
zARzĄDzENlE NR LlV/20'l 1

Wóita Gminy czarna
z dnia 29 sierpnia 201.1 roku

tY spra$i(: prŻlyjęcia informacji o przebiegu rvykonlnia budżetu Gminy Czarna za I pólroczc
20ll rol(u, informacji o przebiegu wykonania planu finansonego Gminnego Centrum
Kultury i Promocji w Czarnej za I pólrocze 20l1 roku, informację o przebiegu wykonania i
planu finansowcgo Samodzielncgo Publicznego Gminncgo Zakladu Opieki Zdrowotnej rv
Czarnej zl l półrocŻe 20ll roku oraz informacji o ksztaltow'niu się wieloletnicj prognory
finansorrcj (}miny czarna za I pólrocze 2011 roku

Na podstawie aft' 30 ust'l i ust.2 pkt'4 ustav} z ória 8 marca 1990r' uslAwy o samorządzie

gminnym (lekstjcdnolity Dz'U. z 200l roku Nl l42 poz.159l z póżn'zlrl.) oraz ań' 26ó ustaufr z dnia 27

sierpnia 2009 roku ustawy o linansach pubticznych (DŻ.U' Nr 157' poz' 1240 z pófu' zm') _ wójt cnin)'
a7allrll za[Ż4dŻa, €o następUie:

sl.
Przyjmuje się inforrrrację o przebiegu Wykonania budżetu Gminy za I póh.ocze 2011 r.ol<u w

brznrienirr za|ącznika nr l do niniejszego zarządzenia'

Przy|rnrrje się infomację o Pl.zebiegll wykonania p]anll finansowego Gminnego Centrum

KrLlluly i Pronrocji w Czamej za l pólrocze 20l l roku, w bŻmieniu zalącznilo nr 2 do

nit1ieiszeso zarządzenia.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzie]nego

Publicznego cminnego Zatładu opieki Zdlowotnej w Czafne] za I pólrocze 2011 lokrr, w

bżll1icniu zalącznika nr 3 do niniejszego zarządz-enia.

Przyjfiqje sję inlblmację o ksztahowaniu się lvieloletniej prognozy linansowej Gminy

Czau'u za I półlocze 201 l roku, w brznieniu załącznika nr 4 do ninięjszego zauądzelria'

2.

3.

4.

L

s2.
Przedstawia się Radzie on ny Czanla i Regio]]alnej IZbie obrachut]kowej ir,formację o przebiegll

rrrkollania budzetu Gmiuy Czarna za l półrocze 20l l foku, iŃormację o pŹebiegu wykonania

planu finansowego Gminnęgo centrum Kultury i Promocji w Czatnej fuJ I półroczc 2011 roku'

intbltlację o pŹebiegu wykonania iplanu finansowego Samodzielnęgo Publicznego GnriIrlrego

Zak]adu opieki Zdrorvotnej w Czarnej za l półrocze 201l roku, oraz informację o kształtowaniu

się \\'icloletniej prognoz1, linansorvej Gminy Czarna za I półrocze 20l l roku.

Zarządzcnie wchodzi rv Życie Z dnien'] podjęcia'
s3.



Zalącztlik nr 1

do Zarządzenia nr LIv/201lWójta G'n;ny czanra
z dnja 29 sierynia 201 I roku

Wójt Gminy Czarl:.a

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA

BVDZETU GMINY CZARNA
zAlPoŁRoczE

2'OLL ROKU

Czarna, sierpień 2011



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna
za I półrocze 201l roku

Ztlącznik nr l
Infornacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za l póhocze 201 l roku

Załącznik nr 2
hfonrracja z rł1konania Rydatków budżetu Gniny Czama z^ I półrocze 201 1 rola]

Załącznik nr 3
Infolmac.ja z wykonalia dochodów i \łydatków związanych z reallzaEją zadań z zakesu administrac.ji
rządowej oraz innych zadali zleconych ustawami za l połrocze 2ol l roku

zalącznik nr 4
Informacja z wykonania dochodów z tJłoh wydawania zęzwol€ń na sprzedaż napojów alkoholowyclr i
wydatków na realizację zadań okeślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiąZJ,wania problerrrów
alkoholowych oraz w gnrinrryl programie przeciwdziałaDia narkomanii za I półrocze 20l l roku

Załącznik nr 5
Inlomacja z wykonania kwot dotacji tldŻielanych z budżelu Gminy Czama Ża I półrocze 20 11 loku

załącznik nr 6
IDformacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy czama za I półrocze 2o1 1 roku

Zalącznik nr 7
Inlomacja z \łfkonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czanęi za l
pólrocze 20] ] roku



Zatącznik nr 1

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODOW BUDZETU CMINY CZARNA
ZA I PÓŁRocZE 2011 RoKU

7 5 6

0r0

0l0,ll

RoLNlcTwo I ŁowlECTwo
Progran' Rozwoju obszarów wiejsliich 2007-20l3

lr tym dochody majątkowe:

środ](i i Europejs](iego FundLlszu Roliego w ramach Prosramu Rozwoju

oL]siatÓlv Wiejskich na lata 2007_20l] zl}tu]u realizacji inwesĄ]cji

'Budowa Cent!um Rekreacyinego !v Czaurei"

431 210,00

316 rs7,00

316 157,00

jló l57.00

I0{ 05?,70 2.4,13

010,12 w}.lączeniez produkcji grUntórv.olnych

$ tym dochody bi€żtlce:

dotacie celowe otlŻymane od samorządu woje\!ódŻlwa na zadanil L]ieŹące

realizowanc napodstawi€ potozunrieli fumów) nriędz) jednostkami samoLŻądu

a środlri Z pżeznaczeniem na realizację zadania pn: modemizacia dróg

dojazdow}ch do gruntów rolnych

r l 000,00

lt 000,00

r I 000.00

|,oZostłll dzialalność

w tynt dochody bieŹące:

dotacie celowe otrzylnane 7 budŹetu palisttva rea1izacię zadati bieŹących

z Żalce adminisllacji rŻądowej oraz innyclr zadań Ż]cconych gnrnrom

+ ślodki na zwrot Podatku akcyzowego zawadego w cenie o1eju

wykorz}Śtwancgo do pIodukcji .olnej przez producentów ro]nych

10.1051,00

104 053,00

r04 053,00

104 052,70

101 052,70

104 052,70

t00,00

100,00

100.00

020

02095

L[Ś|_IcTwo

Pozostała dzialaltrość

lr tym dochody bieżące:

'czynsze za dzierzalvę obwodós, łow ieck ich

ló,l'63

ló4,63

ló.l'63

l6'1.ó3

600 r'RANsPoRT l ŁĄCZNośC

Drogi publicznc porviatowe

w tym dochody bieżące:

ślodkj z Po\łialu Dębickiego na Utrzymanie dróg powiatowych w 7aklesie

wykaszania poboczy i lvycinania zarośli przy dtogach powiatołfch

oraŻ Utzymanie czystośoilra drogach powiatowych Dalerenie cminy

780 242,00

10 000,00

ro 000,00

10 000,00

2:ló 5l5'87 31,59



600t6 Drogi pub|iczn€ glninne

w tym dochody bieżące:

_ darowjzna finansowa Ż przeznacŻeniem na ulrzymanie i remonry dróg

_refundacja z Powialowego Biura Pracy wynagrcdzeń z t}tułu

robó! publicznych za 20l0 rok

w tym dochody nźljątkowe:

śtodl(i z Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007_2013

w ramach dzialania4l3-"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" na

inwestycję pn: ''Budowa parkingL] przy ul.spółdzielczej w czalnej''

390 242,00

245 000,00

245 000,00

145 2,42,t0

t45 212,04

246 515,41

246 515,87

245 000,00

r515,87

63,1',7

l00'ó2

100,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żrywiolowych

w tyn] dochody bicżące:

_ środki z MSwiA na lsuwanie skutków klęsk żryiołowych, które miały

380 000,00

380 000,00

180 000.00

miejsce w latach ubiegłych zpfteznaczenięmna,

remonL droqi gTinie $ ,/d/arJch-Zrodld Koniec

remont drogi gminnej w Głowaczowej Głowaczowa_wo]a wielka

femon! drogisminnej w Ż dza^ch-^ód|a

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i ni€ruchomościani

w tyn dochody bi€żące:

- wpływy z najmu i dzierŹawy składników majatkowych

_wp|ywy Ż opłaty Ża wieczyste ułtkowanie

-zwrot za media po sprzedaży bldynku ośrodkazdrowi3w RóŻy

w tym dochody majątkowe:

' wpbavy z€ sprzedazy majątku gminy

1 802 766,00

l 802 766j00

9 475,00

9 263,00

21Ż,00

t'793 29\n0

I 793 291,00

I 57',7 8n9,02

I 517 409,02

4 518,02

3 857.41

636,49

I 573 291,00

I 573 29i,00

87,52

87,52

47,68

Ż1l'ó4

I I,38

87,73

87,13

7Żn INFORMATYKA

w t'm dochodY mniątkowe:

_śodki połSkane \ł ramach 3 osi priorytetowej ''społeczeństwo infomacyjne"

Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódżwa Podkarpackiego

na lata 2007_2013 z tytułu realizacji projeklu p!': ''PseAP_PodkaĘacki

systenr e-Administracj i Publicznej "

:180 098,00

.{80 098,00

480 098.00

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzki€

rv tym dochody bieżąc€:

_ dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśwa na rea1iza.ję zadan bieżąqych z

Żakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* ulrzymanie p.acowników zadań zleconych

9ó 3l5j00

84 ,171,00

84 '171,00

84 471,00

8'1471,00

5',7 946,23

45 486,00

45 486,00

45 486,00

45 486,00

60'1ó

53,85

53,85

53,85

53,85



7502J Urzędy gmin (lniłst i miast na prawach powiatu)

w tym dochody bieżłcc:

tefundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzenia z tytułu

robót publicznych za 2010 rok

610,03

610,03

610,03

750:15 KwaIifikacił wojskowa

rv tym dochody bieżące:

_ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z

zakresu adminisaacji rądowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

* zwrot kosŻtów na dojazd do powialowych komisji lekarskich

300,00

,00300

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

100,00

100,00

100,00

r00.00

7505ó spis powszechny i inn€

w tym dochody bieżące:

dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących z

zaklesu adm injstracj i rządowej orż innych zadań zleconych gminie usrawani

+ dolacja na przygotowanie iprzeprcwadzenie Narodowego Spisu

Powszechnego ludności i mieszkń

544,00

11 5't4,00

11 544,00

r 544,00

11 544,00

1l 5,11,00

I I 544,00

I I 544,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pozostłłł dziiIl||ność

w tytn dochody bieżące:

-plowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpb/wów

za udostępnienie danycb osobowych)

6,20

6,20

6,20

751

754

t5t0t

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ.
KoNTRoLl I ocHRoNY PRAWA oRAZ sĄDowNICTwA
Ul.zędy nacz€lnych organóiY wladzy państwowejj kontroli i ochrony prawa

w tym dochody bieżąĆ€:

- dotacje ce]owe otrzymane z budżetu panstwa na realiza.ję zadań bleących z

Żakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gninie
* dotacja na przeprowadzeDie i akualizację stałego rejestru wyborców

2 062,00

Ż 062,00

Ż 06Ż'00

2 062.00

2 062,00

I 030,00

I 030,00

I 030,00

I030,00

1030,00

49,95

49,95

49,95

49,95

49,95

75112

BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I oCHRoNA
PRzEcIwPożARowA
ochotnicze strażc pożarn€

w tym dochody majątkolłc:

_ środki z Regionalnego Programu operacyjnego województwa Podkarpackiego

ld d l 2007'0lJ ra /ŻlLp"cmochodu ldlo$ni./o'gasjll.leBo

482 035,00

482 035,00

482 03s,00

482 035,00

DoCHoDY oD osÓB PPdwNYcH, oD osÓB FzYcZNYcH l oD

l\N\ CH JI]DNo5TfK l\ ltPoslAD ĄJ ĄCl CH osoBo\\ ośCl
PRAWNEJ oRAZ WYDATKI ZWĄZANE z IcH PoBoREM

6 305 114,00 846371,91Ż 45,11



Wplywy z podatl(u dochodowego od osób fizycznych

rv tym dochody bi€żące:

-podatek od działalności gospodarcz€j osób fizycznych, opłaoany w formie

8 000,00

8 000,00

8 000,00

l7ó!00

176,00

l7ó'00

2,20

Ż,20

2.20

wpływy z podatku lolnego' podlfku leśnego' podatku od cŻynności

cywilno_prawnych! podatkórv i oplat lokłlnych od osób plawnych i innych

iedDostck orsanizacyinych

w ty'n dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości

-podaEk od środków transportowych

- podaiek od czynności cywilnopmwnych

_odsetkiod nietenninowych wpłat z ł,tułu podatków iopłat

I 812 775.00

I 812 775,00

1711375,00

26 000,00

7t 400,00

3 000,00

1000,00

730 43Ż,64

678 728,31

9 499,00

39 780,50

2 285,00

25,00

114,80

130 432,64 40,29

40,29

39.ó6

36.53

55,71

161/

2,50

7561ó wplyrvy z podatku roln€go' podatku leśnego, podłtku od sp'dl(ów

i dalowizn' podatku od c7łnności cyryilnoprawnych ol€z podatków i oplat

lokalnych od osób fizycznych

w Ęn dochody bieżące:

_ podatek od nieruchomości

-podatek rolny

_ podatek leśny

_ podatek od środków transportowych

podfiek od spadków idarowizn

opłala od posiadania psóu

_podaiek od cŻynności cywilnoprawnych

odsetkiod nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

I 089 800.00

I 089 800,00

376 500,00

387 500,00

27 300,00

95 000,00

l5 000,00

500,00

r80 000,00

8 000,00

571657,61

178 011,82

240 787,)r

23 039,89

52 69',7,t0

6 985,00

66 r59,00

3 917,72

511657,61

52,r16

4',7,Ż8

o.,14

84.40

55,1',/

46,57

36,',]6

49,72

52,,16

wplywy z innych oplat stanorYiących dochody jednostek samorządu

tetytorialncgo na podstawiĆ ustaw

w tYn dochody bi€żące:

wpływy Ż op1ary skarbowej

_ wp]ywy z opłary eksploatacyjnej

_ wpływy z opłat zazezwoleDia na sprzedaż napo.jów alkoholowych

- u nlyĘ 7 lo7nyL h oplJl (,,J lajecie pJcd dlogo$ego i Lmi.s/c7en'c s pa'ie

drogi gminnej urządzeń infrastruktuĄ, teclrniczne.j)

_odsetki od nieteminowych wpłat z tytułu opłat

263 752,00

263 75Ż,00

29 000,00

28 000,00

ll2 048,00

94 704,00

204 379,17

201379,l',l

16 22Ż,38

17',7792.0

79 263,35

86 376,75

4 73',7,49

77,49

'7',7 j49

55,94

63,50

70,74

91,21



r5621 Udziały gmin w Podatkach stanotviącycl'dochód

w tym dochody bi€żące:

-podatek dochodowy od osób fizycznycb

_podatek dochodowy od osób prawnych

3l3l I l7!00

3 t3l 117,00

3 126 117,00

5 000,00

I 339 729,16

l 339 7Ż9,46

I 339 254,00

175,46

42,79

42,79

42,84

9,51

75801

ROZNE ROZLICZENTA

część oślYiatowł sUbw€ncji ogólnej

terytorialnego

w tyn dochody bicżące:

_ część oświatowa subwencji ogólne.j

dla j€dnosiek satnorządu

16 018 792,00

9 681843,00

9 ó84 843'00

9 ó84 843.00

9 130 707,33

5 959 904,00

5 959 904,00

5 959 904,00

57,00

61,5,1

6r,5,1

61,54

75807 CŻęść wyrównawcza sub\yencji ogóln€j

w tym dochody bieżące:

_ część wyrównawcza subwencii ogółnei

dla gmrn 5 991710,00

5 994 710,00

5 994 710,00

997 354,00

997 351,00

997154,00

2

2

?

50,00

50,00

50,00

Różnc rozliczenia fi na8sowe

w tym dochody bieżłce:

odsetki od śrcdków na rachunku bankowym

3 829,33

3 829,33

3 829,33

część równoważąca subwencji ogóln€j dla gmin

w tym dochody bieźące:

'część równowaząca subwencji ogóhrei dla smin

339 239,00

339 239,00

139 239,00

ó20'00

620,0O

620,40

t69

r69

ló9

50,00

50,00

50,00

801

80t0t

OSWIATA I WYCHOWANIE

Szkoly podstawowe

w tym dochody bieżące:

_ opłata za w}najem sali

_opata za wystawienie duplikatu śwideclw

_odszkodowaDie z PzU dla sP Borowa i sP ŻdŹary

_'lodklŻ Pol'liei Fllnda.jlpomol} D,, ccioT d.a 5l /oŻal} celem

dofi nansov,ania dołwiania dzieci

39147ś'73

6148,73

6148,73

3148,73

3 000,00

211016,02

8 ó96,28

8 69ó'28

r 800,00

25.00

3 871.28

3 000,00

53,09

141,43

14t,13

122.95

100,00

Przedszl(ola

w tyn dochody bieżące:

'odsetkiod środków na rachunku bankowym

' refundacja z Powiatowego BiuraP.acy wynagrodzeń

pracownile prac interwencylnyclr

81,12

1 140,51

801t4 zesPoIy obsługi ekonomiczno-administl.acyjnej szkół

w tym dochody bieżące:

"odsetkiod środków na rachunku bankowym

3194,56

3194,56

3 194,56

80148 stolówki szkolne i prz€dszkolne

w tym dochody bieżąc€:

- wp]ywy z opłaB] za pobyt dziecka w przedszkolu

wpłaty na 4lienie w stołówkach szkolnych iprzedszkolnych

391 328,00

391 328,00

72 857,00

318 471,00

197 902,9ź

t97 902,95

44 ó50'00

t53 252,95

50,57

50,57

61,28

48.12



851

8515,1

OCHRONA ZDROWA

PrzeciwdŻiłlłnie all(ohoIiznołi

w tym dochody bieŻące:

- zwrot n iewykorzystanej zaliczkidotyczącej lecŻenia odwykowego

0,58

0,s8

0.58

0.58

85ż

852r2

PoMoc sPoŁEcZNA
Śłiadczeni! rodzinn€! śrviadcz€nie z funduszU alimentacyjnego oraz

skladki na ubezpiecŻ€nia emerytalne i rentorve z ub€zpieczenia

społecznego

w tym dochody bieźącc:

_odsetki od zwróconych świadczeń rodŻinnych nienalehie pobranych

- zwrot} nienależnie pobranyclr świadczeń rodzinnych w roku popżednim

'dotacje celowe otlzymane z budŻelu państwa realizację zadail bieŹących

z zaktesuadministracji żądowej oraz innych zadań zleconych gminom

+ świadczenia rodzinne, świadczeni€ z funduszu alimentacyjnego orż składki

na Ubezpieczenia emerJłalne i renlowe z ubezpieczenia społeczne8o

-wpływy ze zwrotów zaliczek aIim€ntacyjnych inrotów z fundusŻu

6 0s1 330,00

4 886 479,00

,l 886 479,00

3 879.00

4 882 600,00

3 216111,28

2 451 549,95

451 519,95

6l1,93

4 104,83

440 000,00

6 83t,19

2

53,15

50,17

50,17

105,82

49,9 7

852t3 sklAdki a ubezpieczenie zdrwotne opłaĆin€ za osoby pobierające

niektórc świadcz€nii z pomocy spolecŻnej' niektóre świadcz€nia rodzinne

orazza osobyuczestniczące !v Żajęciach w centrum integraĆji spolccznej

rv tyn docbody bieżące:

' zwrol skladki Żdrowotnej za 20l0 rok

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana r€alizację zadań bieŹących z

zakresu adninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

+ Składkina ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób oftzymujących

świadczenia pielęgnacyjne

_dotacje celowe otrzymane z budżetu państ'Va narealizacię własnycb zadań

bieżących gmn]

* składki na ubezpieczenie zdrcwotle dla niektórycb osób otrzymujących

r7 200,00

8 000,00

l7 200.00

9 200,00

\n 347,64

20,64

5 324,00

10 341,64

5 001.00

60'ló

66,i5

60,16

54,38

Zasilld i ponoc w nżturze oraz skladki na ubezpieczenia enerytaln€

w tym dochody bieżąc€:

_dotacje celowe otżynane z budŹetu p stwa na realizację własnych adań

ł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeĄ.talne i rentowe

383 300,00

383 300,00

381100,00

286 686,00

286 ó86'00

286 686,00

74,79

'74,79

11,79



852ló Zasilki stałe

rv tym dochody bieżąc€:

zwrot zasiłku Stałego nienaleŹnie pobranego

dotacje celowe otlzylane z budż€tu państwa na rea1izację \łłasDych zadań

100 500,00

t00 500,00

100 500,00

65 289,50

65 289,50

229,50

65 0ó0'00

64,96

64,96

64.74

85219 ośrodki poInocy społecznej

\' tym dochody bieżącć:

_dotacje celowe otrzynane Ż budżetu państwa na realizację Ża&ti bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zteconych gminic ustawaDi
* wypacanie łynagrodzenia zasprawowanie opieki iobsugatego zadania

" dolacje celowe otrzynane z budżetu państwa narealizację własnych zadań

bieżących gmin

* ulrzymanie GOPS

145 751,00

145 751,00

2 951,00

2 951,00

142 800,00

r '12 800,00

79 951,00

79 951,00

2 95 r,00

2 951,00

77 000,00

77 000,00

54,85

54,85

r00.00

100,00

53,92

53,92

85228 Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usIugi opi€kuńcz€

w tym dochody bieżace:

_dotacje celowe otrzymane z budżetu panŃWa na realizac.ję zadań bieżących z

zakresu admnlistracii rządowej oraz innych zadań zleconyclr sminie ustawami

* usługi opiekulicze i spec.jalistyczne usługi opiekuńcze

prowi7ja za specjalisq/czne ushgi opiekuńcze realizowanejako zadanie zlecone

100,00

r00,00

100,00

7

7

7

2 503,6r

2 503,61

2 490.00

tl,6t

]5'2ó

35'2ó

35.01

Pozostala dzialalność

tł tym dochody bieżąc€:

_ odsetki od środków na rachulku bankołym

_dotacje celo\łe otrzymane z budżetu panslwa narealizację własnych zadań

+ realiŻac.ja programu "Pomoc pańslwa w zakresie dołlvianial'

5ll 000,00

511000,00

511 000,00

320146,58

320146,s8

3 246,58

lr6 900.00

62,6s

62,6s

62.02

85.11s

EDUKACYJNA OPIEXA WYCHOWAWCZA

Pomoc mat€rialnł dla uczniów

w tYm dochodY bieżace:

_dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac'ję własnych Żadań

bieżących gmjn

*pomoc natelialna d1a uczniów o charakterze soc.jalnym

340 859,00

3.{0 859!00

340 8s9,00

340 859,00

340 859,00

340 859,00

340 859j00

340 859!00

140 859,00

340 859.00

100,00

t00,00

r00,00

100,00

r00.00



900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISXA

Gospodarli,t ściekowa i ochrona wód

w tym dochody bieżące:

_ dochody z dzierżalvy składników a]ątkowych Gnrnnlemu Zakładowi

Gospodarki Komunalnej !v czarnej

_odselki od środkólv Funduszu Spójności

ł tym dochody młjątkowe:

. środki Europcjskiego |'unduszu Rolnego w ramach Prognmu Rozwoju

obszaló\ł w iej skich na ]ala 2007 20 l j z Ą]tulu rca1izacj i ilNJeslycj i

Budowa sjeci kanalizacji sanitarnej, rozb dowa oczyszczalni ścieków oraz

moderni7acja ujęcia wody i stacj i wodociagowej w Głolvaczowej "

846 518,00

808 618,00

r03 700!00

103 700,00

70,1918,00

704 918,00

I

I

I

I

53 996,41

Ł 3a7,94

4Ż 381,91

42 309,60

78,14

z,9Ż

40.88

40,80

90002 Gospodarka odpadam'

w t}m dochod} bieŻące:

_dolacie celowe otrŻymane Ż budżetu palistwa na zadania bieŹące

realizowane przcz gnrinę na podstawie porozumień z organanri adnrinistracji

*ślodki z Minisietstlva Gospodarki na opracowanie programu ury1izacji azbesru

rr 900,00

lI 900,00

I I 900,00

I I 900,00

90019 Wplyrvy i wydatki związane z gron'adŻeniem srodkół z oplat i lQr

Zt korzvslłnie ze środolyiskn

w tym dochody bieżące:

_wp]ywy z województwa Podkarpackiego Ż tytulu opłat za korzyŃanie

000,00

000,00

000,00

26

z6

8 390,40

8 390,40

8 390,40 3221

90020 wplvltv i wyd.]1ki związrn€ z gromldzenicn ślodków Ż oplat produl(owych

lł tym dochody bi€żłce:

_wply\ły zopłal}' ptodLrklowe] ŻWFoŚiGW w RzesŻowie

2 93.{,r8

2 93,1,18

2 934.r8

90095 Pozostała dziala1ność

w tym dochody bieżące:

' z'vtot z sądu Re]onowego niewykożystanej zaliczki

na zasiedzenienieruchomości w GIabinach

283,89

283,89

283,89

3s 035.147,73 t7 746 946,98 50,17



Informacja opisowa

Budżet Gminy czama na 2011 lok został uchwalony dnia 29 gnrdnia 2010 roku uchwałą

Nr IIVl8/2010 Rady Gminy Czama.

