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'oj' PoDIi/rPJl'tc}alE Uchwala Budżetowa Gminv Czarna
na rok 2012

Nr XXI/1,11/2011
Rady Gminy Czarna

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie a1t. 18 ust. 2 pkr 2' p]r'l' 9 lit. d oraz lit' i, pkt 10, ań' 51 ust. 2, a1t' 60
ust'1, ań. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990I. o samorządzie gmiDn}łn (Dz' U. z 2001 r. nI
142- poz' \59l z późn. zm.) olM art. 27I, art. 2I2, aII. 214, ań. 215, afi' 2I'l, ań. 222, art.
235, an' 236, afi. 23'7 ' ań. 238, ań. 239, ań' 242, alt. 258, ,rt. Ż64 ust' 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. ru l5'1 , poŻ. 1240 z póżn. zm.) w z.vłIązk.u z
art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' _ Przepisy wprowadzające ustawę o f1nansach
publicznych (Dz. U' nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Czarna uchwala' co następuje:

s1.
Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 35 563 223'00 zł, w t).lrr:

1 ' Dochody bieżące w kwocie 29 879 ||2,00 zl'
2' Dochody majątkowe w kwocię 5 684 111,00 z1

- Żcodr\ie z załączo[ądo niniejszej uchwały tabelą nr 1'

$2.
Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 065 65 6,44 zł, w tyrn:
1' wydatki bieżące w kwocie 27 283 984,44 Żł' w szczególności na:

1) wydatki bieżące jednostek budŹetowych w łącznej kwocie l8 029 530,00 zł' w tym
na:

a) wynagroduenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 116821,00zł'
b) \łydatki związane Z realizacj ą ich statutowych zadań w kwocie 4 9).2 7o9 

'00 
zI;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie l 352 6'10,00 zł.|

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 601 784'00 zł;
4) obsługę długujednostki samorządu teĄłorialnego w kwocie 1 300 000,44 zł.

2' wyda&i majątkowe w kwocie 7 781 672,00 zł,w tym nainwestycje i zakupy inwestycine
w kwocie 7 781 672,00 zł, z czeco nd programy finansowane z udziałem środkóW, o których
mowa w ań. 5 ust'1pkt 2 i 3 ufo (pochodzących ze Źródeł zątańcznych) w części zwią"zanej

z ręalizacjązadań g'ininy w kwocie 7 062 672,00 zł
- zeodnie z załączonądo niniejszej uchwały tabelą nI 2.

s3.
Ustala się planowaną nadwyżkę budzetu gminy w kwocię 497 566,56 zł z ptzezlaczeniem la
spłatę wcześniej zaciągnięte8o kred},tu'



s4.
Ustala się planowane plzychody budżetu w łącznej kwocie 2956 365,0'7 zł i planowane

rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 453 931,63 zł
- zgoónie z załączoną do niniej szej uchwały tabelą nr 3 '

ss.
Ustala się ]imit Żobowiryań z tylllfu zaciBanych ked).tów i pożyczek na:

1) poĘcie występującęgo w ciągu roku przejściowego defic}'tu budżetu gminy w
kwocie 2 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągnięĘch zobowiązń z t}łułu zaciągniętych pożyczek i
ked)tów w kwocie 2 956 365,07 zł'

s6.
Tworzy się lezęrwę ogólną budżetu w kwocie 173 428,2'7 zł oftz ręzelwę celową na

realizację zadań własnych z zŃłes'l zarządzirnia kyzysowego w kwocie 64 512,00 zł.

$7.
wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielalych w 2012 loku jednoŚtkom

należącym do sektora finansów publicanych w kwocie 1 36'7 670,00 zł i jednostkom spoza

sektora finansów publicznych w kwocie 195 000'00 zł
- Żgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały'

$8.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z t}'tułu wydawania zezwoleń na sprzedż
napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł i \łydatki finansowane z tych dochodów na

Iealizację zadań obeśIonych w gnrim1łn programie prcfilaktyki i rozwiązywania prob]emów

alkoholowych w kwocie 175 308,73 zł i w gninn),rn pro$amie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie 1000,00 zł, stosownie do ań. 182 ustawy z dnia 26 paździemika1982 r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkolrolizmowi (Dz. U. Ż 20D'1 I' , Nr 70, poz.

4'73 ze zfi) olaz ań. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U' Nr 179, poz' 7485 Że zm.

- zgodnie z załączolądo niniej szej uchwały tabelą ff 4'

$9.
Dochody i wydatki budżetu obejmujądochody w kwocie 4 995 379,00 zł i wydatki w kwocie

4995 31g,o0 z' zvłi .anę z realizacją zadań zlecolych z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami

' zgodnie z załączolądo niniej szej uchwały tabelą m 5 .



s 10.

Dochody i wydatki budżetu obejmujądochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie

środowiska w kwocie 26 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację

zadań zwięalych z ochloną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 26 000,00 z|,

stosownie do ań. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r' _ Prawo ocbrony środowiska

(DŻ' U' z 2008 .', Nr 25,poŻ. I50 ze m1.)

