zl, w t.'I.

_z t}łułu dostaw towańw i usług _ l.389,63 zł

_ wobec UrŻędu skarbowęgo z tyfułu podatków - 573,00 zł'
_ z t).tułu ubezpieczeń społecznych - 3.0l3,4ó zł,

- z t}'tułu wynagrodzęń (nagtoda rcczna za2010 lok) - 2'882'90

3' zobowiązania dotycące działalności gospodarczej _ 38.957,08 zł, w tym:

-z t}'tułu dostaw towarów i usług 19,626'02 zł,

_ wobec Urzędu Skarbowego z Ętułu podatków _ l.412,00 zł'
_ z q,fułu ubezpieczeń społecznych _ 8'017'05 zł'

_ z t},tułu wynaglodzeń (nagrcda roczna za 2010 rok) - 7'002'01

_ zAIKs 2'900.00 zł

Stan zobowiązań wymagrlnych na dzień 3l.l2.20l0 wytiósł

zobowiązania z t}łułu dostaw tow ów i uslug:

l ' działalność kulturalna: '7 
'690'84 zl'

2. działalność gospodarczA - 9.863,57 zl,

11'554,41 - Ę to w calości
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opisowe
z wykonania planu tinansowego xa 2010r.

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki
Zdtowotnej w Czałnej,

_ . Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznynr Zakładzie opieki
Zdrowotnej w Czamej można zauważyć ich wzrost wzglęóem założonego planu finansowego'

' wzrost przychodów wynika z wykonania więkizl.j liczby świaŹcżeń w podstawowej
opiece zdrowotnej' w Poradni K oraz sprzedaży wyposażenia.
Przychody zrealizowuto \ł kwocie I258421,5? zł co stanowi lo2,94 %
wobec. pianowanych przychodów w kwocie l222 5o8,lg zł, co daje wzlost
dochodów w kwocię 35 913,38 zł'
Ptzychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie | 212,69.] ,96 zł co stanowi 101,06 %
do planu, przychody z wynajmu lokali zrealizowano w kwocie 19508,19z-ł co stanowi
100 % planu' , przychody finansowe wyniosĘ 3 390,16 zł co s1anowi 1l3,ol %
do planu.
Pozostałe przychody operacyjne 22 825'26 zł.

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznyn Gminnym Załladzie
opieki Zdrowotnej w Czamej możra zalwaĘć ich zwiększenie wzg|ędęm założonęgo
planu finansowego .

Konto wynagrodzenia _wydano kwotę ogółem ] o25 17l,66 z! co stanowi 100,51 %
do ptanu .

Konto_ zużycie materiałów gospodarczych wydano kwotę
co stanowi 102,64 % do planu.
Konto artykuły biurowe - wydano kwotę ogółem 7 490,30 zł

ogółem 19 932'70 z!

co stanowi 110,15 %
do planu.
Konto wyposażenie gospodarcze _ wydano kwotę ogółem 169,00zł
Konto usługi gospodarcze _ wydano kwotę ogółem 21 183,45 zł co stanowi 105,92%
do planu.
Konto zużycie materiałów medycznych _ wydano kwotę ogółem 21710"96 zł co stanowi
158,47 % do planu .

Konto wyposaŹenie medyczne _ wydano kwotę ogółem 379,99 zl.
Konto usługi medycŻne _ wydano kwotę ogółem l00354,38zł,co stanowi 10ó,35 70
do planu.
Konto ubczpieczenia społeczne i inne świadczęnia wydano kwotę ogółem 152 412,15 zl
co stanowi 102,29 0ń do planu.
Konto ubezpieczenia oc wydano kwotę ogółem _ l 300,00 zł co stanowi l00 % do planu.
Konto amortyzacja wydano kwotę ogołem 929,i5 zł co stano\^/i l00%doplanu.
Konto podatkii opłaty wydano 1156,66 zł co stanowi 154,91 % do planu
Konto koszty leprezentacji i reklamy wydano 100,00 zł
Koszty finansowe 82,00 zł
Pozostałe kosży operacyine 3 354,11 Żł

Podsumowując plan zakładał ogólnąsumę kosztów na łączną kwotę l326465'8l zł,
a osiągnięto koszty w wysokości 1355 726,51zł co stanowi 102,2l %o do p|arn,



co spowodowało zwiększenie kosztów o 29 260'70 zł na konięc 2010r' względem

zanlanowanvch.
wlnir nn*.o'r na koniec 20I0 r' w1niósł strata a7 ]04'94 zl



lnfoamaciia o przeblegu wykonania planu flnansowego 2a 2010J
w samodzielnym Publicznym Gminnym zakładzlo opieki zdrowotnei w czamoi

Roalizacia planu przychodów za 20l0.