Plan docltodów pŹyjęty w uchwałą przewidywał dochody budżetowe w wysokości

32 298 064,00 zł' w tyn] plan dotacji na realizację zadai z za1<resu administracji rządowęj

zleconych glninom w kwocie 4 603 733,00 zl.

W wyniku przyjętych w ciągu I póhocza 2011 roku zmian w budżecie wprowadzolrych

uchwałami Rady Gmirry t zavądzeniałri wójta Gminy' plan dochodów na dzień 30.06'2011

roku wyrriósł 35 035 147'73 zl, w tynr plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresl

administrac.ji rządowej Ż]econych gminom w kwocię 5 103 081'00 zt.

Dochody budżetowe zostały zrealizo\łane w kwocie 11186916,98 zl' co stanowi

50'77 y" locŻnego planu dochodów' w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2 613 177'70 zl, co stanowi 51121 7o

locznego planu dotacji.

Planowane na pozionię 30 113406'73 zl dochody bieżące wykonano w kwocie

16 2l3 655'98 zl, co stanowi 53,84 yo planu, dochody majątkowe Żaplźmowane w Lwocie

4 92l 711'D0 zl' zlealizowano w kwocie 1 573 291,00ł, co stanowi 31'97 70 planu.

Realizacja planu dochodów według Źródeł i działów klasyfikacji budżętowej w podziale na

dochody biezące i majątkowe przędstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania'

Nieściągnięte należności gminy z t},tułu dochodów budżetowych na dzień 30'06'2011 roku

\łJniosły ogółem 1 793 304.43 zl, w t}Tn zaległości 505 324'67 zl.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody z tytułu Iefirndacji z Europejskiego Funduszu

Rolnego z t}.tułu lealizacjj projektu pn' ,'Blrdowa centrum Rekreacyjnego w Czarnej'' oraz

środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych planuje się uzyskać w II

półroczu. Uzyskano l00 7o planowanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

rł celie oleju napędowego dla lolnikórł'

W dziale 020 Leśnichvo uŻyskane dochody zostaną \ł?Iowadzone w Il półroczu 2011 roku'
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w dŻiale 600 Transport i Łączność uzyskane dochody z tytułu reflrndacji z Powiatowego

Biura Placy olaz zostaną wprowadzone w II półrocŻu 2011 roku, natomiast realizację środków z

Porł'iatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych, środków z tytułu Iefundacji wydatków w

rarllacb PRoW na lata 200'7 -2013 na inwęstycję pn. ,,Budowa parkingu przy ul- Spółdzielczej w

Czamej'' oraz do1acje ceiowe z budŻetu państwa na usuwanie sktrtków klęsk ż1wiolowych

planuje się uzyskać w II półroczu 2011 roku' Zrea71zowaio dochody z t}'tt u darowizny

finansowej od firmy prywatnej przeznaczoną na utrzymanie i remonty clróg gmirutych.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wstępuje wysoka rcalizacja p]anu głównie zę

względu na dochody ma.jątkowe' Uzyskano następliące dochody ze sprzędaży majątku:

- odszkodowanie od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za plawo własności

działek w Starej Jastrząbce (I5 779 zI), JaŹwinach (57 512 zł)'

- środki ze sprzedaży działki o pow' 15,72 ha w Grabinach (1 500 000 zł) oIaZ o pow. 0' 1225 ha

w starej Jastrząbce (11 ] 12 zł).

Uzyskate alochody z t)'tułu zwrotu za media po sprzedaży budynłu w RóŹy oraz kolekta p]anu

dochodów z t}'tułu opłaty za wiecŻyste uż}tkowanie zostaną wprowadzone w Il półroczu 20l1

roku.

w omawian}m dzialę wystą)iły należności stanowiące zaległość w kwocie 193.88 zł' Zalęgłości

powstały z t}triłu niezapłacenia czynsz1] za użytkowanie wieczyste przez dwóch u4.tkowników

kwocie 187,80 zł oraz z t).tułu oclsetek od zaległości w kwocie 6'08 zł.

\ł'l dz1a1e'720 Informatyka nie uzyskano dochodów z t}'tułu lealizacji projektu ,,PSeAP -
Podkarpacki systen e' Administracji Publicznej''' Realizację plojektu p]anuje się w
późniejszym terminie'

W dziale 750 Administracja Pub|iczna uzyskane dochody z t}'tułu refundacji z Powiatowego

Bium Pracy wynagrodzeń pracowników robót publicznych za 2010 rok oraz prowizji za

udostępnienie danyclr osobowych zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 loku

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rcalizację środków w

ranach Regionalnego Progranu operacyjnego wojęwództwa Podkarpackiego na lata 2007-

201] na zadanię pn. ''Zakup samochodu ratownicŻo-gaśniczego w celu podniesienia

bezpiecŻeństwa miesŻkańców'' planuje się w II półIoczu 2011 rcku'

l1



W dŻiale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych j€dnostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz rYydatki z}viązane z ich poborem wystąiły

na]eŹności w kwocie 1 546 662.08 zł, w t}m zaległości w kwocie 258 830_32 zł'

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- Z tytułu podatku od działalności gospodalczej od osób fizycznych, opłacatry w forrrrie karty

podatkowej w kwocie 2 644,00 zł (clochód ptzekazywany plzęzUlząd Skarbowy),

- z t)tułu podatku lolnego (5 052,58 zł), podatku leśnego (283,00 Zł) i podatku od nieruclromości

(6 401'56 Żł)' podatku od środków tńnspońowych (29'00 zł) od osób pramych i innych

jednostek organizacyjnych w łącznej kwocię 11 '766,I4 zł'

Z t}'tułu poclatku rolnego (87 997,82 zł), podatku leśnego (6 679,40 zł), podatku od

nieluchomości (6ó 458'00 zł), podatku od śIodków transpofiowych (43 72'7,7o zl), podatku od

spadków i dalowizr (60 zł) onz podatku od czynności cywilnoplawnych (384,00 zł) od osób

fizycznych w łącznej kwocle204706,92 zł,

- Z 1ytułu opłaty za umieszczenie w pasie dlogi gminnej urządzeń inaastruktury tecbnicznej w

kwocie 37 496,35 zł (wysłano 2 upomnienia) i odsetek od zaległości w kwocie 2 216,91 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od środków tranŚpońowych występują w Wyniku

niezgłoszenia olganowi podatkowemu o w)ryejestlowania lub zbyciu pojazdóW' wysłano 15

upom1 eli na kwotę 25 003,6'7 zł'

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób

fizycznych dotyczą pozycji, gdzie często nie jest moŹliwe 'iłyegŻekwowanie należności'

ponieważ podatnicy nie posiadają składników najątkowych, które podlegałyby zajęciu

egzekucyjnemu' ani też mchunłów bankowych, z których można prowadzić skuteczną

windykac.ję' podatników, którzy mają baldzo trudną s}.tuację życiową brak moŹliwości

zarobkowa.nia, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, blak

jest spadkobierców' własność nie jest uregulowana' W celu ściągnięcia zaległości Wysłano 293

upomnień na kwotę 53 029,11 zł, skielowano 7 tytułów wykonawczych do Urzędu skalbowego

na kwotę 1 |45,00 7}, zabezpiecŻono zaległości popŹez wpis hipoteki przymusowej u 4

podatników na kwotę 2.14'1,Ż0 zł (kos^ \\pisu Wynosi 200,00 zł na 1 księgę).

W celu ściągnięcia zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

do osób pralvnyclr wysłano 3 upomnienia na kwotę 10 474'80 zł.
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Zestawienie zaległości poclatkowych w podatku 1olnym, leśnyn i od nieluchomości od osób

tizycznyoh według sołectw rT a dzień 30'06'2011 r. przedstawia poniżsŻa tabela'

Zestawienie za1egłości podatkowych w poc1atku od środków traDspońowych od osób

fizycznych według sołęctw na dzień 30.06.201 l r' przedstawia poniższa tabela'

L.p. sołectwo
Sp 2010r.

@n|gglości-
nadplał)+

przypis20.l0r;

wpłata
' 
;!łlcelości

l 87 102 1 34',7 2746 2 581 35 94r 10 282
). Czama 146 239 8 402 1191 '70 58 185 35 s07
3. Chotowa 98 9s7 2 2'/1 1r 858 11 382 34 '7 40 3 222
1. 43 051 92 293 6 to7 l3 165 13 62:l
5. Golenki 15 765 91 969 8 568 1 178
6 Crabinv 94 026 5t3 503 60 8 175
7. Stara Jastlząbka 148 71A 903 3 86s 60 946 32 911
E. Starv Jarłornik Ż 1',73 óó 848 941
9. Jazwiny 65 ',732 540 463 30 2',7',7 1974
10. Podlesic '10 506 255 481 20 187 3 289
tl Pl Żel \ t\ BUr 22 062 112 '7 r3 10 558 3 488
t2 RóżŹ 205 993 I6l8 '7 156 908 82 516 35 573
r. 7.dŻary 40 893 656 21 08s 4104
r4. Przrburów 4 0'73 ,7

83 3 243 264
RAZEM' 1 01535 r84s4 31649.. -.. .,- 21 018,. {41,,838. 161 135

L.p. Solectrvo

. 
a.:sp

(
umorzĆnra

'Ódióczenii:
rozlożenia

'::l,-":"tt
wpłatł '

BoroNa 5 44s 5 193
2. Czama 18 U9t 745 11 928 830

Grabinr, 2Ż 333 3 301 9195 5 323
L Stdra Jeslrzdbkd r0 697 518 2 406 1 441 7 852
) Jrzujny 2',l 10 1063 863 589
6. Podlesie 23 985 8 181 3 9s8
7 [)rzen ty Bor Ż j2o l]60 580
8 R óża 46 "/17 10 135 23 996
9 Zdzarl, 8 540 4 595

RAZEM 141,11981 5 627 2 106 5Ż 691 43 128



obowiąZujące stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy są niższe od maksymalnych'

Skutki obniżenia górnych stałvek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za I

półlocze 2011 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawrych 257 658,70 zł,

- w podatku od nieruchonrości od osób fizycznych.' 275 879'02 zł,

- w podatku od śIodków transpońo\łych od osób pmwnych| 2 314'88 zl,
'w podatku od śIodków transportowych od osób f1zycznyclr: 37 237,40 zl,

w podatku rolnym od osób prawnych: 1 359,50 zl,

- w podatku rolnym od osób fizycznych: 23 735,03 z|.

Łącznie skutki obniżenia gómych stawek podatków za I półrocze 2011 r.

wyniosły 598 184'53 zł co stanowi 3,36 o/o wykonanych dochodów gminy.

skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i złvolnień w podatkach za I półrocze 2011 roku

wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawrych| 148 488,50 zL

- w podatku od nieruchomości od osób frzycznych: 7 1 o1o,51 zł,

- w podatku od środków tlanspofiowych od osób fizycznych: 2 600,00 zI.

Łączrrie skutki udzielonych ulg i zwolDień wyniosły 222 099'07 zł
rł ykonarrych dochodów gminy'

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy _ ord1macja Podatkowa, wójt umorzył

zaległości podatkowe za Ipółt)cze 201I roku w kwocię 35 098,50 zł, w tyrr:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 15 892,20 zł,

- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 15 415,50 zł,

- Zaległości w podatku leślym od osób fizycznych w kwocie: 341,40 zł'

- odsetki od zaległości podatkorłych w kwocie 3 449,40 zł.

Na skutek dec}zji wydanych na podstawie ustawy ord1nacja Podatkowa, Wójt odrocryl

i rozlożyl platności n^ r^ły za l póhocze 20 1 1 roku na kwotę 1 1 4 l 58,60 zł w tym:

- w podatku od nieluchomości od osób prawnych w kwocie 90 704,60 zł,

- w poclatku ocl nieruchoności od osób fizyczuyclr w kwocie 19 301'00 z1'

w podatku rolnyl od osób fizycznych w kwoctę | '702,00 zł,

- w podatku ]eśnym od osób fizycznych w kwocie 45,00 zl'

w podatku od środków tlanspofiowych od osób fizycznych w kwocie 2 406,00 zł.

, co stanowi 1,25 %
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W dzialę 758 Róźne rozliczenia dochody z t},tułtl odsetek od środków na rachunkach

bankowycl] zostanąwprowadzone w Il półroczu 2010 roku'

W dziale 801 oświata i wychowanie dochody Ż tytułu opłaty Ża Wynajem Śali, za wystarł ienie

duplikatów świadectw' odsetek od środków na rachunku olaz reftrndacja wynaglodzeń

pmcownika prac intelwęncyjnych zostaną wprowadzone w II póhoczu 2011 roku-

W dziale 851 ochrona zdrowia zrealizowar,e dochody wprowadzone zostaną w II półroczu

2011 roku.

w dziale 852 Pomoc społeczna dochody z t}tułu odsetek od zwńconych świadczeń lodzinnych

za 2010 rok, rłpływy ze z\\.rotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego' Zwlot składld zdlowotnej za 2010 rok, odsetki na fachunku bankowyll ofaz

prowizja za realizację specjalistycznych usfug opiekuńczych zostaną wplowadzone do planu w

II półroczu 2011 roku.

W dziale tyn wystą)iły należności w kwocie 246 448.47 Zł. w t}Ąn zaległości w kwocie

216 300^4'/ zł.

Należności dotyczą:

- odsetek od nienaleŹnie pobralych świadczeń lodzinnych w kwocie 77'1'0'7 zł'

- nienależnie pobmnych świadczeń rodzinnych \ł kwocie 892,00 zł,

zaliczki alinentacyjnęj w kwocie121 258,54 zł'

- lul1dusŻu alimentacinego w kwocie 123 972,86 zł

w dziale 9o0 Gospodarka kornunalna i ocbrona Środowisl<a docbody uzyskane z t}'tułu

odsetek od środków Funduszu Spójności zostaną wpIowadzone w Il półroczu 2011 roku.

Dochody z dzierżawy majątkrr zakładowi komunalnemu aealizowano za 6 miesięcy dzierżawy'

Planowane jest zwiększenie tych dochodów W II półroczu 2011 loku po końcowym rozliczeniu

inwestycji pn. ,,PIogIam Poplawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłok"'planuje się rcalizować od

miesiąca sierpnia 2010 roku.

Dochody z tytułu realizacji inwestycji pn',,Budowa sieci kanalizacji sanitafnej, Iozbudowa

oczyszczalni ściekóW oIaZ modemizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej'' nie

są realizowane poniewaŻ rcalizację zadal\ia planuje się w II półroczu 201 1 roku.

Środki na opracowanie proglamu uty]izacji azbestu p]anuję się tlzyskać w II półrocŻu 2011 roku.

t5



wpływy Z opłaty prodŃtowej oraz z*łócona prze Sąd Rejonowy zaliczka la zasiedzenie

nieruchomości w Grabinach zoslaną wprowadzone w II póŁoczu 20 1 1 roku.

Większy spływ dochodów z t}tufu opłat za korzystanie ze środowiska przewiduje się w II

półroczu 201 1 roku.

Gmina posiada akcje w Rolno Towarowym R}nlu Hurtowym Giełda Tarnowska s.A. o

waftości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa spółka z'o.o. o wartości

29 666 zł.

IrróJTarć ]

' rózef CLuĄ41
(
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z^|ącznik ff 2

INFoRMACJA Z WYKoNANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA
zA I PÓLF(0CZE 20ll RoKlI

DŻi. wsk %

1 2 6

0l0

0 t00lt

l{oLNICTwo I ŁowIECTwo

|' wydatki bicżącc' w tyn:

l) wydatki jednostck budże1oYych,'!v qJm Da:

a) w}naglod?_enia iskładkiod niclr naliczane

b) w}datkizwjązane z realiŻacją ich Statutowych Żadań

2. Wrdltki 
'najłtl{o'Ycj 

w tym:

I ) in'vestycje i zakup)- investycyjne:

Buda|,d konatll lLlgit1la paloku /siawdrl ieJscoilo.ści Barcwa

327 tO2,O0

22 500,00

1 500,00

r500,00

I500,00

2l 000,00

2r 000,00

2l 000,00

305 663,32

5 904,40

5 904,,10

5 904,'10

5 904.40

93,'15

26.21

28.12

28,r2

01010

l' wyd,tiki bieżące' s' tyn:

]) dotacje na zadania bieŻące

l0 000,00

r0 000j00

t0 000,00

5 r58,14

5158,1,1

5 158 t4

5 r,5rJ

51,58

5t 58

010,11 lł ogmm Rozwoju obszaló'V wiejskich 2007_2013

2. wydatld majątko\Ye' w tym:

l) inwesti,cje i Takupy inwestyctne:

B do!,a Cerłu|1 Rekreacyjnega || Cżanej etap

B da'tu'Ce"bun Rek/edq!nesa w Czarnej

w tyln na progtamy fu]ansowane 7 udziałem środków, o klórych mowa

w a'r'5 usl. 1 pkt 2 i j, w części zlviązan€j z rcalizac.ją zadali .iednostkj

ślmolŻądU teNtoria]nego

Blldo\a Ceht,un RekredLyinego v CŻalnej

190 549,00

190 s49,00

t90 549,00

5A E2I,AA

t39 728,44

139 728,00

139 7)8,A0

190 548,08

190 548,08

190 548,08

5A 820,60

t39 727,18

119121,48

130 -2-,13

r00.00

100,00

100.00

t0a.a0

t0a,aLt

100,00

lAa 0a

0r095 Pozoslała dzia]alność

|. wydatki bieżącel w tym:

l) $datkijednosiek budżetowvch, w 1ym na:

a) w}nag'odŻenia i slrładlriod Dich Daliczane

b) lvydatki Związane z realizacją ich statutowych zadań

104 05i,00

l0,t 053,00

l0'1051,00

1135.24

102 317,80

104 052,70

104 052,70

r04 052,70

r735,04

r02I17,66

100,00

t00,00

r00,00

99,99

r00,0t)
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100

40002

WYTWARZANIE tZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ' GAz I woDĘ

l. wydatki bieżące, w tyn:

I) wydatki jednostek budŹetowych, w Ęm na:

a) w}-nagrodŻenia i sl(ładki od nich naliczane

b) wydatki^iązane z realizacjąiclr statutowych zźdań

2 669,00

2 669,00

2 669,00

2 669,00

2 669,00

2 ó68'80

2 668,80

2 668,80

2 668,80

2 6ó8'80

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

600

60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚc

Drogi publiczne powiatowe

l' wydatki bi€żąĆe' w tym:

I) wydatki jednostek budŻetowych, w Bn1 nai

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkiŻwiązane z realizacjąich statutowych zadań

2. wydżtki majątkorvc, w tyn:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Pnekazanie śfu!1kóy, da Pawialu na b dawę chodnika prł drudze

povidovej Chotowa Pfuęcłt v niejscowości c/abiny na odcinku

ad gfunicy z ]niejscowościąstfusżęcin da sk/Żyżawdnia z drogą

nr 1294 do ClowaczoweJ

P rżekazanie śrcdków doPawiatll na przebudor|ę dlogi pawiatÓwej

nf 2103R Mą.ho||a Czandwruzz rcmanten nastu

'?rzekdzanie śrcdków do Powiatu nd ?tebudo||ę dragipowidtowej

|] 1 I 3 l R r r:''1 Jw C hol on a -budor a. hodĘ lł o r Ę PJs. a" oś' l

217r 842,00

982 372.00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

922 372,On

922 31Ż'00

t20 400,40

698 al9,A0

104 353,A0

219 026,69

] l4 90ó'35

l0 553,40

l0 553,40

I0 553,40

104 352,95

104 352,95

a,0a

0,04

IA4 3 52,95

4ąl4

11,70

17,59

17.59

17,59

I l,3l

I l,3l

0,04

100,40

60016 Drogi publiczne gminne

l. wydatki bieżącc' w tytn:

l) wydatki j ednostek budŻetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na]iczane

b) wydatki związane Z realizacją ich statutolłych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznycb

2. wydatld majątkowe' w tyn:

l) inrvestycje i zakupy inwestycyjne:

' Re taliŻdĆjd zdeglddowdnych lclenó|| powajskowlch w

niejscowaści ZdżaĄr i Czarnd

887 470,00

558 870,00

558 687,00

r3 238,00

545 449,00

r83,00

328 600,00

328 600,00

5 300,40

801 052,9'l

50't 674,38

504 491,88

l1 716,28

492',715,60

182,50

296 3',74,56

296 3',78,56

5 804,04

90,26

90,30

90,10

88,50

90,34

99,73

90,19

90.19

1A0,AA

l8



- W),kup dziulekpod drogi sminne na tercnie gniry Czdną

Budowa pdńihqfu?lży uIicy sp!ódzie!.zej w CzaneJ

w Ą/m na prognmy finansowane z udziałem środków, o których mova

w at'5 ust'l pkt 2 i 3, w części zw|ązanej z rea|izacją Zadań jednostki

samorządu tel]torialnego

. B ,J ,"o plrl,"gt 1-',1,,,ą \rladl'el.-eJ ł | -a!h'j

60 040,04

262 804,40

262 8AA,0A

262 800,40

18 u10,40

24t 768,56

211 768,56

21t 768,56

8!,35

92,44

92.40

92 0a

ó00l7 Drogi wewnętrzne

l. wyd'tki bieżącc' w tym:

]) wydatki iednostek budŹ€tollych, w tym na:

a) wynagrodzenia j składki od nich naliczau€

b) wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych zadań

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

UsuwaDie skutków klęsk ż}.wiolouych

1' wydatki bieżące' rv tym:

l) Nydatki jednostek budżetori,ych' w t}m na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) lvydatki związane z rea1izaciąich statutovlch zadań

880 000,00

880 000,00

880 000,00

880 000,00

363 067,40

363 0ó7'40

363 06',7 ,40

363 06',7,40

41,26

11,26

41,26

41,26

630

6i003

TURYSTYKA

ZadaDia w zakresie upowszechniania turysl'ki

2. wydatld majątkowe' w tyn:

]) inwestycje i Żakupy inwestycyjne:

Posże|Żehie afeĄy lulyslyczna kult\lrclnej Gn1ihy CząlŁ\a paplŻez

h tdnr\ 1'dr|| lLĄsN''ha-,ekĘa,)!heqo w,'ar "J

l0 000,00

l0 000,00

l0 000,00

l0 000.00

1A A0A,A0

8 849,85

8 849,85

8 849,85

8 849,85

88,50

88,50

88,50

88.50

700

70005

cosPoDARKA MlEsZKANIÓwA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

l. wydatld bieŹąc€' w tym:

]) $ldatki ]ednosiek budŻetowych. w tym na:

a) ł}nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statuio'Ę,cb zadań

2' wydatki inajątkowe' w tym:

l) inwestycje i Żakupy inwesq'cyjne:

Adaplą.ja bu.[ynku prł uljc} Kandrskieqo po aśrodku zdfuwia

nJp ]r:"bf r ł]il n.J-: bdJUwą lłó h ga.ażł

100 74s,00

400 745,00

210 715,00

2',70 745,00

2',70',745.00

r30 000,00

130 000,00

t30 aa],a0

210 910,03

t62 582,t2

162 582,12

t62 582,t2

16258Ż']2

48 327,91

48 321,91

48 327,91

52,63

40,51

60,05

60.05

60,05

37.18

i7,18

7t0

7 t004

DzIAŁALNoŚĆ UsŁUGowA

Plany zagospodarowania przeshzeturego

70 000,00

70 000,00

'11569,41

41 569,41

59.18

59,38
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l' wydatki bi€żłce' rv tym:

]) wydatki j ednosiek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydaikj związane zrealizaciąich statutowych zadali

70 000,00

70 000,00

6? 000,00

3 000,00

4t 569,41

4t 569,41

39 150,00

2119,4t

59,18

59,38

58,41

80,65

72I

72095

INFORMATYKA

Pozostala działa1ność

2. w}datki majątko}Y€, w tym:

]) inwestycje i zakupy inw€stycyjne:

Re d l iz dcj a prcj e ktu " P S eA P - P odkar p rc ki sy s le n e-A dn i nis tr ącj i

w rym na prograny finansowane z udzialem środków, o których mowa

w ań'5 ust' l pkl2 i 3, w części związanej z realizacją zadańjednostki

samolząd terytorialnego

Redliacid prcjekt "PSe,! P-Po.lkarpacki Esten e-Adainisttacji

570 312,00

570 312,00

570 312,00

570 312,00

574 3t2,40

574 312,40

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLTCZNA

Urzędy wojewódzkie

1. wJdatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynasrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki związan€ z realizacjąich statuto\,!]rch zadań

3) świadczenia na rzecz osób fiŻyczDych

2 188 709,00

r73 340,00

173 340,00

112140,00

1'12 300,00

30 440,00

600,00

I 393 003,49

96 634,30

9ó 334,30

96 334,30

'14 734,9',7

100,00

55,97

55,58

55,11

70,96

50,00

'75022 Rady gmin

l. wydatki bi€żące' w tym:

]) wydatki jednostek lrudżelowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na]iczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statuto\ł]'ch zadali

]) świadczenia na rzecz osób fizycznych

r07 000,00

107 000,00

7 000,00

7 000,00

100 000,00

17 t50.15

'77150,75

376,75

376,75

'16',l74,00

12.10

72,1O

5,3I

5,3 8

'76,',17

J 5023 Urzędy gnrnr

1. wydatki bieżłce' w tyln:

l) wydatki j ednostek budŻetowych, w qrm nai

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związanc z rea1izacjąich statuto\,rych zadań

]) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2136 828,00

2 tz6 828,00

2l2l 828,00

1 708 951,00

412. 8',7',7,04

5 000,00

1160227,20

t 150 229,21

1 r48104,21

893 453,r l

25'1851,10

1925,00

54.10

54,08

54,12

52,28

61,73

38,50

10



2' wydatld majątkowe' w tym:

l ) i'rlvest)rc je i Żakupy inwesĄ]cyjne:

- Z1kup ulŻądŻenid wieloIln kcyjnega

l0 000,00

10 000,00

t0 040,04

9 99',t,99

9 991,99

9 997,99

99,98

99'9źJ

75045 Kwalifikacja vojskowa

1. wYdatki bieżące' w tYm:

]) wydatki j ednostek bndżetowychj w tym na:

a) ł],nagrodzenia i Składki od nich naliczan€

b) wydatki zuiązane z realizacjąich staturowych zadań

300,00

300,00

300,00

300,00

75056 spis powsŻechny i inne

1. wydatki bieżące' w tym:

l) w}datki j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskladki od Dicb raliczane

b) w}datkizwiązane z realizacjąjch statutowych zadań

3) Świadczenia na żecz osób fizycznych

1l 544,00

11 5't4,00

4 014,00

3 214,00

800,00

7 530,00

9 294,6t

9 291,61

3 694'ó]

3 214,00

480.61

5 600,00

80.51

80,sr

92,04

100,00

ó0'08

'74,3',7

750t5 Promocja jednostek samoŻądu terytorialnego

l' wJdatki bieżące, w tym:

1) wydatki j edDostek budżelowych' w qrm na:

a) wynagrodzenia i składki od niclr nalicŻane

b) wydatkizwiązane z lealizacjąich statutowych zadań

l0 000.00

l0 000,00

10 000,00

t0 000,00

Pozostała działalność

l. wydatki bieżące' }Y tym:

]) wydad(i j ednostek budżetowych! w tym nai

a) wynaglodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki z\łiązane z realizacjąich statutowych zadań

49 69',7,00

49 69'.t,00

49 69',7,00

49 69',1 ,00

49 696,63

49 696,63

19 696,63

49 696,63

100,00

100,00

100,00

100,00

751

75101

URZĘDY NACZELNYcH oRGANÓw wŁADzY

PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI I oCHRoNY PRAWA oRAZ

sĄDoWNIcTwA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

1. wydatki bi€żące, w tym:

l) wydatki j edDostek budzeto\łych' !v rym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z 062,00

2 062,00

2 062,00

2 062,00

2 062,00

1 030,00

1030,00

I 030,00

r 030,00

I 030,00

49!q5

49.95

19,95

49.95

19,95

B[]ZPInCZEŃsTwo PUBLICZNE I oCHRoNA 211 700,00 l0ó 554'02 50,33

21



75401

PRZECIwPoŻARowA

Jednostki terenowe Policji

l' wydatki bi€żącc, w tyn:

2) dotacje na zadania bieżące

5 000,00

s 000,00

5 000,00

15412 ochotnicze Straże poŹame

l. wydatki bieżące' w tym;

]) ł]datki j ednostek budŹetowych' w tym na:

a) w}nagrodŻenia i sl(ładki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąicb statutowych zadan

]) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2. wydatki majątkow€! w fym:

l) inwestycje i zakupy inwesrycyjne:

- Zakup sanochodu lato\|nicŻo-gaśniczeso dla j ednoslkiosP

39 A0A,A0

204 700,00

1ó5 700'00

150 700,00

37 700,00

l r3 000,00

r5 000,00

39 000,00

39 000,00

106254,02

67 254,02

66 566,50

r7 575,09

48 991,41

681.52

39 000,00

39 000,00

lq 000,00

5r,91

40,59

44.t7

46,62

43,36

4,58

100,00

100,00

100.00

7541'1 Obrona cywilna

l. wydatki bieżące' rY tym:

1) Wydatki jednostck budżetołych' w tyl! na:

a) u]'nagLodzenia i składkiod nich na]iczane,

b) wydatki związane z rcalizaciąiclr statutowych zadań;

2 000,00

2 000,00

2 000,00

300,00

1700,00

100,00

300,00

100,00

300,00

15.00

15,00

15.00

100,00

15647

DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH, oD osÓB FZYCZNYCH

I oD lNNYCH JEDNosTEK NIEPoSIADAJĄCYCH

osoBowoŚCl PRAWNEJ oŁĄZ WYDATKI ZWIĄZANE Z

ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budŻetowycb

l' wydatld bieżące' w tym:

l) Wydatki jednostek budŹeto\lych, w Ą4n nai

a) \\ynagrodzenia i składkiod lrich naljczane

b) u,datkizwiązane z realizacjąich Statutowych zadań

7l 000,00

71 000,00

7l 000,00

55 000,00

16 000,00

71 000,00 45 552,37

45 552,3',7

4S 552,37

45 552,37

3t 091.07

l'1459,30

64,l6

64,16

64.16

5ó'53

90,37

6,1,16

75102

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNtrGo

obsługa papierów watościovycb' kedytów i pozyczek

jednostek samorądu tery4orialnego

l. wydatki bi€żące' w tym:

ó) obsłrgę długu jednostki Samorządu teryaorialnego

992 999,'18

992 999,48

992 999,44

992 999,48

528 820,00

528 820,00

528 820,00

528 820,00

53,25

51.25

53,25

53,25

22



80t

80101

oŚwIATA I wYCHowANtE

Szkoły podStawowe

t' wydatki bi€żącc' w tyn:

l) w}datk i j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynaglodz€nia i składki od nich naliczal€

b) wydatkizNjązane z reaiizacjąich statutow}ch zadan

j) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2. wydatki majątkow€' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

uakup kosia*i samojezdnej dla SP Stara Jastząbka

12 573 003,23

6 541 890,51

6 533 390,51

6 t60 749,51

4 9t I 120.00

1 249 429,51

3',72 641,00

8 500,00

8 500,00

I 504,04

7 847 905,39

4 26',7 990,0t

4259160,67

4 078100,70

I 0l I 777,89

l 0óó 522'81

181 459,97

8 229,34

8 2Ż9,34

3 229,34

62,42.

65,24

65,20

66.20

6t,32

85,36

48,70

9ó'82

96,82

96,82

80103 oddziały pżedszko1ne w szkolach podstawowych

l' wydatkibi€żące' w tym:

l) wydatkijednostek budŻetowych' wrym na:

a) wynagrodzeDia i składki od nich na1iczane

b) lvydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

3) śrviadczenia na rzecz osób fizycznych

301 655,21

30r 65s,21

281251,21

26',7 466,00

l4 185,21

20 404,00

165 554,17

165 554,17

155 584,57

t44 945,69

r0 618,88

9 969,60

54,88

5.{,88

55,32

54,2',7

75,00

48,86

80104

1' wydatki bieżące' w tyn:

1) wydatkijednostek budŻeto\\ych, wq/m na:

a) wynasrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki 7wiązane Ż.ealiŻacjąich statutowych zadań

2) dolacje na zadania bieżące

]) świadczenia na rzecz osób fiZ]cznych

80213',1.28

802137,28

693 909,28

593 I10,00

100 799,28

73 000,00

35 228,00

444 234,34

44O 234,34

373 815,52

300 I91,51

'73 624,01

41526,86

18 891,96

54,88

5"1,88

53,87

50,61

'73,04

65,I I

53.61

80tr0 Cim azja

1. wydatki bi€żące' w tym:

l) wydatld j ednostck budże1owycll w tym nai

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki Związane z realizacj ą ich statutowych zadań

]) ŚwiadcŻenia na rzecz osób fizycznych

3 493 208,s9

3 493 208,59

3 251 840,59

2 967 583,00

284 2s-t ,59

241 368,00

2' Ż2] 3a633

2 221 306,33

2 l0l 283,16

l 890 395,42

z10 89Ż,74

120 018,17

61,59

ó3'59

63,70

14,t9

80]l l Dowożenie uczniów do szkół

l. wydatki bieŹące' w tyn:

]) w}datkj jednostek budżetowych, w tym na:

142 078,86

1,l2 078'IJó

142 018,86

7r 078,46

71078,46

7t 0'78,46

50,03

50,03

50,03

Ż3



a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) \łydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

73 89t,00

68 r87,86

37 ',704,49

33 313,9',7

51,03

48.94

801t4 Zespoł} obsługi ekononriczno-adnrnristlacyjne Szkół

l. wydatld bieżąc€' rY tym:

l ) w-łdatki j ednosrek budzelo\łychj w tyln na;

a) wynagrodzenia i Śkładki od nich naIiczane

b) wydatki zwiąŻane z realizacjąich Statutowych zadań

420 099,83

420 099,83

420 099,83

358 075,00

62 024,83

215 491,51

215 491,51

21s 491,51

1810s6,24

28 435,33

51.i0

5r,30

51,30

52,24

45.85

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

l. Wydżtki bieżąc€! !Y tym:

]) wydalki j ednostek budżeto}ych' w tym na:

a) wynagrodzonia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrea1izaciąich statuto\,lTch zadan

6',7 241,0t)

67 24',7,O0

67 247 .04

6',7 24',7 ,00

40 6r'{!39

40 614,39

40 ó14'39 60,40

60,40

60,40

ó0'40

80r48 sto}ówki szkolne i przedszkolne

1' wydatld bieżące, w tym:

l) wydatki Jednostek budz€towych' w ryrn na:

a) wynaglodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatkiZwiązane z realizacjąich stafutowych zadan

707 9ó0'95

101 960,95

'70'7 960.95

378 824,00

329 1t6,95

362 046,t2

362 0r)6,12

362 046,12

194 396,01

161610,1t

51.t3

5l,t 3

5t l3

51,32

50.92

80195 Pozosrala dzialalność

l. wJdatki bieżące' w tym:

I) wydatki jednostek budŹeto\łych' w lym na:

a) wynagrodzenia i sl(ładki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutoł]ch zadali

3) świadczenia na Źecz osób fizycznych

9ó 725'00

96 725,00

75 940,00

5 000,00

70 940,00

20 785,00

63 630,00

63 ó30'00

56 730,00

3 705,00

53 025,00

6 900,00

65,78

6s,18

14,10

74,10

74,',]5

31,20

851

85 t5i

OCHRONA ZDROWIA

Zrvalczanie narkomanii

I. wydatki bieżącc' iY tym:

l) wydatkijednostek budŻetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań

r80 868,66

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

ss 806,.t7 30,85

8515.1 Przeciwdzialanie alkoholianowi

l. WYdatki bieżąc€' lv tYm:

l) wydatki jednostek budŹetowych, u tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

176 868.66

169180,66

]69 ]80,ó6

18 000,00

53 80ó'47

53 806,47

53 80ó'47

2 852,00

30,42

3I,80

it,80

15,84

24



b) u,ydatkj zwiąŻane z realizacją ich statutowych zadail

2' wydAtki najątkowe! w tym:

l) iiwestycje i zakupy inwestycyjne:

Żakup bicżri do centrum Rekreacyjno-Spotowego w czarnej

l5l 180,66

7 ó88,00

7 688,00

7 688,00

50 954,41 33,70

85158

l' wydatki bieżące' w tyn:

2) dotacje na zadania bieżące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

100,00

852

85202

PoMoc sPoŁEcZNA

Donry pomocy społecznej

1. wydatki bieżąc€, w tym:

]) wydatki j ednostek budŻetowych' w tym na|

a) wynagrodzenia j składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane Ż realizacjąich statutowych zadań

6 5ó3 530'00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

3 ,157 678,43

l0 651,92

10 651,92

l0 65 t,92

t0 65r,92

52,68

42,61

42,61

42.61

42.61

852t2 swiadczenja rodzi le, świadcz€nie Z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emeryialne i rcntowe zub€zpieczenia

l. wydatki bieżłce! rv tym:

]) u'ydatki jednosiek bldżetowych' w tyln na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) \ł}datki Żwiązane Ż rcalizacją ich statutoĘ,ch zadań;

2) dotacje na Żadanja bieżące

3) świadcŻenia a rzecz osób fizycznych

1 901 179,00

202 9',78.04

181 064,00

21 914,00

'7 379,O0

4 691 122.00

4 q0t 479,00

2 436 642,00

120 9'7 5,19

112 793,97

8 181,22

3 493,',79

2 3121',73,02

2 4i6 642,00 49."11

49,71

59,60

62,30

37,33

4',7,35

85213 składki na ubezpjeczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z ponocy społecŻnej 
'niekóre 

świadczen'a

rodzinne oraz za osoby ucz€stniczące w Zajęciach w centrum

in!egracj i spo lecznej

l. wydatld bieżąc€' w tym:

]) wydatki jednostek lrudżeto!łych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadan

2) dotacje na zadania bieżące

r7 700,00

11 100,00

17 200,00

500,00

t0 8,6l

10118'ó1

t0 091 ,91

l0 097,97

20,64

5',1,tl

51,17

58.71

58.71

4,13

72.,65

12,65

12,65

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnę i

1. wyd.tki bieżące' w tyrn:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

403 300,00

403 300,00

403 300,00

292979,ts

292 9't9,t5

25



85215 Dodatki mieszkaniowe

1. wydatki bieżące' w tyn:

j) świadczenia na rzecz osób fizycznych

105 500,00

105 500!00

t05 500,00

50 734.ó0

50 734,60

50 734.60

48,09

48,09

48,09

85216 Zasilki stałe

l. wydat|.i bieŹące' w t]m:

2) dolacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

l0l 500,00

l0l 500,00

I 000,00

100 500,00

65 072,89

65 072,89

64 843,39

64,11

ó1'l1

64,52

85219 ośrodki pomocy Społecznej

l. wydatld bicżącc, rv tym:

]) wydatki j ednoslek budżeto'wych! w lym nai

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) rłydalki związane z realizacją ich stafutowycb zadań

3) nviadczenia na rzecz osób fizycznych

335 951,00

335 951,00

331 8'13,00

290 958,00

40 885,00

4108,00

196263,60

196 263,60

t92 905,92

t 7'7 5t0,27

l5 395,65

3 357,68

58,42

58,,12

58,ll

61,01

31,66

81.74

85228 Uslugi opiekuńcze i specjaljsq/czne us}ugi opiekuńcze

l' wydatki bi€żące' w tyln:

1) wydatki iednostek budz€to\q/ch' w tym na:

a) wynagrodŻenia i sl(ładkiod nich naliczane

b) \rydatkizwiązane z realizacią ich statutot!],cb zadali

7100,00

7100,00

7 100,00

7 100,00

24',75,00

2 475,00

2 4',t5,00

2475,40

]4'8ó

3.r,86

34,86

i4,86

85295 Pozostała działalDość

1' wydatki bi€żące' w tym:

j) świadczenia na rŻecŻ osób fizycznych

666 000,00

666 000,00

ó66 000'00

392',740,66

392 740,66

392 740,66

58,97

58,97

58,97

8 5Ż10 ]

EDUKACYJNA OPItrKA WYCHOWAWCZA

Świei1ice szko1ne

l. wydatki bi€żące' w tyn:

1) wydatkj j ednostek budzeto\łych, w q/m na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane Z realizacjąich statutowych zadań

3) śrviadczenia na.żecz osób fiŻycżnycb

559 497,00

100 000,00

100 000,00

9r 642,00

86 259,00

5 383,00

8 358,00

43ó 97,l,85

59 50Ż,67

59 501,6',7

55 4t 9,07

51 381,83

4 43',7,24

4 083,60

78!r0

59,50

59,50

60,4',7

59,57

75,00

48,86

85415 Pomoc materialna dla uczniów

l ' wydatki bieżłc€! rY tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

452 859,00

452 859,00

452 859,00

312 503,68

372 503'ó8

312 503,68

82,2.6

87,26

82,26

Doksaalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. wydatki bi€żąĆ€' w tym:

2 038,00

2 038,00

15r8,50

1518,50

71,51

'74,51

26



1) wydatki jednostek budŹetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statuto\,rych Zadań

2 038,00

2 038,00

t 518,50

I 518,50

74,5 t

'74,51

85495 Pozostała dzjalalność

l. wydatki bieżące, w tyln:

]) uydatki jednostek budżetowych' w tym nai

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczan€

b) wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych zadali

4 ó00'00

4 ó00'00

4 600,00

4 600,00

3 450,00

3 450,00

I 450,00

3 450,00

75,00

75,00

75,00

75,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowlsKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

l' wydatld bi€żące' w tyln:

1) wydatkijednostek budzeto\łych, w lym na:

a) wynaglodzenia j składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich stafutowych zadań

2) dotacje 
'ra 

Żadania bieŻące

2' wydatki majątkorłe' iY tym:

I) inwesĄ,cie i zakupy inwesq,cy.jne;

' B lo"a\P']woJo larar"] l AaaJltar)jńe] r nĘk.auoś.i

Chata'|d asiedle za zdlewen

' Blldowa oĆłszĆzaIni ściekfu v niej5coy,ości slala JaslEąbkd

elap I, Ptzerlly Bór -etdp , Różą'eldpl]]

- Dalacjd celowa da zak{adu blldzelowego na buday]ę sieci

k a nd l iż acyj h ej w dŻ z ? ft e P ohpo\| h i ą Ń n i ej s c ow oś c i G a l e nti

- B dova kahaliŻdcji Grubihy IV etap

- P / ogrun P apl awy C's l oś c iz I ew n i Ę e ki W lś ł o k| budow a

kanaliŻdcji CŻana i Grcbiny

BlLdÓfu a s ieci kdhaI izaĆj i Śahitalhej' rÓzbudawd o.ł.\z.zalni

l eLó" Ęde"ń!'a.jo ]'J\cia rody isncjl ralo 42a| ej

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

w art'5 ust'1 pkt 2 j j, w części zwjązaiej z realizacją zadań j ednsotki

4 512 840,09

i 523 813,09

120 '153,00

33 487,00

33 487,00

86 9ó6'00

3 403 3ó0,09

3 403 360,09

7l 340,00

fia 400,40

35 400,40

25 040,00

30 0aa,0a

2 912 064,09

919 245,23

260 880,22

65 219,20

8 306,70

8 306,70

56 912,50

l95 6ór'02

t95 66t,02

7I 291,92

66 167,10

35 A0A,0A

23 202,04

21,70

1,40

54,1'l

24,8 t

24.81

65'Ą4

5,75

5,15

99,99

20,05

140,04

92,8 t

2',7



samorządu tel]4orialn€go

- Bu.1awa sieci kanalizącj i sdnit nej, rozb do*d pc?szcżdlni

''''P\fw h,' d' ] Ąio- ]a lrte.ta nod| t ro(ii v oda. ą?owej

Proqrun PoPlfuy Czslościzlewni teki /isłoki'bldan d

kana|izacj i Cza/hą i crcbiq)

2 942 aóa a9

2 912 460,49

3A 400,40

90002 Gospodarka odpadami

1. wydatld bieżąc€' w tym:

1) uydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) w}nagrodŻenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizlcjąich statutowych Zadali

72 900,00

72 900,00

72 900,00

12 900,00

]9 70ó'75

39706,75

39',706,75

39',706,75

5Ą.4'7

54,41

54,47

54,1',7

Utrzymauie zieleni w miastach i gminach

l. wydatki bieżłc€' w tym:

]) wydatki iednostek budŹetowych, w tym na:

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wyda1ki związane z realizacjąich statuto\łych Zadań

29 000,00

29 000,00

29 000,00

2o 000,00

l0 094,96

r0 09'1,96

l0 094,96

t0 044,96

3'1.81

34,8r

i4,81

14,8 r

900t1 Sclrroniska dla zwieEąt

1. wydatld bieżącej w tym:

]) wydatki j ednostek budżetowych' w tym na|

a) wynagrodzenia jskładkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realizac.jąiclr statuto\,rych Zadań

12 000,00

l2 000,00

12 000.00

t2 000 00

3 300,00

3 300,00

3 i00,00

3 300,00

21,50

21,50

Ż'1'50

21,50

900 t5 oślvieilenie ulic' p1aców i dlóg

1' w]datki bieżące' w tyrn:

I) lvydatki jednostek budŻelowych, }! rym na:

a) w}nagrodzenia jskładkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutotl,cb Żadań