- zgodnie z załączonądo niniejszej uchwały tabeląnr 6.

s 11.

Ustaia się plan pŹychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodalki Komunalnej w Czamej:

1) plan przychodów w kwocie I64'7 924,00 zł,

2) plan kosztów w kwocie 1 642 991'00 zł
' zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

s 12.

Upowżnia się Wójta do:

1) zaciągania ked1.tów i pożyczek na pokycie występującego w ciągu roku przejściowego

defic}tu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zn'lian w planie wydatkóW budżetu w granicach działu polegaj ących na:

a) zmianach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i
wlnagrodzenia ze stosunku PracY,

b) zmianach w planie wydatków majątkowych w zakesie wydatków na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian kwot wydatków

objętych załącznikiem przedsięwŻięó wieloletnich do więloletniej Prognozy

Finansowej;

3) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie

wydatków bieżących budżetu w zakęsie &odków na realizację zadań statutowych

j ednostki;

4) lokowania wolnych środków budżętowych na rachunkach balkowych w inrrych bankach

niz banł prowadząc1 obslugę budzeru gminy'

s 13.

wykonanie uchwały powieża się wójtowi Gminy czama.

$ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiąującą od dnia 1 Śtycznia 2012

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienfku Urzędowym województwa Podkarpackiego.

Is}łZEtVol)EIaZńC!
Radl i:;,i!r

Ote.1ł
Janusz c-.'.:.1



l abela nr l

Planowane dochody budżetu Gminy Czarna na 20l2 rok

Dzi^l

I

Zródlo doChodu

2 3

010 RoLNIcTwo I ŁoWEcTwo
Dochody majątkowe:

- środki z Regionalnego ProgramU operac}jnęgo WojewódŻwa Podkarpackiego

na lata 2007-20l 3 na Budowę kanału ulgi dla potoku Wsiowa w mieiSco\\,ości

Borowa

802 443,00

802 443,00

802 443,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bicżące:

- rvpłylvy z najmu i dzierzawy składnikórv nrajatkowych

- rłpl1rł1 z .lplaly 
', 
r s iśc,/) \le uŻ) lko!Ą,lnię

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy

458 324!00

6 32,{,00

6 112,00

2t2,00

452 000,00

452 000,00
'7 20 INFORMATYKA

Dochody majątkowe:

- środki pozyskane w ramach 3 osi prior}tetowej ''społeczeństwo infornracyjne

Reginalnego Programu opcracyjnego Województrva Podkarpackiego

na lata 2007-2013" Z t)tułLl rea1izacji projektu pn. ,,PSeAP -Podkarpacki

Systen c- Administrac.ji Publicznej'

488 249,00

488 249,00

'188 21o,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące:

_ dotacje ceIowe otrzymane z budżetu palistwa na realizacię zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* utrzynanie pracowników realizrrjących zadania zlecone

_ dotacie celowe otrŻymane z budżętu państwa na ręalizację Zadań bieżącycl1Ż

zakresu administrac.ji rządowej oraz innych zadali zleconych gminie us1a\łami

* zwrot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich

8,1929,00

81 929,00

84 529,00

84 529,00

400,00

400,00



151 URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ,
KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAZ sĄDowNIcTwA
Dochody bieźące:

- dotacje celowe otrzynane z budżetu państw a na ręalizację zad^ń bieżących z

zakresu adninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejęstru wyborcóW

2150,00

2 150,00

2 150,00

150,00

756 DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH. oD osÓB FIZYCZNYCH I oD

lNNYcH JEDNosTEK \ l EPoslA DAJĄCYCH osoBowoścl PRA\Ą NEJ

oRĄZ WYDATKI ZWIĄZANE z IcH PoBoREM
Dochody bieżące:

- podatek od działalności gospodatczej osób fizycznych' opłacany w

fomie karty podatkowej

' podatek folny od osób prawnych

- podatek leśny od osób prawnych

' podatek od nieruchomości od osób prawnych

- podatęk od środków transportowych od osób prawnych

- podatek od czynnośći cyłilnoprawnyclr od osób prawnych

- podatek rolny od osób fizycznych

_ podatek leśny od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- podatek od środków transportowych od osób fizyczrrych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynnośći c1.wilnoprawnych od osób fizycznych

_ odsetki od nieterminowych wpłat

- wpływy Z opłaty skarbowei

- wpływy Z opłaty eksploatacyjnej

_ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

- wpł}vy z róż1ych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi

gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- rrdziaĘ w podatku dochodowym od osób prawnych

- wpływy z opłaty od posiadania psów

847 808.00

28 777,00

83 654.00

581 147,00

4 248,00

500,00

410 460,00

3l 754,00

356 130,00

137 857,00

15 000,00

150 000,00

7 000,00

29 000,00

37 700,00

85 000,00

94 704,00

847 808,00

2 000,00

189 852,00

2 500,00

s2s,00



758 RóżNE RoZLICZENIA
Dochody bieżące:

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter}torialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorŻądu tęrlorialnego
_ część wyró\łnawcza subwencji ogółnej dla gmin