Naz-wa konta Plan
zl

Wykonanie
zl r€alżacii

sprz€drż uslug medygznych
w tym i

POZ opieka lekarska
PoZ pięlęgnialka środowiskowa
PoZ położna środowiskowa
PoZ higięna szkolna
ASO ginekologia
Profi laktyczne programy zdro\łotnę
Wynajem lokali
Czama - apteka
Czama - stomatologia
Róza - stomatologia

Przychody fmansowe
Odsetki bankowe

Pozostat€ prrychody operacyjne

1200000,00

780000,00
197000,00
52000,00
s5000,00

110000,00
6000,00

t9508,19
11803,28

5'.737,69

r96',1,22

3000,00
3000,00

0,00

lŻ1269196

785912,00
t97135,93

52828,63
55',17 4,Ż0

tt4122,60
6324,60

19508,19
11803,28
5737,69
r96',7,22

3390'1ó
3390,16

Ż2825,26

t01,06

t00;16.
100,07
101,59
101,41
't04,29

l0s,41
100,00
100,00
100,00
100,00

113,01
113,0r

0,00

oeólem : 122Ż50,a-19 1Ż5a4Żt.s1 102.94



Reallzacja planu wydatków w 2010l.

Nazwa Plan zł wykonanie zł % realizacji

Wynagrodzenia osobow

zużycie materiaIó}v gospod
w Ęm:

w
Srodki czysto

Altykuły gosp
Materiały - pozo

Artykuv biu

sprzęt komputelowy i bi
Mateliały bi

Prenumerata

Wyposażenie gospodarcz
w t}łn :
Mebl

Żallzi
Innę wyposażeni

Uslugi gosp

Usługi kom

Moni
Usługi remon
Dozór technj

Czyns
Pozostałe usfugi

zużycie materiałów med

Materiały
Jednorazowy sprzęt
Matgriały diagnos

11000,
270,

3000,
450,
100,

4600,0

19932,

470t,9
t1486,4

289,1
3163,9
)<l a
ta7

100,5

102,6

104,4
107,1

105,

55,88
39,11

111

lll

0,
0,
0,0

t02,
105,

3000
3500
300

1500

0,
0,

169,

244,
4200,

r02,4
103,s
107,55

333'7,6
3901,
244,'l5 81,5

169,00

Usługi telekomuni 6500,
Serwis komput' i sprzęt 2400,0

opłaty 600,
opłary b r250,0

2000,0 2055,6'.7

68s8,s
2459,4
62t,0

t344,4
700, 700,

0,0 902,8
250,

4800,

100,

0,

97
87
9

131,9
taoa

140,1

1500,00 l81Ż,3 t24,
4500,0
400,0

1ó00,0 139,31

1'197,5

2Ż28'9
2805,8

5939,61
799,83

4l
Środki do dezynfekcji

0, 0,



Druki med

Pozostałe mat. medyc

wvposażenie medyczn

Uslugi medyczn
w tym

I

780,0
1 690,
1200,
3500,

500

I 12000,
17'700,

0,

t6t6,
1340
200,4

100354,38

53956,1
29670,

17861,
1350,

725,

100,91

I
I
l

61,
34,
00.

1000,
200,

Inne bad
Utylizacia od

Sterylizacj
Pr

Irme usługi
Użrkowanie sprzętu męd

Ubezpieczenia sp
i inne świadczen

Ubezpieczenia społe
Fundusz

Kursv i szko
Podróże

RyczaĘ samocho

Ubezpieczenia

Amortyzscj

Koszty reprezentacji i relda

Koszty finans

Pozostale koszty

19000, t959s,7

929,1

Badania laboratoryj 50000,
28000,Badania R

Badania US 6400,0 6485,0
520,0

101 ,3 3

2',796,15

858,63

260,
101,
110,08

1738,5 t02,
830, 69,1

3500,0 100,

1128',t9,2 100,

200,
2600,

107,
tos

0,
145,1

103,1

100

0

ls4Bl



Nalężności na koniec 20l0r' w}łtosiły
ogółem:
Należności niewymagalne wynosiły :
Na należności niewymagalne składają się :

\łJstawione i niezapłacone faktury za
usfugi medyczne _ NFZ oddział
RŹeszów
Zobowiązania na koniec 2010r.
wynoszą ogółem :

Na zobowiązania niewymagalne skladają się :

zobovńryania z qĄ)łn dostaw i usług
Zobowiązania z t)tułu dostaw i usług
dolyczą nieor}łaconych faktur za zakupy i
usługi 

' 
których temin płatności przypada

w miesiącu styczniu 20l l rcku
Zobowięania wobec budzefu :

Na zobowiązania wobec
budzetu składają się nieprzekazane składki
ZUs za listopad i grudzień 2010, których
terminy płatności prz}?adają w miesiącu
styczniu i lulym 2011 roku oraz
podatek dochodowy od osób fizycznych 

'którego tqmin płatności przypada w
miesiącu styczniu i lutym 2011r
Zobowiązania z tytułu wynagrodzcń :

Na zobowiązania z t}'tułu wynagrodzeń
skladają się niewypłaconeu1nagrodzenia
za miesiąc grudzień 20l0r. których termin
płatności przypada do l0 stycznia 20l l I'
Pozostałe zobowiązania :

Na pozostalc 7obowiązania sliladają się
niezapłacone składki członłowskie na
okęgową
lzbę Lekarską w Rzęszowie oraz
okęgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w
Rzeszowie , składki TU Allianz , których
termin płatności przypada w styczniu 201l
rcku.

20 427 
'63zł

20 42'7 
'63zł

31 604,69 ń

1 25'I 
'I5 zł

16 518,99 zł

13 499'35 zł

329'20zł

#i*-'j:rfu