2. wydatki mająt|(owe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesrycyjne:

- Budo\1,d oś\lietlenia ulicznego na terenie Cniny Czdrna w

- ',Il,:s,? aP d.a-dhtd doluĄah,d. ], rc.h,":ne]

t2'7,00

127)00

t27,00

691 127.00

60 000,00

ó0 000'00

6A 004,04

'75',7

691

697

626 491,08

610 741,O8

ól0 747,08

610 747,08

l5 744,00

t5 744,00

15 7U,40

82.75

87,61

87,6 t

87,6r

26,1,1

26,24

26,24

900t9 wp]ywy iwydatki związane z gromadzeniem ślodków z opłat i kar

za kozystanie ze ślodowiska

26 000,00

28



l. wydatld bicżąc€, rv tym:

1) wydalki jednostek budŹeio\ych' w B]m na:

a) wynasrodzenia i skladkiod nich naliczane

b) wydatki zwiąZane Z realizacją ich slatutowych zadań

26 000,00

26 000,00

26 000,00

90095 PoZostała dŻiałalność

1. wydatld bieżące, ry tym:

l) wydatki .jednoslek budŻeiowych' w Ą]m na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) lvydalki związane z lealizacjąich statutowych zadali

92 000.00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

38 812,22

38 812,22

38 8r2,22

38 812,22

42.l9

42,t9

42,19

4),)9

921

92109

KULTURA I OCHRONA DZItrDZICTWA NARODOWEGO

Domy i oŚrodki kultury, świeilice i kluby

1. wydźttki bieżąc€' w ty :

2) dotacje na zadania bieŹące

2' wydatld majątkowe, it tymI

I ) inwesiyc je i zakupy inNesrycyjne:

Z a sos pa Ll d r on d n i e C e n t ru nt B ar o1r ej

'Dald,:ja ce!ow!1z budżel na dalihahsowąnie kośzlów realiŻacji

iri es 4, cl L i.ak1Qó\1, il1i estycyj nych !:lo c \ninnego Cefitnn1

Kltturt i Prcnocji w Czarnej na zaclanie inwestyctjne: Buclawa

Wiciskiego Cent]'un K ltlt|y w Gto\|acŻawei

I 135 298,00

I 03'1698,00

817 698,00

817 698.00

217 000,00

2l7 000,00

37 0A0,AA

184 0AA,0A

1 0ó2 010'00

I 0t I 742.00

795 142,00

19514Ż'a0

216 600,00

2 t6 600,00

36 60A,AA

l8a 040,40

93,55

91,18

97,24

91,24

99,82

99,82

98,92

t0a a0
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l. wydatld bicżąc€, rY tym:

2) dotacje na zadania bie7ące

100 600,00

100 600,00

100 600,00

50 298,00

s0 298,00

50 298.00

50.00

50,00

50.00

9260i

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zaklesie kuhury fiŻycznei

l. wydatki bieżące' w tyn:

l) lvydatki j ednostek budżetowych. w tym na:

a) w}nagLodzenia i Składki od nich naliczane

b) l}datki związale z.ealizacjąichstafutowychZadań

235 547,00

235 547,00

226 517,00

59 547,00

7 385,00

52 ló2,00

129 512,41

129 512.84

t29 572,84

i7 573,91

1 816,22

35',12',7,69

55,01

55,01

57,19

61.r0

25,00

68,49

2) dotacje na zadania bieżące

2. Wydłtlii nlajątkorvc, w tym:

l) inwest),cje i zakupy inwestycytne:

P r.ek x].,'|, d Śrdtni w Żdzanch

167 000,00

9 000,00

9 000,00

9 404,00

9l 998,93 55,09

53,13

. .l



Inlbrmacja opisowa

W uchwalonyn budżecie gminy na 2011 lok p]an wydatków na dzieli 0l'0l'20l1 loku
Wynosił 30.836'l35'57 zł'
Po uwzględnieniu znian w ciągu I połrocza 20l l roku plan wydatków na dzień 30.06.20l l
roku wynosił 33.679.724'46 zl, w t}m plan wydatków na realizację zadań z zaklesl)
adnrinjstracji Eądowej 5'103.081'00 zł.
wydatki zrealizowano w kwocie 11-892.911'19 zI' co stanowi 53,13 yo planu, \ł tym
r.r'ydatki na realizac-ję z-adń z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.599.735'85 zl, co
stanowi 50,94 7o plamr dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

l. wydatki bicżące,lv tym: p|al\ 27.752.343'31zl wyk. 16'753.317,09 zl

1)\Ą,ydatki.jednostek budŹetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane plal 12'194.335'20 zł wyk. '7.203.1'31,01 7)

b) wydatki związane z rea]izacją
ich statutowych zadań plan 6'043 '379 

'69 
zł wyk. 4.052.461,16 zl

2) dotacje na zadania biężące plan |.27 \.|43,00 z, wyk' 1.052''780,36 Ż}

3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych plan 7.250.486,00 zl wyk. 3.916.124,50 z,l

6) obsługę dlugu jednostki sanorządll
ter},torialnogo plan 992.999,48 zł wyk' 528.820,00 zł

2. wydatki majątkowe plan 5.921.38l,09 zl wyk. 1.139.594'10 zl

wójt Gminy na dŻień 30.06'2011 r. zaciągnął zobowiązania na ogólnąkwotę 349.537'8l zI'
Zobowiązania te dotycąły jednostki Urzędu Gnrirry w kwocie 22.05l,l 1 Zł, jednostek szkół
w kwocie 327'486,70 zł'
Zobowiązania te są zobowią?aniami niewymagalnymi i dotyczą w poszczególnyclr
jcdnostkach szkół pochodnych od wynagodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec z termincm
platności w miesiącu lipcu 20ll roku' w jednostce Urząd Gminy dotyczą między innymi
składki PFRoN. zŃupów inwestycyjnych, Iyczałtów samochodo\łych za miesiąc cze1\Ąiec'
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R€alizacja wydatkó* rv poszczególnych dzialach k|asylikacji budżetowej

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

W l półroczu 2011 rol Da rolnictwo poniesiono wydatki związanę pŻekazaniem należnej
składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku roinego do Izby Rolniczej. z oLrzi4rtanej
dotacji w wysokoścl 1'04.052,'70 zł opłacono '\łydatki związane ze zwrotem podatku
akcyzowego zawaltego w cenie o]eju napędowego wykoEystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz poklyto inne wydatki związane z realizacją tego zadania'

Realizowane zadanie inlvestycyjnei

> Budowa kanalu ulgi dla potoku wŚiowa rv miejscowości Borowa
opracowano sfu dium wykonalności.

> BudorYa centrum Rekreacyjn€go w czarnej
Wykonano budynek szatni wraz z siłownią zapleczem socjalnym olaz wykonano boisko
sportowc wielofu kcyjne.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Doko[ano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umięszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w krvocie 2'668,80 zł.

W l pólroczu 2011 roku poniesiono wydatki związane z koszeniem poboczy wzdłuż dróg
powiatowych oraz do Powiafu Dębickiego pfzekaŻano pomoc finansową w kwocie
104.352'95 zł na ''Przebrrdowę drogi powiatowej nr ll84R PŻecław-Chotowa - budowa
choclnika w miejscowości Grabiny.
Pozostale zaplanowane środki do Powiafu zostaną pŹekazane w II półroczu 201 1 r.

Poniesione zostały Wydatki zwiąrLane z wlpłatą dodatkowego wynagrodzenia focznego za
2010 rok placownikom robót publicznych olAz z w},nagrcdzeniern i pochodn)łni od
lvynagrodzenia pracownika gospodafczego w mmach robót publicznych w kwocie
17.570,97zł PowiŻrtowe Biuro Pracy zrefundowało Lwotę 5'507,66 zł'

Pozostale \łTdatki to ręmonty dróg gminnych w poszczcgólnych sołectwach na ogólną kwotę
1L)2 61I '01 

zł'
Na wydatki te skIadają się rniędzy innymi: zakup znaków drogowych oraz ich nrontaż, Zakup
kruszyrva, zakup kręgów betonowych, praca rólvńarki po sezonie zimowym, rłykonanie
remontu tl)wu odwadniającego w s(arej Jastfząbce' pfojekt remontu drogi w Grabilach
montaż barierek, lemont placu w Przyborowie, Iemont dlogi gminnej w Grabinach k.
Fercnca. ręmont drogi gminnej k' oleksy w Grabinach, Ięmont drogi przy mościc w
Grabinach. rcmont drogi Głowaczowa Karalówka' remont przystanków w sołectwie Róż,

ll



Chotowa, Jaźwiny' PŹyborów' Grabiny, Zdżaly, Borcwa, Ioboty drogowe drogi Chotowa za
za1ewem, koszenie poboczy dróg gminnych, umocnienię cieku wodnego w Jaźwinach,
wykonanie i montaŹ tablic informacyjnych w Chotowej, Podlesiu' Borowej i Czarnej'
rozbiórka przystani<u w Głowaczowej, wykonanie Iemontu Iowu przy drodze w
Głowaczowej' kor}.towanie drogi w Borowej olaz wykonanie lowu, pŹ.eslu.lięcie ogrodzelia
przy drodze gmimej w Grabinach oraz przebudowa sieci teletechnicznej w Borowej.

Realizowane zadauia inwestycyjne:

> Rewitalizacja zdegradowanych terenów potvojskowych rv miejscowości żdżary i
Czarna oraz miej sc owości Żdż^ry i Cz^tn^

opracowano s1udium wykonainości'

. Budorra parkingu pr4 ul. spóldzielczei l'r czarnei
Wykonano parking o powierzchli 1530.80mŻ oraz ciągi piesze o powierzchni I45m2 oraz
tereny zielone.

> wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy czarna
Zakupiono działki pod dlogi w Borowej' Podlesiu, Grabinach, Chotowej i Czanej.

Zaplanowane środki na modernizację &óg dojazdowych do gruntów lolnych zostaną
zrealizowane w II półroczLl .

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I póhoczu wydatkowano śIodki na dosta\łę
materiałów na aLkcje przeciwpowodziową odbudowę zak]4ego rcwu w Glabinach, loboty
zabezpieczające przed powodzią w sołectwie Jaźwiny, opracowanie dokumentacji odbudowy
zakrytego IoWu w Grabinach, lemont lowlr w Borowej, lemont rowu odwadniającego w
Podlesiu i Grabinach, utwaldzenie placu w rejonie bib]ioteki w Przyborowie, naptawę
prŻepustu w Zdżalach, Grabinach, Borowej' w staJej Jastrząbce k. Rybsldego, w Jaźwinach w
rejonie boiska, w Przyborowie , naprawę drogi Żdzary-Żród|a, remont balustraaly w Bolowej'
przebtdowę przepustu w Zdżaracl]' Ioboty zabezpięczające pŹed powodzią w Czarnej,
projekty dlóg Żdżary, Żdżaly-Pod\esie, Bolowa Kąty, chotowa Słupie, Przyborów Park,
Grabiny Zarzecze' Grabiny k Domu ludowego, Chotowa centrum, czama ul' MickiewicŻa,
Bolowa- Głowaczowa' Borowa centrum' Róża-JaŹwiny, Stara Jashząbka- ols4ny, Stara
Jastżąbka k Dzierlęgi' remont rowu pŹy drodze Żdżary, pŹobudowa obiektu mostowę8o w
Grabinach oraz nadzory inwestolskie' ogólna kwota wydatków poniesiona w I półroczu to
363 067 ,40 zł.

TIIRYSTYKA

Realizowatre zadanie iuwestycyjne:

> Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Cz^rna poprŻeŻ budowę parku
turystyczno-reLreacl jnego w Czarnej

wykonano wystrój sali centrum Kultury w Bolowej'
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GosPoDARK_Ą MIESZKANIoWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu' za zuż)tą energię i gaz po byłych ośrodkach
zdrowia w Czamej i Róży. naprawę kotła gazowegoj lozbiórkę budytku nieszka]nego w
RóŹy oIaZ odszkodowalie d]a Gminy Żyraków w związkL| ze sprzedażą budynku ośrodka
Zdrowia W RóŹy'

RealiŻowane zadanie inłvestycyjtre:

> Adaptacja budynku przy ul. Konarskiego po ośrodku zdrowia na potrzeby policji
wraz z budową dwóch garał

opracowano dokunrentację projektową olaz rozpoczęto prace adaptacyjne'

DzIAŁALNosc UsŁUGowA

opłacono częściowo oplacowanię zmiany Studium Uwarun]<owań i Kierunków
Zagospodarowania PŹestŻennego Gmrny Czarnn olaz Miejscowego Planu
Zagospodarowania PrzesbŻennego po telen eksploatacji kruszywa'

INFoRMATYLĄ

Realizowan€ inwestycje:

} ,,PSeAP - Podkarpacki sysłem e- Administracja Publicznej''
Zaplanowane środki na realizację projektu zostaną realizowanę w II półrocŻu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące ZwiązaDe z realizacją zadń zleconych składają sięl wyragrodzenia i
pochodne ocl wynagrodzeń' umowa zlecenie na doręczenie wezwań clo poboru, zakup
druków' zakup materiałów do komputela w celu wykonania Zintegrowanego Modułu
obsługi Końcowego Użytkownika, przepisy, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia,
opłaty pocztowe' tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna plogramu, składka
PFRON, odpis na ZFSS.
Gn'iina do utrzynania pracowników zadań zleconych dofinansowała Iównięz własne środki
w krvocie 51 149_81 zł.

wykorzystano śrcdki na rrtŹymanie Rady Gminy tj' diety dla ladnych i sołtysów olaz
roanowy telefonlczne.

Wydatki bieżące na administrac.ję dotyczyły: wypłaty wynaglodzeń i pochodnych od
\\TnagrodŻeli, zakupu druków' materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,

Wyposażenia biurowego, drukarki' telefonóW, niszczalki, k]imatyzatora, szaĄ ser!Ąelowej.
licencji' środków czystości, tuszów do drukalek, energii, wody, gazu, ścieków, rozmów
telefonicznych, opłat }icencyjnych' szkoleń, delegacji' ryczałtóW samochodowych' kosztóW

opłaty pocŻtowej, montaŻu klimatyzatola' naplaw splzętu komplrterowego, prowizji za

przelewy' plenumelaty czasopism' usług internetowych' telefonicznych' ubezpieczeń
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budynków' umowy zlecenia konserwatola sprzętu komputelowegoJ ulllowy na
przeplowadzenie audytu wewnętznego' Iobót malarskiich w budynłu Urzędu Gminy przy ul'
Spółdzielczej, badan okresowych pracowników, składki PFRoN oraz odpisu na ZFŚS'

Realizowane zakupy inwestycyjne:

} Zakupiono urządzenie rvielofunkcyjne ( kserokopiarkę, drukarkę, skanęr) za kwotę
9 .99'7 .99 zl.

Zaplanowane środki na kwalifikację wojskową będą realizowane w II półIoczu.

w Żwiązku z plzeplowadzeniem w l półroczu Narodowego Spisu Powszechnego
wydatki związane z wypłaceniem dodatku spisowego, za aktualizację budynków
olaz koszty delegacii słuŹbowych'

Zaplanowane środki na plomocję zostaną lealizowane w II półroczu.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę człoŃowską w
49 696.63 7ł

ponleslono
i mieszkań

lvysokości

I)Y N ORGAN PAŃsTwo OLI
I ocHlłoNY PRĄwĄ oRAZ sĄDowNIcTwA

Wydatkowano środki Da zapłatę wynagrodzeli wraz z pochodnymi z tytuŁt umów z dwoma
pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu łyborców'

Zaplanowane środki w kwocie 5'000'00zł do Wojewódzkiej Komendy Policji na Żakup
paliwa ctla Policji w Czamęj zostanąpŻekazane w II póhoczu'

Poniesiono Wydatld bieżące w jedrrostkach oSP na ogólną kwotę 67.254,02 zł, na które
składają się: ekwiwalenty dla sfuaŻaków za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa,
części zamiennych, umundurowania, szafy ubraniowej, opIaty za gaz enelgię, rozmowy
telelbniczne' umowy zlecenia konselwatorów sprzętu omz ubezpieczenie samochodów i
strażaków, badania techniczne samochodów, naprawa układu zasilania oSP Bolowa,
malowanie sanochoclu strźackiego w Grabinach, wykonanie i nontź regału dla oSP
Głowaczowa' Bolowa' Czarna, \Ąrykonarrie i mon1aż stojaka na rowery w GłowaczoweJ olcz
naplawa pompy, wykonanie i montaż kat stalowych oSP Żdżary.

Realizorvane zakupy inwestycyjne:

} Zakup samochodu ratorYniczo_gaśniczego dlajednostki oSP Grabiny
Zakupiono samochód specjalny-pożarlfczy marki DAF GBA 2/48 za kwotę 39 000,00zł'

BEZPIECTtr].

34



ZWIAZANE Z ICH POBOREM

HoDY oD osóB PRAWNY
.IEDNOSTEK NI AI)

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtyson' pokr}'to koszty opłaty pocztowęj i koszty
cgzekucyjne.

oBsŁUGA DŁUGU PUBLIczNEco

Wydatkorlalro środki na zapłatę odsetęk od zaciągniętych kedytów i pożyczęk W kwocie
528'820.00 zł'

\,/Kol Y PoD5l Ą\^ owt 801 -8UI0]

SP BOROWA
Wydatki bież4ce w klvocic 316411,57zł. wtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 23ó |47,61 zł. orv ś' iadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1,3 64'7,36 zt'
Pozostałe wydatki to:
bieącc utzymanie szkoly, fundusz socjalny' opłaty: za mędia, za transpoń posiłków-
6.200'00 zł' ręmoflt ogrodzenia - 1 565'40 zł, usuwaDie awarii w układzię zimnej wody -
996.30 zł, pomiary i badania elektryczne - 1 665,16 zł.
Dokonano zakupu: kserokopialki - 3 234,75 zł, sprzętu nagłaśniającego - 4 978,03 zł, lab]ic
infolrrracy.jnych 934,80 zł'

SP CHOTOWA
Wydatki bieŹące w kwocię 3'14 9'18-29 zł. w tym: wynagrodzenia iskładki od nich na|iczone
w kwocie 278 106,82 z| oraz świadczenia na zecz osób fiŻycznych w kwocie l7 617'38 zł'
Pozostałe lv}datkitoI
bieżące ut.zymanie szkoly' fundusz socjalny' oplaty; za media, za transpoń posiłków
6 864,00 zł' ponia!'y i badania e]ektryczne | 41'I,89 z|, remont schodów zewDętrznych _
l0 039'25 Zl' malowanie sal lekcynych _ 2 642'22 zł, montż koszy na sali gimnastyczncj
880.00 Zł'
Dokonano zakrrpu: kserokopiłki 3 394,80 zł., roślin ozdobnych _ 1 092'00 zł, tab|ic
infonnacyjnych 885.ó0 zl. laptopa 2 493 

'00 
7ł' pfojektora _ 1 999,00 zł,

SP CT,ARNA
wydatki bieżące w kwocie 788 017.ó0 zł, w tym: \łrynaglodzer a i składki od nich naliczone
w kwocie 559 00l.57 zł oraz świadczenia na rzecz osób lrzycarych w kwocic 32 670.90 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące u1rzymanie szkoły, fundrrsz socjalny' opłaty za media, pomiar'y i badania eJektryczne

-4 559.92 zl' napEwa kotła l l93,l0 zł, Ienront szatni - 35 768,83 zł, nadzór inwestorski _
805.00 zł' wynajenr podestów sconowych 1 200'00 zł, przewóz rrczniów ua zawody BRD
3 931.20 zł.
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Dokonano zakupu: kselokopiarld 3 478'75 zł, stolików, ku eseł i regałów I 85,7 ,3O zl'

SP GŁowACzowA
Wydatki bieżące w kwo cie 216 442,()9 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 201 267 

'DI 
zł oraz świadczenia na rzecz osób fiZycznych w kwocie 12 514'71 zł.

Pozostałę wyda&i to:
bieŹące utzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media' za lranspot posiłków
7 

'500,00 
zł, poniary i badania elektrycznę 1'7l1,o5 zl, usługa zagospod;owania telenu

zięleni _ 3 056,00 zł.
Dokonar,o zakupu: toślin ozdobnych - 1 199,00 zł'

SP GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 481 144,62 zł, wtym: wyr]agrodzenia i składld od nich naliczone
w kwocie 336 622,90 zł oraz świadczenia n a tzecz osób flzycznych w kwocie 20 264,40 zł.
Pozostałe \łydatki toI
bieżące utrŻymanie szkoły, flutdusz socjalny, opłaty za media. Iemont studzier .ikanalizacinej 980,00 zł' opĘcowanie <1okunrentacji ocieplenia ścian budynłu hali
gimnastycznej _ 2460'00 zł, malowanię pomieszczeń 5 200,00 zł, budowa ogrodzenia
wokół boisk 15 322,50 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki _ 2 822'95 zł, tablic infomacyjnych _ 934,80 zł' sprzętll
nagłaśniającego 3 999,99 zł' szafek szatniowych dla dzieci 3 444,00 zł, Wykład;in' _
3 030.84 zł.

sP JAŹWINY
Wydatki bieżące w kwocie 216 398,20 Żłwtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 164 19I''73 zl otaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 223,60 zł
Pozostałe wydatki to:
bieżące utŻymanie szkoły, fundusz socja]ny, opłaty| Za mediaj za transport posiłków -
3 900,00 zł, badania i pomiary elektryczne I 709,33 zł'
Dokonano zakupul 1ablic infomacinych '934,80 zł.

sP PRzYBoRÓw
wydatki bieżąc€ w kwoclę 364 352,05 zł,w tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 289 273,25 zł ofaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 520,39 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieŻąoe utŹytnanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za fansport posiłków
4'144,00 zł.' malowanie ogrodzenia i pomieszczeń_2200,00 zł.
Dokonano zakupu: ksefokopia*i _ 3 429'70 zł, tablic infomacyjnych 344,40 Zł, projektora

I999,00 zł'

sP RÓŹA
Wydatki bieŹące W kwocie 374 420'0'| zl W tym| wynagrodzenia i składki od nich naliczone
W kwocie 261 181,07 zl oftz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 154.80 zł'
Pozostałe wydatki toI
biężące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' op|aty: za media' pomiary i badania elektryczne

1 626,62 zł.,Iemont sanitariatów - 44 868'64 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki _ 3 185,70 zł, licencji progmmu komputeloweg o - 645,,7 5z1'



sP sTARĄ JAsTRzĄBKA
Wydatki bieżąoe w kwocie 649 000'80 zł w tym: \łynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocic 379 '160-']5 z1 oraz śyJiadczenia na rzecz osób flzycznych w kwocie 22 003.08 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące uhzymanię szkoły, fundusz socjalny' opŁaty Ża media, wymiana termy elektrycznej -
885.ó0 zł' docieplenie bud)ł*u szkoły _ 155 010,16 zł, nadzór inwestorski _ 2 004.74 z!'
przycinła drzew - 1 036'80 zł, usuwanie śniegu z dachu _ 2 67 | 

'20 
zł,

Dokonano zakupu| tablic informacyjnych _ 934,80 zł, zakup ekanu ściemego _ 918,80 zł.
wy d atki m aj ątkolv€ w l<w oc1e 8 229 ,34 zł - zakup kosiarki samoj ezdnej '

sP żDżARY
Wyclatki bieżące w kwocie 418 595,44zł, wtym: wynaglodŻenia iskładki od nich naliczone
w kwocie 305 810.14 zł oraz świadczeńa na rŻecz osób fizycznych w kwocie l9 843,35 zł.
Pozostałe \łrydalki to:
bieżące utlzyfianie szkoły' fundusz socja1ny, opłaty za media, remont kanalizacji sanitarnej