_ częśó równovr'ażąca subwęncji ogólnęj dla gmin

16 802 697,00

16 802 691,00

10 022 682,00

6 460 624,00

319 391,00

80r OSWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieźące:

_ 'wpty1ły z opłaty za pobyt dziecka w pŻedszkolu

- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

3ó7 484'00

367 484,00

56 901,00

ll0 583,00

852 PoMoc sPoŁEczNA
Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ręalizację zadań bieżących z
Zakręsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminię ustawami
* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a na realizac.tę zadańbieżących z

zakresu administracji rządowej oraŻ innych zadań zleconych gminie ustawami
* składki na ubezpieczenie zdrowotne d]a nięktórych osób otrzymujących

świadczenia pielęgnacyjne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiŻację własnych zadań

bieżących gmin:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

Żasiłek stały

- dotacje celowe otŹymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

ł zasiłki i pornoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer}'talne i rentowe

- dotacje celowe otŹymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań

bieżących grnin
ł zasiłki stałe

' dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Zadań

bieżących gmin
* utrzymanie GOPS

- dotacje celowe otrzynane z budżetu państwa na realizację zad^ń bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 657 100,00

s 6s7 100,00

4 892 r00,00

4 892 100,00

900,00

900,00

300.00

ó 300,00

7 300,00

499 300,00

499 300,00

9',7 400,00

9',7 400,00

14'1800,00

144 800,00

6 300,00



900 GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsKĄ
Dochody bieżące:

- doclród z tytułu czyl1szu dzieżawnego od zakładu budżetowego

- dochody Z tytułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska

DochodY maiątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycj i gminnych pozyskane w ramach Fundllszu

Spójności na dotinansowanie projektu '' Program poprawy czystości zlewni rzeki

Wisłoki''

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramacb Programu Rozwoju

obszarórv Wiejskich n a lata 200'1 - 2013 ztytułu realizacji inwestycj i

"Budowa sieci kanalizacji sanitarne.j' rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz

modęrnizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej''

3 611 123,00

110 620,00

84 620,00

26 000,00

3 s06 803,00

638 905,00

2 867 898,00

2 867 898,00

921 KULTURĄ l oCHRoNA DZIEDZICTWA NARoDowEGo
Dochody majątkowe:

_ środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoiu

obszarów Wiejskich na lata200'7 - 2013 zt'lułu realizacji inwestycji

''PrZebudowa remizy osP Jażwiny na centrum Ku]turalno-Informatyczne''

434 616,00

431616,00

434 6] ó'00



Tabela nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Czarna na rok20|2

2 3 4
010

01008

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

wydatki bieżąc€, }v łm:
l) \łydatkijednostek budżeto\rych, w rym na|

a) wynagrodzenia i składki od nich nalicŻalre

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

wydatki majątkow€, w łm:
l) iDwestycje i zakupy in\łesrycyjne;

Budawa kanału ulgi dla potak1Wśiawa w miejscowaści Borawd

w t-vnr na programy finansowane z udzialem środkóv, o których mowa

w art' 5 ust' 1 pkt 2 i 3 ufp, w części Żwiązanej z rcalizacją zadań j ednostki

samorządu ter}torialnego

Budowa kanału ulgi dla potak lllŚiav)a w mieiscotłości Borowa

968 000,00

958 000,00

I s00,00

1500,00

t 500,00

956 500,00

956 500,00

956 500.0A

956 500 0a

95ó 50a'00

01030 Izby rolnicze

wydatki bieźące, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

w Wysokości 2 o/o uŻyskanych wpływów z podatku rolnego

10 000,00

10 000,00

r0 000,00

400

44002

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGTE

ELEKTRYCZNĄ' GAZ I woDĘ
DostarczaDie wody

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki j ed nostek budżetowych' W tym na:

a) wynag.odzeDia iskładki od nich naliczane

b) $f'datki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 889,00

889,00

600

600r 4

TRĄNSPoRT I ŁĄcZNoŚć
Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące' w łm:
] ) wydatkijednostek budżetowych, w q,m na:

a) wf,naglodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Żwiązane z realizacjąich stafutowych zadań

wydatki majątkowo, w Ęm:
l) i'rwestycje i zakupy inwestycyjne:

E98 350,00

250 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

220 000,00

220 000,00



- Przekazanie środków do Powiatu na plzebudowę drogi po1łiatowej

Nr 1 ] 81R Przecław Chotoła paptzez wykonanie chodnika w miejsco1,rości

Grabiny na odcinku od grąnicy z miej scowośc ią slraszęcin da skłzyżowania

z drogąpowialov,ą Nr 1290R Grabiny Głowaczawą - Czarna krn

l8+998.50-19+841

- Przekazanie .{rodków do Powiatu na pfzebuclowę drogi powiątowej

Nr ] 181R Przecław-Chota|ra paprzez wykananie chodnika w mieiscawaści

Grabin! na odcinkLl od skrzrżawania z drogą pawidtową Nr ]29l]R

Crubin, ' Gło\|aczowd - Czarna do szkĄ

t20 404,00

100 000,0a

60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bi€ące' w tym:

1) wydatkijednostek budżeto\łych, ]v rym na:

a) wynagfodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane Ż realizacjąich stafutowych zadali

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki majątkową w rym:

1) inwesĄ'cje i zakupy inwestycyjne:

- Wykup dziąłek pad drogi gninne nd terenie gniny Czafna

478 350,00

428 3s0,00

421 350.00

36 500,00

190 850,00

I 000,00

50 000,00

50 000,00

5A 404,00

60078 UsuWanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bi€ące' \Y tyrn:

]) wydatki jednostek budżeto\łych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od niclr naliczane

b) wydatki Żwiązane z realizacją ich statutowych zadan

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

630

ó]003

TURYsTYLĄ
Zadania w zakresie upowszechniania turysyki

wydatki majątkow€' w łmI
1) inwestycję i zakupy inwestycyjne:

Paszerzenie aJbrty turystyczno-kulturalnej Gninf Czarna paprzez

budotł ę parku turystyczna'rekreacyinego

25 000,00

25 000,00

2s 000,00

25 000,00

25 000,00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka grunfan1i i llierucbomościanri

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki j ednostek budŹeto'lvych, w rym Da:

a) wynaglodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją icb statutowych zadail

wyd'tki malątkow€' w tym:

l) inwestycje ; zakupy inwesryryjne:

t76 000,00

176 000,00

171 000,00

171 000,00

t7l 000,00

5 000,00

5 000,00



710

71004

Adaptacja budynku przy uL Kon,:lrskiego pa ośrodku zdrowią
potr-eby ouli 1I w|o/ z budo" ącl ó' h gardf

DZIAŁALNoŚĆ UsŁUGowA
Plany zagospodarowania przestrŻennego

wydatki bi€żącą w q'm|

l ) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki zwią'zane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

21 000,00

21000,00

2l 000,00

21 000,00

720

72095

INFORMATYKA
Pozostala działalnośó

wydatki malątko}ve, w łmI
l) inwestycje i zakupy iDwesrycyjne:

- PSeAP-Padkarpacki Systen e-Administracji Pllbticznej

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

w ań' 5 ust' l pkt 2 i 3 ufp, w części związanej Ż realizacjązadań jednostki

salnorządu ter}'torialnego

- P Se"A P-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

574 412,00

574 412,00

574 412.00

5',7 4 4t2,00

571112,00

514 412,00

574 412,00

750

750I l

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżąc€, w tym:

1) wydatki j ednostek budżetowych, w rym na|

a) wynagrodzenia i Składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realiŻacją ich statuto\q/ch zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 585 064,00

192 650,00

192 ó50'00

t9l 650,00

t52 500,00

39 150,00

r 000,00
'75022 Rady gmin

wydatki bieżące, w fym:

3) świadczenia na rzecz osób fizyczDych

124 100,00

lŻ4100,00

124 100,00

75023 Urzędy gmin

wydatki bieżąc€, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na|

a) vynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatkj związane z realizacjąiĆh stafutołych zadań

3) świadczenia na rzecz osób f;zycmych

22St 451,00

2 251 451,00

2236 457,00

I 858 700,00

3',7'.7',75',7,00

15 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżąc€' w tym:

l) \łydatki j ednostek budżetowych, w lym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki związane z realiŻacjąich statuto\,!'ch zadań

400,00

400,00

400,00

400,00

10



150',7 5 Promocja jednostek samorządu ter}torialnego

wydatki bi€ące' w Ęm|
l) wydatk i j edn ostek budzetowych, w tym nal

a) $falagrodzenia i składki od nich naliczane

b) Wydatki Związane z realizacjąich statutowych zadań 000,00

3 000,00

3 000)00

3 000,00

75095 Pozostała działalność

wydatki bi€ące' \Y Ęm:
1) wydatkijednostek budżetowych, w rym na:

a) \łynagrodzenia ; składki od nich naliczane

b) wydatki związane z fealizacją ich statutowych zadań

13 457,00

13 'ł57'00
13 457,00

I I 457,00

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow wŁADzY
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRĄWA oRAz
sĄDowNIcTwA
Urzędy naczelBych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

wydatki bieźące' rv tym:

1) wydatki j ednostek budŻetowych, w tym Da:

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

2150,00

2 150.00

2150,00

2150,00

2 150,00

754

154n3

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZEcIwPożARowA
Jednostki terenowe Pol jcji

wydatki bieżące' w tym:

2) dotację na zadnia bieżącę: wpłaty jednostek na państwowy

14s 700,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

'/5412 ochotniczę straż€ pożarne

wydatki bi€żące' w tym:

]) wydatki jedn ostęk budŻetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkiŻwiąŻane z realizacją icb statutowych zadali

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

138 700,00

138 700,00

123 700,00

37 700,00

86 000,00

l5 000,00

'75414 obrona cywilna

wydstki bi€żące' w tym:

1) wydatki jednostek budżeto\łych, w łm na:

a) wy1agrodzen;a i składki od nich naliczane

b) wl'datki związane z realizacjąicb statutowycb zadań

2 000,00

2 000,00

ż 000'00

000,00

751

75102

oRsł,l]GA Dł,IIGI] PI]BLIc7,NEGo
obsfuga papierów wańościowych, ked}tów i pozyczek

jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieźące' w tym:

1 300 000,44

I 300 000,44

I 300 000,'{4

11



6) obsługę dfu gu jednostki samorządu terylorialnego r 300 000,44
758

75818

RÓżNE RozLlcZENIA
Rezenły ogólne i celowe

wydatki bi€ące' w łm:

237 940,21

231940,27

231940,27
]) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na1iczane

b) wydatkj związane z realiŻacją ich statutowych zadań

237 940,2',7

23',7 910,Ż7

801

80101

OSWIATA I WYCHOWANIE
szkoły podstawowe

wydatki bi€źącej w tymI

1) wydatk i j ednostek budżetowych, w tym na:

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki związane Ż realizacją ich statuto\łych Żadali

3) świadczenia na rzęcz osób fizycarych

12 976 s51,00

6 359 992,00

6 359 992,00

5 980 797,00

5 155 271,00

825 526,00

379 195,00

80r03 oddziĄ przedszkohe w szkołach podstawowych

wydłtki bi€ące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwjązane z realizacją ich Statutowych zadań

3) świadczenia Da rzecz osób frzycznyclr

518 416,00

518 416,00

482 651,00

458 575,00

24 076,00

35 7ó5'00

80104 Przedszkola

wydatki bieżące, w tym:

1) wf'datki jednostek budżetowych, w tym na|

a) wynagrodzenia i składkj od nich naliczanę

b) wydatki związane Z realiuacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

802 309,00

802 309,00

72t 767,00

608 829,00

112 938,00

37 500,00

43 042,00

801 10 Gimnazja

wydatki bi€żące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w rym Da:

a) w}nagrodzenia i składki od Dich naliczane

b) wydatki z\łiązane Ż realizacjąich statutowych zadań

]) świadĆŻet]ia na rzecz osób fizycznych

3 871 083,00

3 871 083,00

3 ó14 089'00

3 331 159,00

282 930,00

2s6 994,00

801 Il Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieźąc€' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na|

a) \Ąynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statuto\łych zadań

142 565,00

142 565,00

142 565,00

70 765,00

71 800,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administfacyjnej szkół

wydatki bieźąc€, w tymI

442 329,00

412 3Ż9,00

12



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

a) \Ą]nagrod1ęnia islladkiod nith nalic,,an(

b) \q/datki zwiąŻane z realizacją ich statuto\łych zadań

442 329,00

380 565,00

61 764,00
80146 DoksŹałcanie i doskonalenie nauczycięIi

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżeto\łych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związanc z realizacją ich statuto\łych zadań

67 993,00

67 993,00

67 993,00

61993,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki j ednostek budżetowych' w tym na:

a) w}nagrodzen;a i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6',/6 046,00

676 046,00

616 046,00

t48 I63,00

327 883,00
80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżętowych, w rym na|

a) wf,nagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatkj związane z ręalizacjąich stafutowycb zadań

3) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

95 818,00

9s 818,00

74 188,00

5 000,00

69 188,00

21 630,00

851

85153

OCHRONA ZDROWIA

ZwaIcŻanię narkomanii

wydatki bieżące, w tYm:

l) \łydatki j ednostek budżeto\łych' w s,m na:

a) \ł}.agrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane Ż realizacją ich statutowyclr zadali

179 308,73

r 000,00

1 000,00

1000,00

i 000,00

85151 Plzeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżąc€, w łymI

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym Da:

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) Wydatki związane z ręalizacjąich stafuto\łych zadari

t'7 5 308,13

175 308,73

r 75 108,73

8 000,00

ló7 308,73

851s8 Izby wytrzeźwień

wydatki bieżące' rv łm:
2) dotację na zadania bieące

3 000,00

3 000,00

3 000,00

852

85202

PoMoC sPoŁEczNA
DoDry pomocy społecalej

wydatki bieżąc€, rv łmi
]) wydatki j ednostek budŹetowych, \\,Ą'm na:

a) \łynagrodŻenia i składki od lich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 212 a$,Oo

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

13



85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinię

wydatki bieżąc€' w tym:

]) \ĄTdatkijędnostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od niclr naliczane

b) wydatki związalre z realizacją ich statutowych zadali

I 000,00

I 000,00

r 000,00

r 000,00

85Żl2 Swiadczenia rodzinne' świadczenie z funduszu alirnentacyjnego oraz

składki na ltbezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

wydatki bieżąc€' w fym:

1) \łydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane Ż realizacją ich stafutowych zadail

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 912 100,00

't 912 100,00

235 263,00

2Ż1748'00

t3 5t5,00

10 000,00

4 6ó6 837,00

składkj na ubezpieczenie zdlowotle opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenja z pomocy społecznęj' niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczącę w zajęciaclr w centlum integracji społecznej

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 115,00

18 115,00

18 115,00

18 115,00

85214 zasiłki i pomoc w nafurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

514 300,00

514 300,00

5 000,00

509 300,00

852I5 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżąc€' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

852I6 Zasilkistale

wydatki bi€źące, w tym:

J) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

750,00

750,00

750,00

121

t2t
121

85219 ośrodki pornocy społecznej

wydatki bieźące' w łm:
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym nai

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3Ż4218'00

324 278,00

321 978,00

287 718,00

34 260,00

2 300,00
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budŹetowych, w rym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich stafutowych zadań

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

85295 Pozostała działahość

wydatki bieżąc€! Y łm:
3) świadczenia na rzecz osób fiuycznych

200 000,00

200 000,00

200 000,00

85't

tt540l

EDUKACYJNA oPIELĄ wYcHowAwCZA

wydatki bi€żące' rY Ęm|
]) wydatk i j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \rydatki związane z realiŻacjąich statutowych zadań

3) świadczel1ia na rzecz osób fizycznych

2t9 955,00

1l I 194,00

ltl 194,00

102 323,00

9ó 563'00

5 760,00

8 871,00

85415 Pomoc materialna dla ucŻniów

wydatki bi€ące' w łm:
3) świadcŻenia na rzecz osób fizycznych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

85'r46 Doksztalcan'e i doskonalenie nauczycieli

wydatki bicżące' rY tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na|

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) $Tdatki związane z rcalizacją ich statuto'wych zadań

4109,00

4109,00

4109,00

4 109,00

85495 Pozostała działalnośó

wydatki bieźące' w tym:

1) wydatki iednostek budżetowych' w tym na:

a) \\ynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki zwią,zane z realizacją ich statutowych zadań

4 652,00

4 652,00

4 ó52'00

4 652,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
śRoDowlsKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące' w tym:

l) \łydatki j ednostek budżetowych' 
'ł 

tym na|

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki Żwiązane z realizacją ich statuto\łf,ch zadań

2) dotacje na zadania bieżące

wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesrycyine:

6 317 4Ż9.00

124 1t4,00

72 106,00

r2 000,00

12 000,00

60 10ó,00

s 0s2 008,00

5 052 008,00
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'B|klo\ła oczyszczdlni ściekóy) w niejsco\,/ości stdra Jastfząbką wrdz z

siecią kanalizacji w niejscoynści sldrd Jdstrząbka - eldp I,

Pfzeryly Bór - etap I], Różd ]II"

- Budowa sieci kanalizacji sanitat ei' fazbudowa oczyszczalni ścieków

olaz modernizącja ujęcia wody i stacji wodaciąsowej w cłoy)aczowej

- Il/ykup działek pad przepompownie i drcgi dojdzdawe do pfzepompowni

w q,m na programy finansowane z Ddziałem śfodków, o których mowa

w ań. 5 ust'1 pkt 2 i 3 uĘ' w części związanej z realizacjązadańjednostki

samorządu terytorialnęgo:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudow!1 oczyszczalni ściekó||

ardz modetnizacja ujęcia wody i stacj i \|odociągawej v Głavdczowei

4 762 008,40

10 000,00

4 762 008,00

4 762 408,00

2E0 040,00

90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki j ednoslek budŹetowych, w tym na:

a) \łynagrodzenia i składki od niclr naliczane

b) wydatkj związane z realiŻacją ich statutowych zadań

71 000,00

7r 000,00

71 000,00

7t 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące, w tym:

]) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) lydatki związane z realiŻacją ich statutowych zadań

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

90005 ochrona powietża atmosferycznego i klimatu

wydatki majątkowe' w łm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Prajekl "]nstaLacJa systemóy, energii odndłialnej na budynkach

'Lźyleczności publicznej oraz donaĆh pDMtlhych na lerenie gmin

należąqch do Związk Gmin Dalzecza Wisłaki"

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

W ań' 5 ust'1 pkt 2 i 3 ufu' w części związanej z realizacjązadan jednostki

samorządU lerytorialnego:

- Projekt "Instdlacją syslemórł energii odnawialnej na budynkach

ułteczności p1]blicznej oraŻ domach prr\,)dtnlch na terenie gmin

należącrch do Zy)iąaku Gmin DoĘeczd Wisłaki"

2',7 75Ż,00

21152,00

27 7 52.,00

2'7 752,00

27 752,00

90013 SchroniSka dla zwierząt

wydatki bieżąc€' w łm:
l) \łydatkijednostek budżeto\łych, w tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z ręaliŻacją ich statutołych zadań