8 211,73 zl, pomiary i badania elektryczne 1939,66 zł, udrażnianie kanalizacji
(czyszczenie osadnika ścieków) ' 2 516,40 zł, wykonanie i montaz stojaków na rowery -
3 353,14 zł.. usługa reklamowa ( święto szkoly) _ 'l 168,50 zł, czyszczenie kostki brukowej
882,00 zł, ma1owanie sal iekcyjnych _ 2 700'00 zł.
Dokonano zakupu I kserokopiarki _ 3 185,70 zł, tablic informacyjnych 934.80 zł, regału
499.00 zł, kosy spalinowej ' 1359,94 zł' wyposażenia stołówki szkolnej 2 29'l,03 zł
stolików i regałów -1 384'00 zł' odkuzacza _ 460,l8 zł, wykładziny -664,']2zL'

oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE w sZKoŁAcH PoDsTAwowYcH 80l _80103

oDDzIAł, KL.0 BoRowA
wydatki bieżące w kwocie 34 170'12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naiiczone
*,kwocie 29 8ó0'10 zł oraz ś\łiadczenia na rzecz osób f'tzycznych w k:gtocie 2' 291.40 zł'
Pozostale wydatki tor fundusz socjalny.

oDDzlAŁ KL.o cHoTowA
wydatki bieżące w kwocie 23 563,12 zł, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
w kwocie 19 622.70 z] oraŻ świadczenia na rzecz osób lizvcznvcb w kwocie 1 921.80 zł'
Pozostałe Wydatki to: fundusz socialny.

oDDzIAŁ KL.o GŁowAczowA
Wydatki bieżące w kwocie 2 845,'17 zł,w l;lrrL wynagfodŻenia i slrładki od nich naliczone
w kwocie 2 845'77 zł.

oDDZIAŁ KL.o GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 40 334,22 zł, w tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwooie 36 023,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 2 29l.40 zł.
Po7-ostałe wydatki to: firndusz socjalny.

oDDzIAŁ KL.0 RÓŻA
wydatki bieŻące w kwocie 21 233,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczoue
w kwocie 17 67I.35 zł oraz świadczęnia na rzecz osób ltzycznych w kwocie l 543'20 zl.
Pozostałe wydatki to: 1'undusz socjalny'
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oDDZIAŁ KL.o STARA JASTRZĄBKA
wydatki bieące w kwocie 9 089,23 zl' w tym: wynagrodzenia i skladki od nich Daliczone
w kwocie 8 544,20 zł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDzIAŁ KL.o ŻDŻARy
wydatki bieżące w kwocie 34 318,54 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 30 318,]'Ż zL oraz świadczęnia na Żecz osób flzycznych w kwocie 1

92I.80 zł. Pozostałe \łydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 80I -80104

Do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację w 20l l roku kosaów dotacji na
zafiieszkujących a tere e Gniny Czarnd 4 dziec| uczęszczających do Diepublicznego
przedszkola oraz przekazano środki na refundację kosztów poniesionych na zamieszkujących
na leronie Gminy czama 8 dzieci uczęszczających do przcdszkoli publicznych'

PP CZARNA
wydatki bieżące w kwocie 206 629,62 zl,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
lv kwocie 157 645,96 zl, olaz świadczenia naEecz osób flzycznych w kwocie 9 461,40 zł'
PoŻostałe wydatki to:
bieŻące utrzymanie szkoĘ. fundusz socjalny' opłaty za media, usługa kopalko - ładowarką
plzy porząClkowaniu terenu wokół przedszkola po powodzi 2010 roku - 2 520'00 zł, usługa
zagospodarowania terenu zieleni _ 750,00 zł'
Dokonano Żakupu: roślin ozdobnych 849'00 zł''

PP PRZYBoRÓw
wydatki bieżące w kwocie l 86 077'86 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie l42 545'91 zł oraz świadczenia ta vecz osób flzycznych w kwocię 9 430,5ó Zł.
Pozostałe \ł}datki to:
bieżące utrzymanie szkob' fundusz socjaluy, opłaty za media, wykonanie Iemontu układu
\łyciągu pary (kuchnia) oraz remontu układu spalinowo powietrznęgo (kotłownia) -
2878'20zł' \rylniana ponpy cyrkulacyjnej ciepłej wody oraz naprawa spłuczek wC 971'70 zł'

GIMNAZJA 801 -80110

PG BOROWA
wydatki bieżące w kwocie l03 306,88 zł, w tym: wynagrodzenia i sldadki od nich naliczone
w kwocje 90 48ó,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 91'ł,20 zł'
Pozostałe wydatki to:
bieżące utzynaDie szkoły, fundusz socjalny'

PG CHOTOWA
Wydatki bieżącę w kwocie l 56 040,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie l 38 03l 

'] 
5 zł oraz świadczenia na ruecz osób flzyczrtych w kwocie 8 796,00 zł'

Pozostałe wyda1ki toj
bicżące utEymanie szkoły' fundusz socjalny'
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PC CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 507 419,95 zł' w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 406 909,56 zł oraz świadczenia na rz'ecz osób flzycznyclr w kwocie 24 842,04 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące u1rzymanie szkoły, fitndusz socjalny' usuwanie śl'iegu z dachll - 6 712,20 zł, udział w
zaworlach szkolnych-2 597,30 zł, montaz siatki i drabinek na sali gimnastycznej- 6 998,70 zł.

Pc GŁowAczowA
Wydatki bieŻące W kwocię 2|4 320'84 d,w tym: wynaglodzenia i składki od nich rraliczonę
w kwocie l89514.21 zł oraz świadczenia na rzecz osób fvycznych w kwocie |1 494,80 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące rLtEymanie szkoły, fundusz socjalny'

PG CRABINY
wydatki bieące w kwocie 328 8'l4'52 zŁ.w tym: wyna$odzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 290 028'93 zł oraz świadczenia natzecz osób flzycztych w kwocie 18 245,40 zl.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymaIrie szkoły, fundusz socjalrry'

PG JAŹWINY
Wydatki bicŹące w kwocie 204 1,54'44 z1, rł tym: \łynagrodzenia i składki od nich naliczone
'rł,kwocie l77 149'48 zł oraz świadczenia na żecz osób flzyczlych w kwocie 12'/65,60 zł.
Pozostałe wydatki to:
bicżące utrzymaDię szkoły, fundusz socjalny.

PG RÓŻA
Wydatkj biężące w kwocie 332418,51zł'wtym: wynagrodzerria i sldadki od nich llaliczone
w kwocie 269 064,42 zł oraz świadczenia naŻecz osób rl4cznych w kwocie 1'1 268'23 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieŹące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, usuwanie śniegu z dachu - l 814'40 zł,
malowanic pomieszczeń _ 4 318,90 zł'' pomiary i badalia ęlektrycĄ)e _ l 255,58 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 209 694'00 zł, w tym: wynag(odzenia i składki od nich naliczone
rv kwocie l8l 67l 

'05 
zl oraz świadczenia na rzęcz osób fizycznych w kwocie 1Ż 753,90 zł'

Pozostałe wydatki toI
bieżące utrzymanie sŻkoly, fundusz socjalny.

PG żDŹARY
Wydatki bieżase w kwocie 165 076'64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich na|iczone
w kwocie l47 540,26 zl oraz świadczenia na rzecz osób r\zycŻnych w kwocie 7 938,00 zł'
Pozoslałe \ł}datki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

wydatki bjcżące w kwocie 7] 078,4óŻł, wtynr| wynagrodzenia i składki od niclr naliczone
lł'kwocie 37 704'49 zł' Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeŹdżających
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doGrabiniStarejJastząbki*11002,07zł,dopłaĘdodowozuindywidualnego-6359,33
zł' zakup paliwa do autobusu _ 10 426,80 zł, naplawa autobusu _ I269,07 zŁ'

zEsPoŁY oBSŁUGl EKoNoMIcZNo ADMINISTRACYJNEJ SZKóŁ 801 -80114

Wydatki bieące w kwocie 2I5 49l,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczonc
w kwocic 187 056,24 zł' Pozostałe wydatki to:
biezape utrzymanie, lrrndusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty za usługi
infomatyczne 5 3 l 5,96 zl, opłaty banko\łe, delegacje.
Dokonano zakupu : materiałów biurowych' druków.

DoKsZTAŁcANlE I DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 801 _ 80146

wydatki bieące w kwocie 40 6l4'39 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli
studiujących' opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, sŻkolenia kadry kielowniczej.

sToŁÓwKI SZKoLNE l PRZEDSŻKoLNE 801 _ 8ol48

sToŁÓwKA CZARNA
wydatki bieżące w kwocie 74 768'63 zł, w tym: na Wynagrodzerria i składki od nich
naliczone w kwocie 40 098,97 zł. Po7'ostale wydatki to| fundusz socjalny, zakup żywności na
posiłki dla uczniów _ 32 208'32 zl'

sToŁÓwtG GRABINY
wydatki bieżące w kwocie 49 92l'02 zł,w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 26 064,48 zł_ Pozostałe rłydaki to: fundusz socjalny, zakup żywności na
posiłki dla ucŻiiów _ 22215,65 zł.

sToŁÓwKA RóŻA
wydatki biężące w kwocie 50 85ó,55 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczole w k\\,ocie 25 648,86 zł. Pozoslałe \łydatki to| fundusz socjalny. zakup żywności na
posiłki dla uczniów _ 23 566,80 zł.

sToŁÓwI(A STARA .lAsTRzĄBKA
wydatki bi€żące w kwocie 52 051,53 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczonę w kwocię 24 593'06 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na
posiłki dla uczniów _ 25 81'l 

'58 
zł.

sToŁÓwKA ŻDżARY
wydatki bieżące w kwocie 4'l 2Ż8,62 zł,w ty!n: na wynaglodzenia iskładki od nich
naliczone w kwocie 25 786,00 zł. Pozostałe wydatki to| fundusz socjalny, zakup Żywności na
posiłki dla uczniów _ 19 80l 

'73 
zł.

sToŁÓwKA PP CZARNA
wydatki bieżące w kwocie 43 286,14 zl, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w klvocic 28 8l1'86 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności ńa
posiłki dla uczniów - 12 833'38 zł.
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sToŁÓwKA PP PRzYBoRÓw
Wydatki biezące w kwocie 43 893,63 zł, w t)łn: na wynaglodzeDia
naliczone w kwocie 23 392,78 zł. Pozostałe \'ydatki to: fundusz socialny,
posiłki dla uczniów _ l8 859'95 zł'

i składki od nich
zakup ż}.wności na

PoZosTAŁA DZIAŁALNoŚC 8o1-8o195

wyclatki biężąo€ W kwocie 63 ó30'00 zł, w t}łn: na w}'nagrodzenia i składki od niclr
naliczone w kwocie 3 705'00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
6 900,00 ż' Pozostałe wydatki to: odpis na fui'tdusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA 7-DROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostaną wykorzystane w l[ półroczu '

oplacono diety dla człoŃów komisji przeciwalkoholowej, zakupiono meble do szatni w
Czarnej' W}'posażenie do siłowni w Czatnej olM opłacono jej montaż, dofilransowano
warsztaty szkoleniowo-telapeutyczne dla młodżezy k]as trzecich Gimnazjum Grabiny i
Głowaczowej do Gródka, m|odzieży z Czarnej do Gródka, uczl om szkoły w Gmbinach i
Głowaczowej do Zakopanego oraz do Legnicy k7Gniezna oraz młodzieŻy z Czarnej w Góry
swiętokrzyskie.

P'.ka'aano kwotę 2.000,00zł do lzby wytrzeźwień w RŻeszowie w celu pokrycia częściowo
kosztów osób w stanie nietfzeźwości. dowiezionych z telenu naszej gminy i spr'a\łouanie
opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

) Zaplanowany zakup bieżni do centrum sportowo_rekreacyjnego łY czarnej
rcalizowany będzie w lI półIoczu.

PoMoc SPoŁECZNA

Rozdział 852 02- Domy pomocy społecznej

Pokryło koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej jedlego podopiecznego na kwotę
1 0 '651. '92zł.

nięzI

wypłacone były zasiłki rodzirrne,
pielęgnacyjne oraz świadczenia
2 312.111.022).

dodatki do zasiłkóu zasiłki pielęgnac;.jne' świadczenia
Z funduszu alimeńtacyjnego Da kwotę ogółem

sklcdki na ubezpieczenia emeMalne i renlowę z ubezDieczenia sDolecznego

4t



Pokr}tc zostały wynagrodzenia i pocbodne pracowników obsługujących sprawy świadczeri
lodzinnych i funduszu alimentacyjnego' wynagrodzenia z tytułu umo\,\ry zlecenie' koszty
zakupu materiałów biurolłych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z tytulu zakupu usług
tęlekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, slłoleń, akcesoriów komputerow}'ch oraz
składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrz}mujących świadczenia pielęgnacyjne,
pokr}'te zostały ozęściowe koszty podejmowarryclr działań wobec dfużników alimentacyjnych.
wysokość tych wydatków wyniosła 120'363,26 A.
wartość lvydatków ogółen wyniosła 2.432'536,28 zł
Dokon.uo równięż Zwrotu nienależnie pobranycl] świadczeń \łraz z odsetlGmi za' 2010 rok'

Rozdział 852 l3_ Składki na ubezpi9lzęqle zdrowotne qołacane za osobv oobieraiace
niektóre świadczenia Ż polnocy spq!ęlzĄei. nioktóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zaicciach w centrum inregrccji spolecznei

op]acone były skladki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzynlłących zasilek
stały i świadczede pielęgnacyjne w kwocie 10 09'] ,9'7 zł'
Dokonano zwrotu składki zdrowotnej za 2010 rok'

Rozdział 852 14- Składki i pomoc w naturze oraz skladki na ubca}icqzenie emer*alne i

Wypłacone zostały zasilki okesowe dla 247 tod.z:n' pfzyznane głównie z powoclu bezrobocia,
długotrwałej choroby, niepełnosprawności' wielodzietności na kwotę 285 059,62 z|.
Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych pięnię'nych i w naturze dla 24 rodzin
na kwotę 7 919,53 Żł' wartość wydatków ogółem wyniosła 303 510,37 zł.

Rozdział 852 l 5-Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowę właścicielom i najemcom mieszkan na kwotę 50 734,602ł.

Roz(lział 852 16- Zasiłki stałe

wypłacone zostały zasiłki slałe dla 32 osób na kwotę 64 843,39 zł.
DokoDano zwrotu zasiłku stałego nienaleznie pobrallego za 2010 rok.

Rozdzial 852 la-Ośrodki pomocv soołecznej

Zostały pokyte koszty utrzymania ośrodka Pomocy Społecznej \ł tym płace i pochodne
placowników zatrudnionych w ośrodku' wynagrodzenia z $łułu umowy zlecenia, zakup
materiałów biurolvych znaczków pocŻowych, usług bankowych, polączeń telefonicarych'
słtrżbo$Ych wyjazdó1v w telen, delegacji' szkolęń dla pracownikóW a takze zakup akcesoriów
konputerowych i licencji.
wypłacono \łynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych ' na podstawie postanowienia sądu na kwotę2 9D'7,80 zł'
Ze śl'odków własnych gminy wydatkowano 95'313,84 zł.
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Z dotacji wojewody do zadań ł1asnych wydatkowano 98.041,96 zł'
Razem; 196.263,60 zł.

Rozdział 852 28_ Usłuqi oDiekńcze i specialistylzne usłuqi oDiekulicze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla l osoby-
umowy zlecenia i pochodnę dla l pmcownika na kwotę ogólefi 2. 47 5,0o zł.

Rozdział 852 95- Pozostała działalność

Realizowany jest Pr'ogran rządowy ,,PoMoc PAŃsTwA w ZAKRESIE DoŻYwIANIA..
Z posilków korzystało 697 dz|eci Ż 343 rodzin i 3 dorosłe osoby' Ponadto wypłacono zasiłki
celowe dla l97 rodzin na zakup żIłności, pomoc w fomie ż}nmości dla 7 rodzin.
Koszt posiłków dla dzieci wynosi 240171,15 zł' d]a dolosłych l I9'I,I5 zl, zasiłków i
pomocy w natuźe |5I366,36 zł'
Wańość w).datków ogołem wyniosła 392 740,óó zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKoLNE 854- 85401

ŚwtBrLrcł Gn'łslxy
wydatki bieżące w kwocie 28 65 l,79 zł' w tym: rłynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 24 59l,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 041'80 zł.
Pozostale wydatki to: fundusz socjalny.

Śwtrtlrcł stłnł JASTRZĄBKA
Wydatki bieące w kwocie 30 850'88 zł, w tym: wynagrodzeńa i składki od nich naliczonę
rł, kwocie 26 790'46 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 2 041'80 zł.
PoŻosta]e wydatl(i toI fundusz socjalny'

ro@
Wydatki bieące w kwocie 372503,68 zł, w t}'rn:
stypelrdia socialne - 35l 200.00 zł
wypłacono w/g wydanyclr decyzji w ilości 227 dla 587 uczriów,
zasiłki szkolne 21 303,68 zł
uypłacono rł/g wydanych decyzji w ilości 30 dla 57 uczniów
Z wyżej wyrnienionych środków sfinansowano: opłaty za lntelrret, zakup podręczrików i
artykttłów szkolnycl], zakup odzieży sportowej, oplaty za kursy językowe, opłaty za czesne,
doiazcly do szkół itp.



DoKSZ'lAŁcENIE l DosKoNALENlE NAUCZYCIELI 854 _ 85446

Wydatki bieżące w kwocie l 51 8,50 ż, w tym zakup przepisów dotyczących działalności
przedszkoli.

PoZoSTAŁA DZIAŁALNoŚC 854 85495

Wydatki biężąco w kwocie 3 450,00 zł' w t}łn odpis na fwdusz socjainy ęmelytów
pl.zedszkoli.

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komtmalnej w czarną pęekazano dotację w kwocie
56'912.50 zł, dokonano opłaty rocarej od decyz1i Zavądls' Powiatu w Dębicy orIu
odprowadzono należny VAT od czynszu dzierżawnego otrŻymywanego od Gminnego
/.rl,ladLr Co.poda'kr Komunalnej w Czarnej.

Realizorvane zadania inlvestycyjne:

> Program Poprawy czystości Zlewni rzeki Wisloki
Końcowa realizacja zadania w II półroczu'

; Budorva kanalizacj i Grabiny IV etap
Wykonano roboty geodezine i projektowe.

l Budowa Śieci kanalizacji sanitarnej, rozbudołva oczyszczalni ścieków oraz
mod€rnizacja ujęcilr wody i stacji wodociągowej tv Glowaczorvej

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w II półIoczu'

; Budowa ocą,szczalni ścieków w miejscowości stara Jastrząbka rvrtlz z siecią
l(analizacji rv miejscorvościach Stara Jastrząbka - etap I, Przerył Bór _etap II, Róźa
- etap III

ZapłacoDo za oplacowanie projektu faktura częściowa.

z Budowa sieci wodociągowej i knnalizacji w miejscowości Chotowa osicdle za
z!lewem.

\\)lon,1l)o.ieć wodociągowq i k.lnalizacyjną'

Do Gminnego Zakładu cospodarki Komulalnej w Czarnej p'zękazano dotację celowąw
kwocie 35 000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowlią w n]iejscowości
Golemki

W l półroczu opłacono również selekt}.wną
komunahtych na wysytisko.
Ponlcsiono wydalkl związane z utrzymaliem
drzew).

zbiórkę odpadów oraz \łJwóz odpadów

lerenów zielonych 1opryski i pielęgnacja

GOSPODARKA KOMI]NAI,N



Poniesiolro rólvnież wydatki związaie z pŻyjęciem i utrzymaniem psóW w schlonisku o!.Ź
zalopem kalmy.

Cinlina poniosła wydatki Żwiązane z utŻymaniem oświet]eń ulicznych i konsenłacji ptzy
drogach gminnyclr w sołcctwaclr' wynrianąlamp sodowych' opłatami za pŹyłącza oświetleń.

Zaplanowane środki na wydatki z\Niązane z glonradzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska będą realizowane w Il półroczu.

Na komunalizację wydatkowano środki na opłary zwiE?ź.I.e z aktami nota alnymi' opłaty
sądorłe, wykazy zmian' podział działki w Choto$a, crabjny, Zdżary, oplatę za ogłoszenie do
splzeclaży oraz o przelargu, sporządzenia wyceny nieruchomości w Starej Jastźąbce'
wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego, wykonanie synchlonizacji na działce
Gmbiny' zmiana l<lasyfikacji gruntu w Grabinach, wykoDanie opęratu szacunkowego dla
Róż-v i Grabin oraz poniesiono wydatki zwięane z utylizacjąporzuconego bydła.

Realizovane zadania intvesĘYcyjne:

> Budowa oświetlenia ulicznego na terenic Gminy Czarna w zakrcsie dokumentacji
technicznej

opl'acowano plojekty brtdowlane oświetlenia dróg

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do GmiDnego centrunl Kultury i Promocji w czanej pŹekazano dotację w kwocię
'795'142,0l) zł. w tym, na utrzymanie obiektów zarządzających pzez cminne Centrum
Kultuly iPromocji w Czamej.

Do bib]iotek przekazano dotac'ę w kwocie 50.298,00 zł'

Realizo\yane zadania inrvestycyjne:

- Zagospodarou anię centrum Boro$ej
opracowano dokumentację projektową zagospodarowania centrum miejscowości Borowa'

W I półroczu ptzekazano dotację celową w kwocie l80 000,00ż dla Gminnego centrum
Kultury iPromocji w Czarnej na finansowanie kosztów inwestycji pn. 'Budowa wiejskiego
Centrum Kultury w Głowaczowej'''
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KULTURA F'IZYCZNA

Pzekazano dotację cęlową w kwocie 9 998,93 zł do Gminy Wiązowna na pomoc finansową
w celu dofinansowania organizacji xxxl Półmaratonu wiązowskiego.

W I półroczu 201l roku przrkazarn dotację do StowarŻyszeń spoftowych na kwotę
82'000,00 zł. w t}Ąn:

. LKS Głowaczowa - 1l.500,00 zł,

. LKs Dąb Żdżafy -11500,00zł'

. LKs olły Bofowa - 13.000'00 zł'

. LKs czanowia _ 26'000,00 zł'
l LKS Dąbrówka w Starej

Jastrząbce _ 10.000'00 zł,
. LKs Kamienialz Golemki - 10'000,00 zł'

opłacono umowę-Żlecenia z placo\łuikiem pełniącym obowiązki konserwatola obiektów
sportowych w cęntrum Rękęaci[o_spońowym w czamej' zakupiono paliwo do kosiarek'
energię' wodę, gaz, ro]ęty do szatni w czanrej, \.\.ryposażenie do szatni Czarna, piłki, siatkę'
odkurzacz, mateńały do utrzymania czystości w szatni' lustro do siłowni, opłacono
walcowanie boiska' wykonanie i montaż boksów na boisku w Głowaczowej, wysianie
nawozów, ubezpieczenie budyŃu, transpoń ziemi na boisko w Głowaczowej. wymia[a
uszkodzonego licznika w szatni Żdżaty, Wkonanie i montaż stojaków na rowery na boisku w
Czamej.

Realizorvane zadanie i[westycyjne:

> Przebudorva szatni rv żdżarach
Realizacja zaclania w lI póhoczu'
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Załą.znik ff 3

INFoRMACJA Z WYKoNANIA DocHoDÓw I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREsU ADMINISTRACJI ltZADowF].I

oRĄZ l\\YcH ZADĄŃ ZLECoNY( H t sTA\\ ĄMl
ZA I PóŁRoCZE 20l l RoKII

Dzi'l \rsk 70
2 5 6 '7

010

0t095

ltoLNICTwo I Łow[EcTwo
Po7olta]a dzialalność

Dochody bieżące, w tym:

_ dotacje cclowe otrzymane z budŹetu państwana

lrdli/acie hdJl O'eżac'.|| /,.ćkl€ ll adnrlnię rdciI

rządowej otaz ilrnych Zadań zleconych Eninie ustawani

PoŻostala d7iahlIo(ć

wydłtlii b'cżące' 
't 

tym:

l) wydatki j ednoslek bLrdzero\wcb, w tym na:

a) $}nagrodŻcnia iskladki od nicb naliczane

b) s)'datkiŻ$iązane z realizacją iclr statutowych zadań

10'1053.00

104 053,00

104 053.00

1735,20

102 3r 7.80

r04 053,00

l0'1053,00

104 0s3,00

104 053,00

10:l 052,70

104 052,70

r04 052j70

r04 052,70

I04 052,70

104 052,70

r 0'1 0s2,70

104052,70

I735.0r1

t02 31'1,66

r00,00

100,00

100,00

100,00

r00,00

100,00

100.00

r00,00
750

75011

750

ADNlINISTRACJA PT]BI,TCZNA

UrŻęd)' lvojewódzk]e

DochodY bicżące, w tvm:

dotacje celowe otrzynrane z budżetu palistwa na

jc /'\ e/ d_l'ble/d!)\h/Ż]^c'uJomilli lra.ll
rządowcj oraz innych zadali Zlcconych gninie ustawami

UrŻędy wojewódzkie

wydatkj bieżące! w tyln:

l) wydatki iednostek budzelorvlcb! w tym na:

a)wlnagtudzenia iskladki od nich nalicza e

b) w)_dalkiŻM,iązane z tealizacją iclr statutowych zadań

96 31S,00

84 471.00

84 47r,00

84 471,00

84471,00

84 47r!00

8'ł 47l,00

19 11t,00

5 000,00

57 330,00

rl5 486,00

4s 486,00

Ż15 486'00

54779,14

'15 48'1.49

45 48.1,{9

4i 484.49

42 ll3.l5
3l7l.t4

51,85

51,85

5t,85

53,85

53.85

53,85

52,99

67,12
75015

75045

Kwalifikacja wojskorva

Docllody t'ieżące' 
'! 

tvm:

- dolacje celowe otrzymane z budŹctu pańslwa na

,"dl /a.re,/ddi , bje/cc)ch / /rkresJ adi ini.r,icji

/ddoseiold/ ll\'l /ć!dl,le'on}.h gnlinlel'l'l$ol.l'
Kwalifikacja wojskowa

wJdxtki bi€ż{ce, w tym:

]) wydatki j ednostck budŹeto\ł)cb. w tym Dai

a) wylragrodzenja i składki od nich naliczane

b) wydatki związane u realizacją ich statutowyĆh zadań

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

r00,00

300,00

100,00

300,00

't00 00

100,00

100,00

100,00



75056

75056

3) świadcz€Dia na rzecz os ób fizyczny.h

Spis powszecbny i inne

Dochody bieżące, rY łm:
- dolacje celowe otrzymane z budŹetu państwana

izacjt" zadań blezących z zakresu administmcji

tządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

Spis powszechny i inne

wydatld bieżące, w tym:

l) wydatki j ednostek budżeiowych' w tym na]

a) wynagrodz€nia i składkiod nich naliczane

b) wydalkizwiązane z rcalizacją ich statutowycb zadań

I I 544,00

ll 54.1,00

7 530,00

l1 544,00

11 544,00

4 014,00

3 214,00

800,00

I I 544,00

tt 544,00

l ] 5Ż14,00

9 294,61

9291,6)

3 69'l'ól

3 214,00

'180,61

100,00

r00,00

r00,00

80,51

80,51

92,01

r00,00

60.08

74,37

75101

75101

URzĘDY NACZELNYCH oRGANów
wŁADzY PAŃsTwowtrJ' KoNTRoL] I

oCHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNlcTwA
Urzędy nacŻelnych organów władzy państwolv€j

kontroli i ocb.ony prawa

Dochody bicżące, w tym:

_ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

IedllŻ,j.Ję.,aoań biezJc)ch 7 /akreŚu Jomilli\ua.ji

rządowej oraz innych zadan zleconycb gminie ustawami

Użędy nacŻelnych organów wladzy państwowej

kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące! w tyn:
l) wydatki jednostek budŹetowych, w 6/m]

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 062,00

2 062,00

Ż 062,00

2 062.00

2 06Ż,00

2 0ó2'00

2 062,00

1030,00

r 030,00

1030.00

I010.00

I 030,00

I 030,00

1 030,00

49,95

,19,9s

49.95

'19.95

49,95

49,95

49,95

85212

852l2

PoMoc sPoŁECZNA
Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składld na ubezpiecŻenia

enreł4alnc i renlowe z ubeŻpieczenia spolecznego

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budŹetu państwana

'e.l /aciq /ddJn bież.c)cn / /aLre.J Źdmil)i5lracji

rządowej oraz innych zadań zlĆĆonych gninie ustawami

Śs,iadcŻeDia rodzinne. świadczenie z funduszu

alinrentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżąc€! w tyn:
l) wydatk i jednostek budŹetowyclr, wrym:

b) wydalkizwiązane z reaUzacją icb statutowych zadań

]) świadcŻenia na.zecz osób fizycznycb

) lvy agrodze ia i składki od nich naliczańe 1',73 014,

.r 900 651,00

4 882 600,00

4 882 600,00

4 882 600,00

4 882 600,00

I 882 600,0u

l9r 478,0

18 464,00

4 69t 122,00

2 450 765,00

2 440 000,00

2 
'140 000,00

2 440 000,00

2 rl39 874,05

2 429155,71

2 429 35s,13

1t7 182,71

109 973,42

7 209,29

2 3t2 t 73,02

19,97

49,9',7

50,26

49,76

61,2t)

63,56

39,05

49 ?9

48



852t3

852lrl

Składki 
']a 

ubezpieczenie Żdrowolne opłacane u
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej. niektóre świadczenia rodzinn€ oraz za

oŚob\ u.zeslnicŻnce s z'jęciach cenlrum integracji

Dochody bicące' w tym:

- dotacje celowe oh.zymane z budŹetu palistwa na

lćdli/dcję 4dJn o.eŻących / zJkresu adminlsnacjl

żądowej oraz innych zadań zleconych gminie ustatvami

składki na ubeŻpieczenie zdrowotne opłacan€ 7a

osoby pobielające nieklóre świad€zenia z pomory

spolecŻDej, niektóre św iad czenja rcdzinne aftz za

o\ob} uL/estnlc/4ce u zaJęciach cenlrJm intctsncji

wydatld bi€żące' w tym:

l) trydatki jcdnostek budŻetowych' wtym.

a) lvynasLodzenia iskladki od nich naliczane

8 000,00

I000,00

8 000.00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

I 000,00

5 324,00

5 324,00

5 324,00

5 t35.52

5135,s2

5 t35,52

5135,52

óó'5j

ó6'55

ó6.55

64,r9

64,19

ó4' l9

64,19

852r9

{352 t9

ośrodki ponrocy spol€cznei

Dochody biEżące' }v tym:

- dotacje cclowe otrzymane Ż budżelu państwa na

rśali/acJę Adań bic/ących / akl€su admlnlslracji

Iządotlcj olaŻ inDych zadań zleconych 8mi'lie uslawami

ośrodki pomocy społecznej

wydltki bieŹące' rv lym:

l) $'ydatki j ednostek blldżetowych, w rym]

a) Ń}nagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydalki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) śtviadczenia na rzecz osób fizycznych

2 951,00

2 951,00

295t,00

2 951,00

2 951,00

43,00

43.00

2 908,00

2 951,00

2 9sr,00

2 951,00

2 901,80

2 907,80

2 907,80

t00,00

l00,oo

100.00

98,54

98,s,1

99.99

8-228

ui228

t]slugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczc

Dochody bi€żącej w tym:

_ dotacic celowe otrrymane z budżetu państwa na

Ic]'ll'\ e lddnn bicląqch / 7alreśLl ddlninislrd.]i

fŻądos€j oraz innych zadań zjeconych gminie ustawami

Ushl3l op'"1u''.r. 
' 'o". 

oltctyczne uslugiopiekUncŻe

wydatld bicźłce' w tynl;

l) \v}datki iednost€k budżetowych' w tym:

a) wynagrodzcnia i skladkiod rrich naliczane

7100,00

7 100,00

7 r00,00

7 t00,00

7 r00,00

7100,00

7 100,00

2 490,00

2 490,00

2 490,00

) 475,00

2 475,00

2 475,00

2 475,00

35,07

35,07

35.O',|

34,86

34,86

]4'8ó

34,86

o(;oŁ[M DocHoDY 5 103 081,00 2 613117,10 51,2r

o6ÓŁEM WYDATKI 2 599 735,8ś 50'9ł



ROLNICTWO I r,Owrr'.crwo

PozostaIa działalność

otrz]łnane środki w kwocie 1o4.o52,7o zł zostały wykorzystane na Zwlot podatkll a.I(cyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanęgo do prodŃcji rolnęj przęz producentów
rolnych oraz pokr}to inne wydatki związane z realizacjątego zadania'

ADMINISTRĄCJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

otrzymane śl'odki wykorzystano na wyragrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań
zleconych, składka PFRoN, zakup druków, toneru, asystę tecbniczną oraz opłatę pocztową
Gmina do utrzymania pracolvników dofinansowała równięż własne śIodki.

Kwalifikacja wojskowa

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Spis powszechny i inne

otrzynane środki wykorzystano na Wypłatę dodatku spisowego, aktualizację budynków i mieszkari
oraz koszty delęgacii'

URZEDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃSTwowEJ. KoNTRoLI I
oCHRoNY PRĄWA oRAZ sADowNICTwA

Urzędy naczelnych organów wladŻy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatltowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z alworna

pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.
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PoMoC sPoŁEczNA

Świaclczenia rodzinne, świarlczenie z fundusŻu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytaln€ i rentolve z ubczpieczenia Śpolecznego

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, Żasiłki pielęgnacyjne' świadczenia

pielęgnac1'jne oraz świadozenia z l'unduszu alimentacyjnego na kwotę o8ółem 2.312'113,o2Zl'

Pokryte zosta}y wynagrodzenia i poclrodne praoorvników obsługujących spnwy świadczeli

rodziniych i ftrr,duszu alimentacyjnego' wynagrodzenia z t}tułu umowy zlece ie. koszty 
'aakupu

nrateli.llóW bittrowych i wyposażenia, oplat baŃowycl! opłat z tytllłu zakupLl l'tsług

telekomunikacyjnych' wyjazdów słuŹbo$,ch. szkoleń, akcesoriów komputeIow]'ch omz składki

ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tyclr

wydatków Wynios]a I17 '182,'7I zł.

wańość \ł]datkó\ł' ogółem wyniosła 2.429.355,73 zl'

Skladlri na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektór€ świadczenil z

pomocy spolccznej, niektóre śrviadczenia rodzinne oraz za osoby uĆzestniczące w złjęciach w

ccntrum integracji spolecznej.

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnęgo dla niektórych osób otrzymujących świadczenie

pielęgnac)ane' ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 5'135,52 z|.

ośrodki pomocy spoleczn€j

Wypłacono wynagrodzenie Za sprawow.nie opjeki dla 3 opiekunów plawnych osób

ubezwłasDowolnionych na podstawię postanowienia sądu na kwotę 2 907'80 zł.

Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opickuńcze

Pok}tę zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby - umowy

Żlecenie i pochodne na kwotę ogółem 2'475,00 zl'
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Załącznik Nt 4

Informacja z wykotlania dochodów z tytułu $'ydarvania zezrvoleń na sprzedaż napoiórY
alkoholorvych i rvydatkó$' na realizację ztdań określonych w gminnym pr.ogramie profilł|(łki i

rozrviązy\łłnia problemów alkoholorvJ'ch oraz w gminnym programie przccirYdziałania narkomanii
zn I pólrocze 2011 roku

!)l

Dz.. Wykonane
wydatki sk9/"

756

756I8

Dochody od osób pra.wnych' od osób
fizycznych i od innych iednoŚtek nic
posiadających osobowości prarvnej olłz
wydatki Ż\tiązane z ich poborem

\\'pł}Ąvy z inDych opłat stanowiących dochod)_
jednostek samorządu terytolialnego Da podstawie

Dochody bieżące, rY tym:

wp ) w\ ,, opl|'| ,,a .,c,.$Ulellid ll] 'nr,,cdJż
alkoholu

112 0,{8.00

112 048,00

r 12 048,00

I t2 048,00

'79 263,35

19 263,35

19 263,35

'79 263,35

70,7 4

'70,14

'i0,11

10,7 4

85t

851 51

ochIona zdrowił

Zrvalczanie narkomanii

wydatld bieźące' !i tym:

l) wydatl(i j ed n ostek btldżętowych, w lym na :

b) wydatki zrviązane 7 realizacją iclr
statutowych zadari

178 868,66

2 000,00

2 000j00

2 000,00

2 000,00

s3 806,'t7 30,08

85154 Przeciwdzialanie alkoholiznlorvi

wydatki bieżące, rv tym:

]) \ł''vd atk i .jed nostek budżetowych, \ł,t}m Da :

a) \ł,ynagrodzenia i składlti od nich naliczarre

b) \'}'dalki związane z realizacją iclr
stalutowych zadall

Wydatki majatkowe, w tym:

iDwestycje i zakupy iDwestycyjne.

Zal(lp wyposażenia dla silowni w szatni czallla

176 868,66

169 180,66

ló9 ] 80,66

l8 000.00

t5t 180,66

7 688,00

7 ó88,00

7 688,00

53 806,'r7

53 806,47

5i 806,'r7

2 852.00

50 954,47

30,42

31,80

11.80

r 5,84

13,70

ogółem dochodY 10,14

ogól€m wydatki 30,08



lNFoRMAc.lA Z wYKoNANlA KwoT DoTACJI UDZIELANYcH z BUDżETU GMINY CZARNA
ZA l PÓLR()(ZE 20l l RoKl

ł,bn

Dliłł
publicznycb publitznych

010 RoLNtcTwo l ŁowIEcTWo l0 000.00 5158,1:l

0t010
-dotacjn celown związfinn z realizncją zadnń gninnych' w
t9n wDlat! ońin na r7Łe lzn RolniBch

I0 000.00
t0000,00

5 t58, r4
5158,14

ó00 TRANsPoRT l ŁĄczNosc 9Ż2 372'0( t01352.9!
ó00l4 l)loei pub licae nołiatove

- dolacj! celowi do Powiriu na pomm tininsow{ nr
dofinanso$łni. wl.snych zldań inweŚtycyjnych i z.kupów
inwcstycyjnych, w tym:
- Rudova chodAika p4 drodŻe povia|o\|.j nr I I81Cholova-
Pżeclał rliejs.ovości Cnbiny ra ol1ciAkl od
granicyz D1iejscowaściąsr'ąszęcin do sk 4żovania Ż droeą
t 1 290 do Głova.:Ńej

- Pźebldrła drcgi Połiulavej | 2103 
^,lachova-Cżorną\rruŻ. temotlefu ,16/ł

- Prłb dawadfuqi PowialÓwej fu I I84 RPrżectfu-CholNa
bLdnła Ćhadhikd w niPiś.ÓiÓśri Cjnhih!

922 372,0t
922 372,00

120 000.00

698 At9 a0

tal 3$,40

10,r 352.95

t04J52.95

1a! 352 95

751
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE
r OCHRONA
DD7F.rwp^ż^ Dńw^

5 000,0[

75401 Jcdnoślii l€.enowc Polic.ji
- dotacjn Ćelown nl Fundu9zwsp$r.ia Policji z
prŻ€zńaczcniem na zak p paliw:l do s!trochodu dla
Komisari.t! y Czarnei

5 000.0(

5 000,0(

801 OSWTATA I WYCI'OWANIE 73 000,0( ]7 52ń'8(

80104 -dot.cjf, celow! pŹ€kaznnł gnini. na Żłdłni9 bi.ź{cc
r.2lizowrE na Podstawic l'orozum ień_ refrnd'cja kosztów
poniesiotrych prueŻ Prz€jmujłcego n. Żańie5zkujących .a
t€reni. Gniny cŻ'rna !czniów uczęszczajficych do

nrćdszkoli publicznycI i.i€publicznych

73 000.0( 47 52o.ll(



85t OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 2 r,00,0(

lr5l58 _ dola.j2 celo\'r przckłzana do Izby łylrzeżwień ł
RŻ.sżowic nł Żldańił bieżące reilizowatre n. podltłwic

2 000.00 2 000 0{

900 GOSPODARKA KOMI]IiALNA I
ocllRoNA ŚRoDowIsl(Ą

lzl 9óó,0c 9r 9! 2,5(

9000t GosPoJalka ści.kusa l o(hlon. s,id -doi..j' przcdmiotoy{ z budźttu dl. sanorządowĘo
aklndu budżclow€go w tyn:
_ doplda do ccny ściekÓw

- dolacjacelowa z budżct! na finansoyanic llb
dofi n!nsowani. koszlów r€'li7łcji insp\ty.ji i zitupós
inw€styc nych słmorŻ'!dowych Żnkladół budż.towycb w

budosa sieci tanali7ac$lej Nraz z prŻeponrpowniąlv
miejtÓNÓś.ianncnki

l2l96ó'00

86 966,0C

35 000.m

35 000,0c

5ó91250

5ó 9l2'5c

.15 000 00

35 000,0c

92t
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWDGO I 098 298,0t 1025 440.0(

92t09 Domy i ośtodkikultury. ś\Yi€tlic. i
klub),

_dotłcja pod'niotowa do Gminnego c€ntrun l(ultury i

997 698,0(

817 698,0C

975 t42,Ot

795 t42,0{

' dotacja celovr nt dofi naNow'oie koszaów realiz'cji
inłestycj i i zaku pów i nlłcŚtycyj nych in nych j€dnostck
Śeklor. finansów publicŻnych' w tym:

Śro.lki dl! G 1irnego Cenlfun K!!lut, i Pro a.ji \| (':arhej

na.|ainoĄsowrie kosżlóv reąl iŻacj i i,Ńeslycj i PĄ' " Budova
WieJski.Eo CeĄr1n Klh |ry \' clowacrovef'

!40 000,00

180 000 00

r80000,0(

180 000.0(

92n6 Biblidcki -dotłcj. podmiotowa dli Gminn€go c€ntrum Kultury i 100600,00 50 298.00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT t0000.0( 0n0.0f 9 998.9i 82 000.00
92605 Zadanibł zaklesi€ ku]tury fizycŻnei

-dot .j. ..low. (bieąc.) !. rYŚpi.rani. rozwojo spońu

157 000.00

r5700000

82 000.0(

82 000,0(

dotlcja c€loya do G'nily wiązown' ni Pomoc tinansową
na dofinitrsowan ie wlasny.h ztdań bieących' w'm|
_ na orranizaqię XxX] PÓhrralalonu Wiązowskieeo

10000,0(

r0 000.0(

9 99E,9:

9 998,9:

ogólen' {' tym:

- dotocje pódftioto'ł€
' dot'.ie n'IdńiÓtowć

2232 $6pn
t 227 372,U

9r8 298,0(
a6 966.0(

167 000,0t
167 000,0(

0,0(
0.fi

I2a1231?Ą
318 878,7a

84s.t40p(
569125r

87 158'1ł
87158,1r

0,0(

:.-,<"1



Za]ącznil nr ó

INFORMACJA Z REALIZACJI

PRzYcHoDÓW l RoZcHoDÓ\ł BUDŹETU G\łll\Y czARNA
ZA I PÓŁF(DCZF. 20ll RoKII

W ] pó]roczu 20l 1 roku' Zgodnie z zaplanowanymi przychodanri' zaciągnięto kedyty i pozyczki w kwocie
2 92] ] 50.00 zł' w tym długotenninowe w kwocie l ] 67 3 5 0,00 zl oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie
l 760 000.00 zł'

Zaciągnięlo Dastępujące kredyry :

a) kredyty z przeznaczeniem na:

' spłatę wcześniej zaciągl1ięrych zobowiązań z tytułu kledytó\ł i pozyczek

w kwocie ] 167 350'00 zł - długoierminowy,

- na pokrycie występującego w ciągu roku 20l l przęjściowego deficytlr budŻeiu gminy w kwocie
l 760 000'00 zł _ krótkoterminowy,



w l póhoczu 20l l roku, zgodnie z zap]anowanymi roŻchodami' splacono k€dyty i pozycŻki długoterminowe
$ kwocie I 867 350.00 zl, w lym:

1' Kled},t w Banku spóldzielczym Rzem;osła w Krakowie oddział w Czarnej ]5 000'00 zł

na zadan;e "Budowa sieci kanalizacyjnej i prŻykanalików w chotowej Il"

2' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 40 000,00 zl
lu Żadanie' Budowa sali gimnastycznej Głolvaczowa''

3. Krcdyt w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej l75 000'00 zł
na spłatę wczesniej zaciagnięryclr kredytów i poŻyczek

4' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzeniosła w Krakowie oddział w czarnej 335 600,00 zł
na spłatę wczesniej zaciagniętych kred}tów i pożyczek

5. Kredyi w Banku Spółdzielcrym Rzelniosła '!v Krakow;e oddŻiał w Czarnej l30 000,00 z]

na splatę wczesniej zaciagniętych kredytów i poŻyczek

ó. Kredyl t! Banku spółdzielczym Rzemiosła \Y Krakowie oddział w Czamej l00 000'00 zł
na Żadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kuhumlnej G'niny czama
poprzez rozwói infrastnjkury kokalnei''

7' Kredyl w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowi€ oddział w czarnej 45 000'00 ż
na zadanie "Poszerzenie ofeay turysryczno-kultumlnej Gminy C?ama

poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"

8' Kredyt !v Banku SpółdzielcŻym Rzefiiosła w Krakowie oddział w Czarnej 25 000,00 zł

na zadanie ''Poszerzenie ofeńy turystycmo_kulturalnej Gminy czarna
poprzez lozwój infrastruktury kokalnej"

9' Ił€dyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 80 000'00 Żł

na zadanie ''Budo\ła Remizy osP czarna''

l0' Kredyt lv Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 70 000'00 zł
na zadanie "Zakup budynku adminislracyjnego"

I l' Kr€dyt w Banku spó}dzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział \Y czarnej 30 000,00 zł

na zadanie "Remont i wyposazenie świet|icy Zs czama''

12. Kred}'t w Banku spóldzie]czyn Rzemiosła w Krakowie oddzial w Czarnej 40 000'00 zl

nŹ ,,adanie ''Budowa sieci \łodocią8ouej ZdŻary''

13. Kred}ł w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w CŻarnej 30 000'00 zł

nazadanie "Budo$,a sali gimnastycznej clowaczowa"

14' Kredyt w Banku spóldzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 50 000.00 zł

na zadanie''Zagospodarowanie centrum czarńej''

l5' Kredyt w Banku spółdŻielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej l l0 000'00 zł

na zadanie "Budowa Renizy OSP Czama"

16' Kredyt w Banku spółdzielczyń Rzemiosła w Krako\łie oddział w czarnej ]0 000'00 zł

na zadanie ''Budowa krytq pĘ.walni z basenem pływackim"

5ó



17. IGed}l\ł Banku spółdzielczym RŻemjosła w Krakowie oddział w Czarnej
na zadanie "Budowa kanalizacji Czarna - colemki,'

l8. Kredl w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czamej
na zadanie ''Budowa sali gimnasrycz1ej GlowacŻowa',