15 000,00

15 000,00

15 000,00

r5 000,00

900r 5 oświetlenie ulic placów i dróg

wydatki bieżące' w tym:

053 563,00

028 563,00

I

1
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1) wydatk; jednostek budżetowych, w rym na:

a) wynagrodzenia i składki od n;ch nalicŻane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne;

Budawa oświetlenia liczfie7a ną terenie Gmiry Czarna w zal.łesie

apracowania dokumentacj i technicznej

L 028 561,00

028 5ó3,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzelięm śfodków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

wydatki bi€żące' w tym:

1) wydatk i j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzeDia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiElane z realizacją ich statutowych zadań

26 000,00

2ó 000,00

26 000,00

26 000,00

90095 Pozostała działalność

wydatki bi€żące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w łm na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki związane z Iealizacją ich stat towych zadań

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

921

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kulfury, świetlice i kluby

wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

wydatki majątkowe' w tym:

1'} inwestycje i Żakupy inwestycy.jne:

- Przebudava renizy oSP Jaźviny na Centrun Kulturalna-InJionat}czne

- Budowa budynhł centlum kultury, baiska wieloli|nkcyjnego, placu

zabaw wraz z inJiastrukurąw Ptłbolo.,|ie
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o któfych mowa

w art' 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufu, w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego:

- Przebudowa remizy oSP Jaźwi y nd Centrum Klllturalno'InJiomatyczne

742 000,00

742 000,00

1 828 064,00

I 727 164.00

941 ló4'00

94l ió4'00

786 000,00

786 000,00

712 040,40

'14 000,40

92116 Biblioteki

Wydatki bi€żące' w Ęm:
2) dotacje na Żadania bieżące

100 900,00

100 9o0,oo

100 900,00

926

92601

KULTURA FIZYCZNA
obiekry spońowe

Wydalki majątkowe, w tym:

1) inwestycje 
' 
zakupy inwesrycyjne:

Budowa Centrun Rekreacrjnego w Czdrnej etap II

305 000,00

60 000,00

ó0 000'00

ó0 000'00

60 040,00
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92.605 Zadania w zakesie kultury fizycznej

wydatki bieżące' w łm:
1) Wydatki j ednostek budżetowych, w rym na:

a) \rynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan

2) dotacje na zadania bieżące

245 000,00

245 000,00

65 000,00

11 500,00

53 500,00

180 000,00

PRZEWOD^1CZ{CY
Rady cminva'eił
Janusz Ciesli
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Tabela nr ll
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Cza,rna na 20t2 rok

Lp.

PĘychody ogółem: 2 956 365,01

l
Kredy na spłatę wcześniej zaciagnięĘch zobowiązan z
t}'tułu zaciągnietych poŹyczek i kred}tów $ 9s2 2 956 36s^0',7

3 453 931,63

t. Spłaty otrzymalych kled}tów i pożyczek 3 4s3 931,63

Splaly kłe.ł)tól,j 2 619 365,07

Ll l

lt.2

lll

L 1.,1

1.1.5

L l.6

I 1.1

lr8

I 1.9

l.l. t0

L1.11

Ll.t2

KredyL w Banku Spółdzie]c4m R'zemiosła \ł Krakowj€ oddział w czamej na budowę
l.(imizy osP w Czamej

k 'd\,s 8. r., spu d,,rel.,, rrRrcnrio t.s KrJtos re ood/ d' L ,,lrnei n

Zagospodarosanie Cenlrum Czarna

Kredyt w Banku Spółdzielc4'nr Rzemiosła w Krakowie oddzia] w czanrej na budowę
Lnre ob s -l i , l,d enerr ol) $dL kir.l.,.d r d

K.cd}t w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddzial w czarnej na zakup
b' J) rlJ -dr iriJrJ. \ ine:o

|'redyt w Banku spółdzielczym Ruemiosla w Krakowie oddział w czarnej na r€mont i
wyposażenie świctliĆy prł Zespole szkółczama

l(red)l s tsdj L spolo,,lc c/)n R/emiocla $ l'"l"'' t "aa,;'" łń"" i"a""ę
sieci wodociągowej ZdŻary

(edy$Bl.ll5pold,/ielc4mR,,clro'lJ\vKr,jko*ieodd/al$t/Jnlejnabudo$ę.dli
q nl'.n'c,neI s/(ofu PodnJqo$'e| 'v ('lo$dclo\łe]

A ed) '\ BdlkJ spJld,lelc,,)m R/el l U'|d w l'ldko{ e odo,]al$ l. ,"-ł - u'l."ę.,l
-Irnr.r c/n.rS.kob lod5rJso\v( '\ ( rowJLru el

Kredyt \! Banku spóldzielcłm RŹenriosła w Krakowie oddŻial w Czarnej na budowę
iieci kanalizacyjnej i plzykanalików chotowa II

Kredy! w Banku spółdŻielczyn RŻemiosla w KJakowie oddział w czarnej na budowę
sali gjmnastyczre] Jaźrvnry