19' Krędyt w Banku spółdzielczym Rzęmiosła w Klakowie oddział w Czarnej
na spłatę wczesniej zaciagniętych ked}tów i pozyczek

20' Kred}1w Banku spółdŻielcą7m RŻemiosła w Krakowie oddział w CŻamej
Na ponoc finansowądo Powiatu na rcmont drogi Jastizabka_RóŹa

21' Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tamowie na Zadanie'' Adaptacja
pomieszczęń Domu Kultury W starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka

22. Kred}ł w Banku ochlony Środowiska w Tarno\ł;e na zadanie,' Remont
Szkoly Podstawowej w Grabinach',

23' Kredyt w ING sank Śląski na na spłatę Wczesniej zaciagnięq/ch kredytów
i pozyczek

24' Kledyt w ING Bank ŚĘski na Żadanie 'Budowa park;ngu wiejskiego
w starei Jastrząbce"

25. Pożyczka z wFoŚicw w RŻeszo\łie na zadanie ,,Rozbudowa ujęcia wody
w ŻdŻanch"

26' Pozyczka z WFoŚiGW w Rzeszowie na zadanie ',Rozbutlowa sieci
wodociagowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-Czarna''

27' Pozyczka z wFoŚiGw w Rzeszowie na zadanie ''Budowa kana1jzacji

Chotowr'

l50 000,00 Zł

l00 000'00 Żł

5 000,00 zł

5 000'00 Żł

15 000,00 zl

25 000,00 zł

]00 000,00 zł

68 750,00 zł

l7 000,00 Żł

21 000'00 zł

5 000'00 Żł

I 86? 350,00 zl

zadhżenie glnjny z tyttlłu zaciągnięq/ch kredytów i pozyczek na dzień 30.06'2o11 r' wynosiło 21 640 050,06 zł,
w lym z tytułu kedytów i poŻyczek na pokycie środków pochodzących z budŻetu Unii Europejskiej w kwocie
l 259 194,99 zł' ZadłDŻŁn;e stanowiło łącznie 6l,77 % planowanych na 2o11 rok dochodów gminy, bez
uwzg]ędnienia kręd}tó\ł i poŹyczęk na pokrycie środków pochodzacych z budżotu Unii Europ€jskiej stanowilo
58,l7 % planowanych dochodów gminy'

Na obslugę zadlużenia (splata rat kapitałowych ked)'tów i pożycŻek dfu8oterminowyclr wraz z odsetkami)
wydatkowano kwotę 2 396 170,00 zł, co stanowi 6,84% planowanych dochodów gminy'
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zalączn k ff 7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMlNNEGo ZAKŁADU GosPoDARK| KoMUNALNEJ W czARNEJ

zA l PoŁRoczE 2o,l1 RoKl)

Dział 400 Rozdział 40002
WYTWARZANIE l ZAoPATRYWANIE W ENERGlĘ ELEKTRYoZNĄGAz l woDĘ
DOSTARCZANIE WODY

PoŻycla Plan Wyl,onanie Wskaźnik procentowry

PRZYCHODY 1 s47 764,13 822 924,96 53,,t7

- stan środkóW obaotowych
na 01.01.2010r 60 146,13 60146,13 100,00

_ wpływy ze spŻedaży Wody
za śc eki za plzylącza do

sieciwodoc i kanal.
1 460 759,00 709 712,84 48,59

pokrycie amortyzacji

odsetki z konta bankowego 369,28

pozosta]e Wpływy 26 859,00 52 696,7s 196,24

WYDATKI
- wrynagrodzenra i pochodne
od WvnaqrodŻeń 644 030,00 318 327,80 49,43

_ pozostałe WydatkiW tym: 843 970,00 376 613,13 44,62

zakirp enerqii, zakup
materiałÓW i usług rozmowy
telefon]czne, remonty' opłata
Ża korzystanie ze
środoWiska'

843 970,00 376 613 13 44,62

- odpisy amortyzacii 7190,10

Razem wydatki 1 488 000,00 7O2131,03 47,19

' stan środkÓW obrotowych
na koniec okresu 59 764,13 117 331 ,03 196,32

podatek dochodowy 10 653,00

oGÓŁEM 1 547 764,13 830 115,00 53,63



Gmirrny Zakład Gospodarki Komulralnej w Czarnej do 30 czel.wca 2o11 fokL| z załoŻor\ego
planu pvychodów ze sprzedaży \łody, ścieków, za pvylącza do sieci wodociągowej i
kana]izac1ijnej w w1sokości zł rvykonal 7o9 1|2'ao na plan l 460 ?59,00 Lj. 48'59 yo-

Przrchodr le przrdslarviaia sic nasteDuiaco:
l) sprzedaŻ wody 4l1 982,90 zł
2) sprzedaz ścieków 248 552,05 zl
3) przyłącza wodociągowe |9 629,6| zł
4) pżyłącza kanaliŻacyj]'le 29 548,24 zł

Ponadto zakhd uzvŚkaI :

- dotację do ścieków od Gniuy Czama w wysokości 52696,75zl
- odsetki z rachultku baŃowego w wysokości 369,28 zł.

sprzednŹ lrody nro\^adzona by]a ,, ( jęcia \I ody rł clo\ĄacŻ'owej i w Zd,/arach'
Na plan 702 944,00 zł wykonano 411 982,90 zł, co stanowi 58,61 %

sp_./('diu l" pllśLl5la\Ą ia' ię I l3stępu]ąco:
Ujęcie wody 'lv Głorvaczorvcj na plan 199 960,00 zł \łykonano 96 68'1'1"1 lj. 48,35 %
Ujecie wody lv żdżarach na plan 502 984,00 zł wykonano 3l5 295,73 złtj.62,69%

Przychody za odbiór ści€kóB z miejscowości Borowa' Chotową czama, Golęmki,
Głowaczowa, Grabiny j Przyborów zostały w}konane w wysokości 248 552,05 7'ł

z zaplanowanych 710 7I3,OO zl Ij. 34,9'7 %

oczyszczalnia Ścieków :

Bo1owł plan 77088,00zł wykonano |4 99'7,96 złtj. 19,46 %

czama plan 308 352,002ł wykonano 100 420'92 zł Ij' 32,57 %
Cłowaczowa p|an 325 2'73,00 zł wykonano 133 133'17 złtj. 40,93 %

Prrychody za wykonanie przylączy do sieci wodociągorvej na plan 28 037,00 zł \rykonano
19 629,6I złtj. ',70,0l %.

Przychody za rvykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 19065,00zł
rvykonarro 29 548,2'l zł tj.134,99 %'

W dziale 400 rozdzial40002 wYtwarzanie i zlroDatryrvanie w energie €lektrvczna.
gaz i rvode _ dostarczanie wodv Zaklad Doniósl rvvdatki nai

a)wyragrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152689,51 zł na planowanc 395 970,00 zł
tj. 38.56 %

b) na Zakup materialó\Ą'i lrTposaŹenia d]a wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 23 830,00 zł
a zrealizowano 14 896,73 zl tj.62,51%

c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdżaftcll 42 652,85 zł
na plan 130 000'00 zł co stanowi 32,81 %

d) na badania okresowe pracowników kwota 310,05 zł na plan 600'00 zł tj. 5l '68 %
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e) Zakup usług tj' usu ęcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej' remonty
pomp, badanie wody, opłaty za ptzelełły' prowadzenie rachuŃu banłowego, dostęp do
sieci intemętll wydano 7 07o,26 zł na zaplanowane 25 100'00 zł co stanowi 28,l7 %

1_) rozmowy telefoniczne lorota 1230'54złnaplan 3']o0,oo zl i.33,26%
g) podróże kajowe służbowe I(wota 2'728,27 zI ną zaplarLowane 4500,00zł tj.60,63 %
h) ubezpieczenie pracowników kwota413,40 zł na plan 500'00 złLj.82,68%
i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 66ló,67złna planl0000,00zł

Lj. 66,),1 %
j) opłata na .zecz Urzędtr Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanię ze środowiska

w 2011 roku wyniosła 30 61]I,16 z| z czego:
_ Ujęcia Wody w Głowaczowej 1028l,96zł na plan 20 000,00 z| tj'5I,4I%
_ Ujęcia Wody w Zdżarach 20 3Ż9,20 na plan 40 o0o,oo zł tj' 5o.8Ż %

k) szkolelrie pl acowDików kwota 1 5 3,70 zł m p|al 500,00zł tj. 30,7 4 o/o

l) wydarki osobowe niezaliczane do wynagiodzeń kwota 254,2l na plan 300,00 zł tj. 84,74 %

ł) odpis amońyzacii środków trwałych _ 1 408,86 zł
- modemizacji Ujęcia wody w Głowaczo\'ej - 559'o2 zł
- moclenrizacja Ujęcia wody w Zdżarach kwota 849,84 zł

Dział 400 wvtwarzanie i zaoDatrYwanie w €nergie elektrvczna. gaz i rvode
rozdŻial 40095 - nozoslala dzialalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:
a) na wynagrodzenie za nadzór budowlany, zakup części i materiałów do pŹyłącŻy
wodociągowyclr przeznaczorlo 5 806,48 d z zaplanowanych 18 000'00 zł tj- 32'26 %.

Dzial 600 Transport i lączność rozdzial 600l6 drogi Dubliczne gminne:

cminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czamej na zimowe utrzymanie dróg gminnych
poniósł koszty w wysokości 36 655,99 zł '
Z lęgo n^ :

a) wynagrodzel1ia kwotę 16 989,50 zł na p]an l 4 500,00 zł tj' 1 I7'11 %

b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota920'09złnaplan1500'00złtj.ól'34%
c) zakup usług kwotę 18'146'40 zł na plan 14 000'00 zł tj . 133'90 %

Dział 600 TransDort i łaczność rozdzial 60095 Dozostala dzialalność :

W dziale tlm wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodu służbowego, części dojego remo u kwota 9 568,94 zł
na plan 18 500,00 zł tj' 51,72 %

b) naprawa sanrochodu, prŻeglądy techniczne kwota l 607,'18 zł na plan 3 000,00 zł
tJ.53,5'7 r/o

c) rrbezpieczenie samochodu i pracowników 39'1,00 zł na plan 2 500'00 zł tj.l5'88 %

d) odpis amortyzacji samochodu 4 l41,74 Żł
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Dzial900 rozdziaI90001 - Gosrtodarka komuna|na i ochrona środorviska_ gospodarka
ściekowa i ochrona wód'

W dziale tyn Zakład porriósł wydatki na :

a) wynagr'odzenia i pochodnę od wynagrodzeri na plan 216 600,00 zł wykonano
t3s 232,t2 zl t:. 62,43 o/o

b) rra zakrLp części do lemontów oczyszczalni ścieków, sięci kanalizacyjnych, materiałów
biurowych, druków, znaczków pocztowych prze?rnaęzono 22355,40 zl mplan
33 200.00 zł ti' 67,34 %

c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota |32 |43,70 ź rc plal240 000,00 zł
tj' 55,0ó %

d) lradania okresowe pracowników kwota 2'14'95 zł na plan ó00,00 zł tj' 45'83 %
e) na renronty plzepompowni, oczyszczalń' analżę ścieków' zagospodarowanie osadu z

oczyszczald' opłaty za przelewy, prowadzenie lachl'u*u bankowego wydano 10 385,39 zł
naplafl 3'1 500'00 złt].27,69 vo

0 rozmowy telefoniczne kwota 3280,78zł na plan l 900,00 zI tj.172'6'l oh

g) podlóże służbowe krajowe 2I2'7,02 zł rcplal3 200,00 złtj' 66'41Vo
h) ubezpieczenie pracowników kwota 36ó,60 zł na plan 500,00 zł tj.13,32%
i) odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 6 000'00 zł na plan 6 000'00

tj. 100 %
j) opłata na rzecz UIŻędu Marszałkowskiego w RŻeszowie za kolzystalie ze środowiska

w 20 1 l roku wyl1iosła 4 5'72'07 zl z czego :

- oczyszczahria w Borowe1 270,52 zł na plan 540,00 tj. 50'10 %
- oczyszcza|njaw Czanrej 1 679,55 zł na plan 2 760,00 zł tj. 60'85 %
- oczyszczalnia w Głowaezowej 2 622,00 zł na plan 2 700,00 zL LJ. 97 '1I %

k) szkolenie pracowników kwota l46,30 zł na plan 200 
'oozl 

t].73,15 %i

l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrcdzeńkwotaŻ25'42 \aplan300,00 złtJ.'75,|4yo
ł) czynsz dzielŻawny za użytkowanie sieci kaializacyjlą 42 309,60 zł na plan

186 000,00 zl tj ' 22 

"1 

5 ó/.

nr) \ł' ramach inwestycji zbudowana została sięć kanalizacji wlaz z przepompownią
w miejscowości Golenrki ła kwotę 28 479,20 ń z czego|

- z dotacii celowej 28 455,28 zł
- z własnych środków 23,92 zł

n) amortyzac.ja ! 432,73 zł,zczego:
_ P.zepompowni w Chotowej 846,65 zł
-Przepompowt' awCzamej 506'46Ż|
- Przepomporvni w Głowaczowej 79,62 zł.

w dŻiale 900 Gospodłrka komuna|na i ochrona środowiska rozdzial 90003 _
utrzYmanie ladu i oorzadku na terenie Gminv Czarna

Ponicsione wydatki na :

a) na zakup materiałów na plan l3 200,00zł zrealizowano 4 28|,65 zl tj.32'44 vo

b) zakup usług wykonano na kwotę 722,21 zł z zaplalowanych 800'00 zł tj'90,28 %

c) podróże słMbowe kajowe 200'58 zł z zaplanowanych 1 000'00 zł tj. 20'06 %

6l



Dzial900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na kwotę 16630,28 złwtymI

a)w1nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9ó0,00 zł wykona.no 400,00 zł
tj.41,67 %.

b)zakup materiałów i usług kwota 16 230,28 zł z zaplanowanych 13 040,00 zł
tj.124,47 %

Zaklad na koniec czerwca 2011 roku nie posiadal zobowiązań wymagalnych
za dostawę torvarów i uslug.

Nątomiast ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za doŚtawę towarów i uslug
wyniosla 79 463,81 zl w tym:

ial 90095 - dziala do sieci krn

za energię elektrycznądla ujęć wody i ocŻyszczalni
Za części do remontu, paliwo, wolki na osad, ług sodowy,
wodę, badanie ścieków' sadzonti

- opłata na Źęcz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za koŻvstanie ze śIodowjska

- 27 475,51zł

- 16 805,06 zł

- 35 183,24 zl

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 30 czerwca 2011 roku \łYnosiły
ogólem 178292'93 zl, rł rym wymagalne 144 715,42 z|.
sytuacja ta przedstawia Śię następująco na poszczególnych ujęciach tvody i
oczyszczalniach ścieków:

- Ujęcie Wody w Głorvaczowej - należności ogółem 25 443,78 zł w tym w}łnagalne
23 204,0'J zł oraz 3 295,72 zł odsetek
- Ujęcie Wody rv żdżarach należności ogółem 85820,65zł w t}m w}magalne
63 248,13 zł oraz 5132,44złodsętek
- oczyszczalnia Ścieków w Borowej naleŹności ogółem |o 4I7 

'85 
zł w t}m w}magalne

I )17.02 zl oraz I o38,38 zl odselek
- oczyszczalnia ścieków w czarnej naleŻności ogółem 28 311,15 zł w t1Ąn w}magalne
)B 15q.22 /1ota? Jq8o,74zl odselek
_ ocryszczalnia Ścieków w Głowaczowej należności ogółem 28 299j0 ń w t':m
\ł'ymagahe 21 886,38 zł oftz 1008,97 zł odsetek

'' _r '' 
i'

t--'! \-\
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INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA ] PóŁRocZE 201l ROKU

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN
(w ZŁ\

WYKONANIE
(w 7Ł)

WYKONANIE
(w%)

PRzYcHoDY oGóŁEM

z działalności kulturalnej

z działalności gospodarczej

dotacja podmiotowa od organizatora

v' tlm:

domy i ośrodki kulfury

biblioteki

dotacja celowa z IJM budowa WCK Glowaczowa

dotacja celowa z UG budo\Ya wcK Głolvaczowa

doracja celowa z LW na remonl DK Podlesie

dotacia celowa zUG na remont DKPodlesie

2 558 050,00

85 654,00

598 892,00

918 298,00

817 698,00

i00 600,00

255 210,00

180 000,00

3t'7 282,40

202',714,00

1 347 511,44

56 368,4',7

265',762,91

845 440,00

'795 142,00

50 298,00

0,00

180 000.000

0,000

0,000

s2,680

65,81%

44,38%

92,0'7%

9'721%

50,00%

0,04o/"

100,00%

0,00%

0,00%

KoszTY oGóŁEM

koszty działa]ności kulfu ralnej odpłatnej

koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej

kosŻybib1iotek

koszty działalności gospodarcŻej

koszty ogólnego zarządu

koszt budo\ły wcK Gło\łaczowa

kosŹ lemontu Domu Ku1turv w Podlesiu

2 081 2s8,43

470 000,00

498 700,00

r00 600,00

42511Ż'00

190 000,00

396 E4ó,43

0,00

r 295 469.56

282 411,19

280 4'73,23

46 541,',72

203 063,30

86 073,69

396 846,43

0,00

62'14yÓ

60,10%

56,24ya

46'26Ó/0

47,'.71yD

45,30%

100,00%

0.00%



czĘŚc oPIsoWA Do SPRAWoZDANIA Z WYKoNANIA PLANU FINANso'wEco

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA I PÓŁRocZE 2o11 RoK

w I półIoczu 2011 loku zlęalizowano pźychody w wysokośc| |.34'l.5'71,44 zl' rca].izljąc

52,68 % planu przychodów'

Z dŻiałalności kulturalnej osiągnięto plzychód w wysokości 56'368,47 zł. co stanowi

65,81 % planu.

w lamach działalności gospodalczej osiągnięto przychód w wysokości 265"762,9'7 Żł'

realiŻując 44'38 % pianu.

W zakesie otz}'manych dotacji plan zrcalizowano w 92,0'/ %o Dotację podmiotową

otrz}łnano w kwocię 8 45 440 ,00 Żł, w tym '795 142,00 z przezlaczeniem na działalnośó kultualrlą

oraz utrzJ.'mania domów i ośrodków kultury natoniast 50 298'00 zł z przeznaczęnieln dla

bibliotek. otrzymano dotację ceiową w kwocie 180'000,00 zł co stanowi 100 o% planu'

w ŻakreŚie dzialalności kulturalnej osiągnięto przychody z q'tufu:

1. sprzedaży ,'GMety czamieńskiej" _ l.116,'73 zł

2' Przychody Kr},tej Pł1walli 37.787,78 zł

3 . lnrpreza kulturalna ,,Integracj a kultualna ' ' .'| 1 7.000,00 zł

4. Pozostałe (odsetki' darcwizny, różnice groszowe) - 463'96 zł'

w zakr€sie dzialalności gospodarczej osiągnięto pŹychody z ti'tulu:

1' SpŹedaŹy usług gastonomicznych świadczonych prŻez stołówkę w kwocie 229.759,91 zł

w t)'m:

- spźedaż usług gastonomicznych na żecz uroczystości okolicznościowych 10ó'709,70 21

- sprzedaż posiłków dla Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Czamęj _ 123.05D'21zł1

2. sprzedaŻy usług tanspoltow]ch w kwocie 23.502,43 zł;

3. wynajmu obiektów w kwocię 12.130,63 zł' wtym:

. wynajem WcK w Grabinach 6.441'59 zł, w t),rn:

_ klientom ind1widualnym (uroczystości okolicznościowe) - 4.Ż38,21 zł,

- firmom i inst}tucjom (stałe umowy) _ 2.203'38 Zł'

. w}na]'em Domu Kultury w Starej Jastząbce 2'Ż4'7 
'03 

z1,w t5m|

- lrrmom i instlucjom (stałe umowy) 2'Ż4'7,03 zł

. w]majem WCK w Róży klientom ind)'widualnym - 1'844,30 zł,



. w}najem sali konferencyjnej _ 1.357,71 zł,

. wynajem ściany w cKI w Chotowej pod automat TP _ 240'00 zł

4' Sprzedaży Iekiam i ogłoszeń w ,,Gazecie Czamieńskiej" w kwocie 370,00 zł.

W I póhoczu 201 1 roku poniesiono koszty ogółem w wysokoś ci I.295 469,56 zł' rcallzljąc

62,24 yo pl'ańn kosztów .

Koszty bezpośrednie działalności kultulalnej odpłatnej wyniosły 282.4'lI'|9 zł, osi'ąEając

60,10 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wniosły 280'473,23 zł' realizując 56,24 % planu'

DŻiałalność bibliotek wygenelowała kosŻty W wysokości 46.541'72 zl' co d'ało 46,26 o^

realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w \łysokości 203.063,30 zł' tj'

47 ,']'7 yÓ '\,Jykonania plar\n.

Koszty ogólnego zarządu w}łiosły 86.073,69 zł, co stanowi 45,30 % wykonania planu

Koszty budowy wCK Gło\łaczowej to kwota 396.846,43 zł, co stanowi 100 % planu.

Koszty bezpośrednie dzialalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 282.4'71'I9 zł

i obejmowały:

1. Przygotowanie i druk ',Gazety 
czamieńskiej'' l1'119,20zł;

2' Koszt utz}'rnania KJlej PłIłalni - 2']l '35I'99 zł

Koszty działalności kultur'lnej nieodplatnej wyniosły 280.473'23 zł i obejmowały:

1. ' Zakup mate ałów i Ęposażenia - '7 .362,'14 zł, w tym m.in|

- zakup naglód na potrzeby gmimrych konkursów i tumiejów oraz poŻostałych materiałów

i wyposażęnia bieżącej działa]ności

2. Zakup usług zwięanych z działalnością kulturalną' 60.663,92 Żł' w tym m'in': działalność

Ludorvego Klubu Szachowego, zespól Pieśni i Tanca ,.Różacy'')

3 ' Koszty zwlązane z ęksploatacją obiektów na telęnie Gminy niepokr1te w przychodach

81 '3 87,3 1 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).

4. Koszty osP Borova _ 8.42Ż,'7Ż zł

5. Koszty funłcjonowania centnrm Kultumlno-Informatycznego w Chotowej - I'7 .692,58 zł'

6. Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu - 16.814'96 zł

?. Koszty wcK ŻdŹary 18.283,96zł,



8. KoszĘWCK Stara ldstrŻąbka _ 4.069,7|zł,

9. Koszty osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie '7 'Ż5Ż,I0 zł,

10' wCK Jaźwiny - 13.096'31. zł

1 1' Kompleks Boisk Spofiowych ''Moje Boisko oll1k20l2" - 14.204,'7'7 zł'

12' oSP Przeqły Bór _ I.913,94 zł.

13. wCK Głowaczowa 29'308'2I zł.

Koszty ogólnego zarządu 86.0'73'69 zł

1. W1łragrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników

administracinych (3 etaty) 72.08'7,38 zl.

2. Zakup mateliałów i lvyposażęnia - 4000,29 zł'

3. Zakup usług (m.in. telefonicŻne, pocztowe, banłowe, zdlowotne) - 6.135'50 zł,

4' Podlóże shźbowe _ 3'850,52 zł.

Koszty bibliotek \łyniosły 46'541,77 zł' z czego kwota 32'095'50 zł to koszt wylagrodzeń

i pochodne od Wyna$odzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 4.350,72 zł to koszt

zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 10'095,50 zł to koszty zwiąŻane z utrzymaniem

bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały kosŻty w wysokości:

- biblioteka w czarnej: 9.518'45 zł'

1' wynagrodzenia i pochodne od wynagrodŻeń omz świadcŻenia na rzecz pracowników (%)

ętatu _ 7.860,48 zł;

2. Zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, &obnę wyposaże\ię) _ 8'7,9'7 ń;

3' Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.2'70'00 zł;

4. Zakup usług związanych z ful1kcjonowaniem i eksploatacją obiektu - 300,00zł;

- biblioteka w Grat}inachl 24'L97 
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zł'

1' wynagrodzenia i pochodne od w1'rragrodzeń olaz świadczenia na Źecz placowników (%)

etatn - 14.342,3\ zł;

2. Zakup materiałów i Wposażenia ( ślodki czystości, drobne w}posażęlie) _']06,8'7 zŁ;

3' Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I.754'1Żzł;



4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu -'1'393''70 Żł|

- biblioteka w Przyborowie: 12.825,67 zl,

l' W1.nagrodzenia i pochodne od wynag.odzeń oraz świadczęnia na rzecz pracowrrików (%)

etafu _ 9 .892,7 1. zł]

2. Zakup mate ałów i wyposażenia ( środki czystości, drobne wyposażenię) - 93,39 zł;

3. Zakup pomocy naukorłych, dydaktycznych i książek 13Ż6'00 zł;

4' Zakup usł\rg związanych z funłcjonowaniem i eksploatacją obiektu _ 1'513,57 zł;

W zakresie dzialalności goŚpodarczej poniesiono koŚŻtyw wysokości 203.063,30 zł,

z czego.

- koszty świadczonych usług gastronomicznych p.zez stołówkę GCKiP_ 181.599'44 Ż\,

- koszty eksploatacji i utlz),mania samochodn - 4.930,94 zł,

- koszty obiektóv'na terenie Gminy mające pokycie w przychodach - I0.532,92 z'.

KoszĘ dzialalności gastronomicznej i uslug transportowych to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynaglodzeń olaz świadczenia na zecz placowników

(4 etaty) _ 64.462'04 złi

2. zakup materiałów i wyposażenia 86'830,48 21' w t}łn:

- zalr:up surowców - 79.59'7 
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zł,

- zakup pozostałych mateńałów i wyposażenia (m.in'' naczynia i drobne

w)posażęnię kuchni, środki czystości) w kwocie 7 '232,79 zł;

3. wydatki na zakup usług 29.120,15zł'wtym:

- dostawa enelgii 11'lŻ5,62 zł'

- w ramaclr umów c),'wilno-prawnych - 9.060'00 zł,

- pozostałych (m.in' telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych

i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości)'8.934,53 z1,'

4. Paliwo i utrz}manie samochodu 4.930,94 zł

5. Pozostałe (podatek od nieluchomości, ubezpieczę\ie) -'/.|86"77 Żł



Koszty Krytej Pł}.walni w czaruej _ 271.351'99 zł

1' W;łragrodzenia i pochodne od wyna$odzeń oraz świadczenia na rzecz pracowńków (10 % )

ętat[ _ 1,43 ,186 
'92 

zł.

2' Zakup materiałów i Wyposażenia ( środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie,

towary do bufetu) _ l3.635,24zł,

3' Usługi_ ll0.897'09 w t)m;

- ęI'eĘia - 9Ż.994,55 zl'

'pozostałe I'7 '902,54 zł.

4' oplary (ubeŻpiec7enie ) 3'632.74 zl.

Będące W nieodpłatn)łn użyczeniu pozostałe obiekty generowaly następującej wielkości koszty:

- wiejskie centrum Kultury w Grabirrach 53'553'55' w bĄn:

1. Zakup mateliałów i $'}posźenia 2.4'78,85 zł'

2. Zakup Ltsług w kwocie 42.433,80 zł, w tym:

- związanych z dostawąerftrgii- 5.250,'70 zł.

- remonty _ 25'586,41 zł

- umowy c1łvilno-prawne 6"'715,66 zł'

- pozostałych (m.in' \ł)'wóŻ niecŻystości, woda ścieki), - 4.881'03 Żł;

3. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, ) _ 8.640,90 zł.

_ Dom Kultury w starej Jastrząbce _32.304,91 zł, w t}Ąn:

1. w]Ą1a$odzenia i pochodne od wynagrodzeń (3/4 etatu) oraz świadczęlia na ftęęz

pracow'ików \Ą kwocje q.68l.4 7 7ł:

2' Zakup mateńałów i wlposźenia I'136,48 zł|

3' Zakup usług w kwocię 21'054,06 zł, w tym:

_ dostawa enelgii _ 19.532'42 Żł.

- pozostałych - 1'5ŻI,64 Żł'

4' PozoŚtałe kosŻty ( ubezpieczenie) _ 43Ż,9t) zł'

- wi€jskie centrum Kultuly w Rół 6'06|,'7'7 zł w t]Fn:

1 ' w}nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczelia na rzecz

pracownika w kwocie 2.888'95 zł;



2. Zakup materiałów i WyposaŹenia _ 182,07 zł;

3. Zakup usług w klvocie 2'557'85 zł, w tym:

_ dosta]r'r'a energii 2'336'45 zł

- zakup usług pozostałych _ 221 
'40 

z|

4. Pozostałe koszty ( ub ezpiecze e\ _ 432,90 zł

- Remiza w Borowej - 8.422,'12 ń,w t'lła:

1 . Zakup uslug w kwocie 7.989,82 zł, w tym:

_ związanych z dostawąenetg|]'_ 6.642,32 zl

- pozostałe _ 1'347,50 zł

2' Pozoslałe koszty (ubezpieczeńe) _ 432'9D zł'

- centrum Kulturalno-InformatyczEe w chotowej - 17'692,58 zł, w tym:

1.wynaglodzenia i pochodne od vynagrodzeń olaz świadczenia na Źecz pracowników

3/4 etafu) _ 8.806,47 zł

2' Zakup materiałów i wyposaŻenia _ 1'053,12 zł

3. Zakup usług w kwocie 7.125,65 zł wtym:

- dostawa energii 5.594'60 Żł,

- pozostałę - ( m.in. telefoniczne., woda. ścieki) 1.531,05 zł

4. Pozostałe koszty (ubęzpiecŻenie) -'70'7 ,34 z|'

_ Domu Kultury w Podlesiu - 16.814,9ó w qĄn:

1'Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczęnia na rzęcz pracowników (1/2 etatu )

1.835'39 zł

2. Zakup usług w kwocie 10'002,39złwtym:

- ęnelgia _ 6.37'7 ,0'7 zł

_ umowy cy-wilno-prawne _ 2'345,00 zł

' pozostałych (m.in' telefoniczne' wyłóz nieczystości) 1'280,3Ż zł

4. Pozostałe koszty (ubezpiecŻen]e) 432'90 ŻI,

5' Zakup mate ałów i wyposażenia 4.544,28 zł'



- wiejskie cetrtrum Kultury w żdźarach - 18'283,96 Żłw tyr[:

l.Zakup materiałów i wyposażenia _ 1.055,18 zł

2. Zakup usług w kwocio 16.795,88 ź w t}łn:

- dostawa enęrgii _ 6.530,49 zł

- umowa cyłilno-prawna kolserwatora _ ó'260,04 zł

- pozostałe - 4.005,35 z|

3. Pozostałe koszty (ub ezpieczertie) ' 432,90 zi

-wiejskie centrum Kultury w starej Jastrząbce - 4'069'? 1 zł w t}'n:

l. Zakup usług w kwocie - 3'ó36,8l zł|

- dostawy energii - 542,33

- umowa cy'wilno-prawna konselwatola -2'801,58 zł

- po7nslałe -'92,90 zr'

3 . Pozostałe (ubezpiecz eńe) - 432,9o z|

- osiertlowy Ktub Mlodzieżowy w Pr'ybo roańe _'1 '252-'10 'rr W|

1. Zakup mateńałów i \lwosaŻerna - 2'1133,'/ 6 7}'

2. zakup uslug w kwocie _5'l18,34zł,

- umowa cywilno-prawna konserwatora _ 4'702'34 zł'

' pozostałe _ 416,00 zł

_ Kompleks Boiśk spońowych .Moje Boisko orlik 2012'' - 14 '204"1'l w tym|

1 .wynagrodzenia i pochodne od w)'nagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracouników 1 /2 etatu -

5.654,93 ń'

2. fukup materiałów i ']lyposaŻę 
a-2'693,21 ń'

3. Pozo stałę (ubezpię czeńe) _ 7 '342,7 4 zł,

4. Usługi _ 4.5 l3,89 zł'

- enęlg}^- 571,89 zł'

- pozostałe _ 3'936,00 zł

_ wiejskie centrum Kultury ł Jaźwinach - l3 '096'3l w tylt;

1. wylagodzenia i pochodne od wyna$odzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 €tatu)

- s.910,53 d,



2. Zakup materiałów i Wposazenia 347,90 Żł'

3. Zakup usług w kwocie _ 6'404,98 z1w tym:

- eneĘia _ 4.8'7 0,43 zł'

- pozostałe I'534'55 ń'
4. Pozostałe kosży (ubeŻpiecŻe e) _ 432,90 zł,

- osP Przeryty Bór _ 1'913'94 w fm:
1. Zakup usług 1,.481'04 zł,

2. Pozostałe koszty (ubezpięczenie) - 432'90 zł.

- Wiejskie CeLtrum Kultury w Glowaczowej - 29.308,21 w tym;

1' Zakup materiałów i WposaŻenia - 10'603'60 zł' w tym: zakup kosiarki, mate ały do

komputelów, śI'czystości , meble , paliwo do kosiarki.

2. Usfugi: 18.279,1 1 w łTn;
- umowa cywilno-prawna _ 4.980,00 zł, w rym: umowa konserwatom' umowa o dzieło za

\łykonanię nazwy obięktu omz umowa o dzieło za wykonanie zmian do plojektu przebudowy sieci

naziernnej ęnelgetycznęj.

_ dostawa energii _ 2.868,65 zł,

- pozostałe _ 10'430,46 zł, w tym: zagospodarowanię terenu przy budynku, opłaty za telefon,

badarie wody.

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenię) 425'50 zł.

W 201l roku dokonano naslepując)ch inwesbcji:

1' Budowa Wiejskiego Centum Kultuy w Głowaczowej _ 352.371,33 zł

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2011 r. rłyniósł 32.709,09 zł i obejmował:

1 ' z o.t' dostaw towalów i usług 22.214,09 zł, w tym:

- dotyczącę działalności ku]tulalnej 20.345,09 zł,

_ dotyczącę działalności gospodarczej- 1.869'00 zł'

2. z t)'tułu podatku vAT - 10'495'00 zł

stan należności wymagalnych na dzień 30.06'2011 r. wyriósł 3.292,01 zł i obejmował

w caiości należności z t}.t. dostaw towarów i ushrg.

-działalności ku1furalnej w kwocie 2.923,01 zł,

- działa1ności gospodarczej w kwocie 369,00 zł'

10



stan ŻobowiąŻań ogółem na dzień 30'06'2011 r. w}Ą ósł

1. zobowiązańa z t}tułu dostaw towalów i usług :

- dotyczące działalności kultualnej 79.869,24 zł

- dotyczące bibliotek 1.294'98 Żł'

- dotyczące działalności gospodalczej 11'860,28 zł'

2' podatek od nieruchomości 13.936'00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30'06'2011

zobowiąŻania z qtułu dostaw towaiów i usług:

1. działalnośó kultwa|na.|3.432,ŻI zł'

2' działalność gospodarcŻa '7 .20'7,09 zł.

106.960,50 Żł i obejmował:

wyniósł 20.639'30 są to w całości

$łjl{ i ćlil'i'fil|J {L["TtJBy l pF0!,61]cJl

W CTAANEJ
39-215 aŻunł !]' DM'ĄIcolva 6 A
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Informucja o przebiegu wykonania planu Jinansowego
zaIpółrocze 2011r.

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakłaclu opżeki
Zdrowotnej w Cl,arnej.

Analizując realizację przychodów w Samodzieln}m Publicznym Zakładzie opieki
Zdrowotnej w Czamej r.'ożna zanważyć ich spadek względem założonego p1anu
finansowego,

spadek przychodó'V v1'rrika z wykonania mniejsŻei liczby świadczeń
w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładarro.
Przychody zrealizowano w k\łocie 134750,60 zł' co stanowi 95,84%
wobec planowanych przychodów w kwocie 140600 zł, co dajespadek dochodów
w kwocię 5849,40 zł'
Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 133831'34 zł co stanowi 95,59%
do planu , przychody finansowe \łyńosły 562'40 zł co stanowi 93'73 % do planu.
Pozostałe przychody operacyjne 356,86 zł .
W zwiąku z nie uzyskaoiem 100 łĄ ptzychodów zalpóhocze 201 1I' , korelfta planu nastąpi
w II półroczu 2011I.

Aaalizując realizację wydatków w Samodzielrr;łl Publicznym Gminn}nr Zakładzie
opieki Zdrowotnej w czamej moŹtra Ża]]wdiryć |ch zwiększenie względem założor,ego
planu finansowego .

Konto w}.naglodzenia wydano kwotę ogółem 111021,43 zł co stanowi 102,32 %doplanu'
Konto z\życie mate ałów i energii _ \łYdano kwotę ogółem 7935'11 zł
co stanowi 117,28 7o do planu.
Konto usługi obce'rłydano kwotę ogółem 8288,312ł co stanowi i16,74% do planu'
Konto ubęzpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 19798'25 z!
co stanowi 102,16 % do planu.
Konto pozostałe koszty wydano 3884,92 zł co stanowi 98,84 % do plan

Podsumo\łując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączlą kwotę 140530,00 zł, a
osiągnięto koszty w \ĄTsokości 144928'08 zł co stanowi 103,13% do planu, co
spowodowało zwiększenie kosżów o 4398,08 zł na koniec I półIocza 2011I'
względem zaplanowanych.
Przęwid}avany w}.nik finansowy na koniec 2011r' wyniesie _zysk w wysokości 300 zł.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I p ólrocze 201lr.
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2011r.

Nazwa kouta Plan
zl

Wykonanie
zl wykonania

sprzedaz uŚług medycznych
w tyml
POZ opieka lekarska
PoZ pieięgniarka środowiskowa
POZ higiena szkolna
Przychody linansowe
Odsetki bantowe

Pozostałe przychody operacyjne

140000,00

82000,00
26000,00
32000,00

600,00

0,00

133831,34

78580,80
24851,84
30398,70

562,40

356,86

95,83
95,58
9s,00

93,73

0,00

ogólem 140600.00 134750.60 95,84



Realizacjł planu lrTdatków za I półrocze 2011r.

Nazrła Plan
Ż|

Wykonanie
zl

.^

realizacii
I ynagrodzenia

ZuĘcie mateńałów i energii
spŻęt medyczny j ednolazowego uż)rtku
Pozostałe mateliały medyczne
srodki czystości
Materiały na cele adminishacyjno biurowę
Energia
Programy komputelowę
Pozostałe ma1eriały

Usługi obce
opłaty baokowe
Serwis komputelolvy i sprŻętowy
Usługi telekomunikacyjnę
opłaty pocztowe
Usługi najmu
Badania laboratoryj ne
Badalia ńg
Badania usg
Utylizacja odpadów medyczrrych
Steryiizacja

Ubezpieczenia spoleczDe i ione świadczenia
Składki ZUS
Fundusz Pncy
Badania pracowdków

Pozostale koszty
Podróże słuźbowe
Ryczałty samochodowe
lJbezpieczenia 0C

108s00,00

1650,00
100,00
100,00
225,00
300,00
125,00
700,00
100,00

7100,00
290,00
700,00

1ó00,00
100,00
600,00

1300,00
1900,00

150,00
280,00
180,00

19380,00
16580,00
2500,00
300,00

3900,00
20,00

3500,00
380,00

7r102r,43

1935,1'7
65,88

12Ż'51.

268,2()
509,28
).47,61
803,19

18,50

8288,31
325,00
'7'74,90

1942,06
100,00
600,00

1481,80
2353,00

180,00
302,40

')o 
1ś

19798,25
16946,80

'{ś) 
4ś

299,00

3884,92
16,80

348',1,60
380,52

r02,32

tl1,28
65,88

122,51
119,20
169,',7 6
118,09
1r4,'.l4

18,50

116,14
112,08
110,70
121,38
100,00
100,00
113,98
t23,84
120,00
108,00

r02,16
102,2.r

102,10
99,6',7

98,84
84,00
99,65

100,14

Razem 140s30.00 744928,08 103.13



Nazwa Kwota

Należności na koniec 30'06.2011r. wyrrosiły
ogółemI
Należności niew)łnagahe w},nosiły :

Na na]eżności niew)magalne skJadająsię :

vrystawione i niezaplacone faltury za
usługi medyca]e NFZ oddział
Rzeszów
rłystawiona i niezapłacona faktura za
sprzedaż wyposażenia oraz pobrarra i
rierozliczorn zaliczka na zakup matedałów
przez pracownika .

Zobowiązaaia na koniec 30.06'201 1r'
lłynoszą ogółem ]

\a zobowiąania niewymaga]ne skladają się |

Zobowiq_zania z t}tułu dostaw i usług
Zobowiązania z t}tufu dostaw i uslug
doryczą nieoplaconych laktur za zakupy i

usfugi ,lłórych termin płatności przypada
w miesiącu lipcu 2011 roku
Zobowiązania wobec budżęfu :

Na zobowiązania wobec
budżetu sldadają się nieprzekazane sk1adki
ZUS zama1 i czelwięc 2011 , kórych
tenniny płatności prz1padająw miesiącu
lipcu i sierpniu 2011 roL-u oraz
podatek dochodowy od osób fizycznych,
któIego temin platności prŻypada w
miesiącu lipcu i sierpniu 2011 r
Zobowiryuia z tyr'}'l \\rynaglodzeń :

Na zobowiązania z tj4ufu \łynaglodzęń
skladają się niew}Tlacone \łTnagrod./enia
za miesiąc clen^iec 20l Ir. któDch termin
płatności pE]?ada do 10lipca 2011 r.
Pozostałe zobowiązania :

\a pozostale zobowią7ania sLladająsię
niezapłacone składki człoŃowskie
okęgową Izbę Pielęgniaręk i PołoŹnych w
Rzeszowie składki PZU , li1órych termin
płatności przypada lv lipcu 201i roku.

22 5I5,'79 Żł
22 5I5,'79 zł

3l81l'23 zł'

lŻ22'50 zł

16177,41 zl

13522,12 zl

289 
'20 

zł
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INFORMACJA
o KSZTAŁToWANIU sIĘ WIELoLETNIEJ PRoGNoZY FINANsowEJ

cMtNY CZARNA ZA I PÓŁRoClE 20l l RoKt-]

I' Informacja o przebiegu r€alizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Prograrny' plojekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałęm środków
poclrodących z budzęfu Unii EuIopejskiej:

l. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju obszarów wiejskich województwa
Podkarpackiego na lat^ 200'7-2013 pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizecja ujęcia lvody i stacji
\łodociągorł'ej w Głowaczorvej''
w wyriku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pfowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania. Nie poniesiono
\\}datków.

2' Zadanje lealizowane w ramach Progranu Rozwoju obszarów Wiejskich województwa
PodkaĘackiego na lata 2007-2073 pn' ,,PseAP _ Podkarpacki system e-Administracji
Publicznej"
IDwestycja realizowana jest na podstawie umowy w sprawie współpracy pży realizacji
projęktu za\łańej pomiędzy Gminą czarna a województwem Podkarpackim. Zarząd
województwa Podkaęackiego podjął uclrwałę w sprawie bezwaluŃowej clecyzji o

realizacji projęktu, co oz\aczĄ zgodę na pżystą)ienie do realizacji pĄektu'
RozstĘygnięto pierwsze postępowania przetargowe \ł lamach projektu. W pietwsz1łn
półroczu 201 l roku nie poniesiono wJ'datków.

II. Kwota dlugu oraz mierniki zadhlżenia, o których mowa w ustawig o finansach
publicznych

W pierwszyn półroczu 2011 roku zaciągnięto ked}t na spłatę wczęśnięj zaciągniętych
kred}.tóW i pożyczek w kwocię l.167.350,00 zł. zaciągnięto kredyt krótkotermino\ry na

pokycie przejściowego deficytu budżetu $niny w kwocie 1'760'000'00
Spłacono Żobowiązania z tytułu zaciągniętych ked}'tów i pożycŻek długotermiDowych w

kwocie l.867'350,00 zł, poniesiono koszt obslugi długu w kwocie 528.820,00 zI, co lączlie
slźrnowi 6,84 oź planowanych na 2011 rok dochodów gminy.

Zadłużenie gminy z t)'tułu zaciągniętych kedyów i pożyczek na dzięń 30'06'20l l roku
wyniosło 21'640.050'06 zł' w tym z tytułu kred}tu kótkoterminowego w kwocie
l'760.000'00 zł, z t}'tułu kred)tów i poŻy)zęk na pokrycię środkÓw z budżetu Unii
l']uropejskiej w krvocie 1'259'494,99 zł.



Zadłuzettie ogółem stanowiło 61,77 %o plalowanych dochodów gminy' bez
uwzględnienia kedytów i poŻyczf,k Ąa pokrycie środków pochodzących z budzetu Unii
Europejskiej stanowiło 58,17 % planowanych dochodów gmirry. Zadłużęnie z tytułu tylko
długoterminowych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia kedr'tów i pożyczek na pokiycie
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosiło 18.620'555'07 zł i stanowiło
53.l5 0; planowanych dochodów gminy.

Zgodnie z Wielolętnią Plogl'lozą Finansową Gminy czafna wraz z prognoŻą kwoty dłLlgu
na Iata 201,r-2019' planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i poryczek
w;'niesie:
- na dzieir 31.l2.20l l I.: l9.1l8.12l'ó3 zł, po uwzg|ędnieniu wyłączeń z tytt!łu długu na
pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 18 620 555,07 zł'

- ia ózilei 31 .12.201Ż r.: l6.864.l90,00 zł,
- na dzieti 3l ' 12.2013 r' 14'244.826.24 zł.
_ na dzień 3l.l2.20l4 r.: l l.848.409,06 zł'
_ na dzieli 3l.l2.20l5 r.: 9"126.'18l,06 zł,
- na dzień 3l'l2.20l6 l.|'7.40?.597,44 zl,
- ia dzień 31'12.201'7 r.: 5'032'498,87 z]'
- na dzień 3l.l2.20l8 r: 2.697.503,52 zł,

na dzień 3 ]' 12.20l9 r.: 0,00 zł.

WskaŹnik zadłużenia według art' 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o linansach
publicznych (zadłużenie/dochody ogółem) wyniesie:
- na dzleri 31.12.201I r.53,15Vo,
' na dz|eń 3I.I2-20|2 r. 52,40 o/",

- na dzieri 31.12.2013 t.46,44%.

wskaźnik łącz[ej kwoty spłaty zobowiązań wedhlg a!t. 169 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (ra1y kedytów i pożyczek +odsetki/dochody) wyniesie:
- na dzieri 3 1.12.201 1 r. 12,31 %o,

- na dzień 3I .l2.20I2 t. 1l 
'7 

6%o,

- na dzięli 31.12'2013 r' 10,93%o.

Plano\łana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, według ań' 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyniesie:
'na dzjefj 31'.l2'2014 r' 9,69%o' przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9'89 %,
- na dzień 3l.l2'20l5 r. 8'39%' przy maksymalnym dopuszczaln}łn wskaźniku 8,83 7o,

na dz|eń 31'12'2016l' 8,76%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,22 a^,

na dzięń 3l 'l2.Ż0l'I L 8'42%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,06 %,
- na dzietl 31' l2.2018 t.7,94%o, przy maksymalnyrn dopuszczalnym wskaźniku 9'46 %,
- na dzień 3l ' l2.20l9 r. 8.857o, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaŹniku 9'84 %'

)