(|ed., s Bd|||u spo|d,,le|LĄm R7emio la $ K'a\o$ie odd,.ial q c7lll]e nd
.agospodarowaDie oSiedla Przyborów

\ ed}'' { B.lrL l \pold,,ielc.yT fuen:o'ld q K-rdko\ ie odd7 al $ . r"*ł 
"" 

oo,,
łcześnic] zac;ągDiętych kedytów i pozyczek

120 000,00

80 000,00

50 000.00

200 000.00

50 000,00

90 000,00

r50 000,00

60 000,00

40 000.00

80 000.00

40 000.00

tJ0 000,00
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Kredyt w Banku spółdzielczym Rz€miosła w Krakolvie oddział w czarn€j na spłatę
wcześniej zaciągnięĄ,ch kredytów i poŹyczek

Kredyt w Banku spółdzielczym RŻ€miosław Krakowie oddział\ł czarnej na

Kred},t w Banku spółdzjelcrym RŻemiosła w K-rakowie oddział w czarnej na

finansowani€ wydatku nie Żnajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gniny na

realizację zadania pn."integracja społeczno-gspodarcza Gminy czama poprzez remont i
budowę inftastruktury drogowej t l etap"

355 6l5,07

1.1. t4

1.1.15

I I t9

l.t.22

1.1.23

K.edyt w Banku spółdzielczym RŻemiosław lcakowie oddział\ł czamej na
'Poszerzenie ofeńy turysB/czno - kulturalnej gminy Czama poprzez rozwój infrastruktury
lokalnej

Kfed}r w Banku spółdzielczyn Rzemiosła w KJakowie oddział w czamej na budowę
zespołu boisk sportowych przy Zespole szkoł w Grabinach

Kred}tw Banku spółdzielczym Rzeniosław Kjakowie oddziałw Czamej na zakup
wyposażenia do punków zywieniowych szkÓł podstawowych i przedszkoli

Kredyt \v Banku spółdzielczym Rzemiosla w Knkowie oddŻiał w czanej na splaię
wcześniei zaciągniętych kedytów i pożyczek

Kred}'t w Banku spółdzielczym RŻeniosła w Krakowie oddział w czarnej na
'Poszerzenie ofelty turyStyczno - kulturalnej gminy czarna poprzez rozwój inIiastruktury

Kr€d]t w Banku spółdzielc4m Rzelniosła w Krakowi€ oddział w Czarnej na

finansowanie planowanego deficytu budŻetu gminy w 2008 roku na realizację zadania
pn'Poszerzenie oferty turysB/czno kulturalnej cminy czama poprzez roryój
infiastruktury lokalnej

Kred}rw Banku spółdzielczym Rzemiosław KJakowie oddziałw Czamej na
sfinansowanie \łydatków gniny na realizację zadania ''Usu\łani€ skutków klęsk
z)'wiołowych- odbudowa Inftastruktury drogowo-mostowej- Przebudowa drogj gninnej
Przer}ł} Bór"

r'red}'t w Banku spółdzie]cŻyn RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej na

finansowanie planowanego deficytu budŹetu gminy w 2008 rok na realizację zadania
pn'Budowa ocŻyszczalni ściekóww miejscowości slara j astrząbka wnz z siecią
kanalizacji w niejscowości stara_ljastrzabka-etap I' Przer},t/ Bó.- etap II, Róża- etap ]t]''

K-red}t w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w Czamej na buowę
chodnika w miejscowości Róza prą' dmdze powiatowej Dębica-Zdzi,arzeE

45 000,00

r0 000,00

20 000,00

200 000,00

finansowanie wydatku nje znajdujące8o pok}ciaw planowanych dochodach gminy w
roku 2009 na realizację zadania pn'''Budowa kompleksu spońowego Moje boisko
oRLIK 2012 w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z niezbęd!ą nlfiastrukturą

Kredyl w Banku spółdzielczym Rzemios]aw Kjakowie oddział w czamej na

finansowanie w}datku nie znajdująceeo pokrycia w planowanych dochodach gminy w
roku 2009 na realizację zadania pn 

' 
"Przebudowa d.ogi powiatowej nr l 280 Pi1zno -

Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czamej na

finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w
roku 2009 na realizację zadania pn'''Usuwanie skutków powodzi w zakesie odbudowy
inliast uktury drogowo-mostowe j"

150 000.00

25 000.00

l5 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

20 000,00

1.r.25
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l.rledyt w Banku spółdzielczym R'zemiosła w Krakowie oddział w czamej na

finansowanie wydatku ni€ znajdujące8o pokryciaw planowanych dochodach gminy w

roku 2009 na r€alizację zadania pn'' Bieżące utEymanie oświetl€nia uliczn€go''
r.t.21

rt28

Ll.29

1. L30

t.l.3l

L1.33

L 1.34

L1.35

1.1.36

11.3/

I 138

Kredyt w Banku Spółdzielcz)łn Rzemiosla w Krakowie oddział w Czarnej na

finansowanie wydatku nie znajdującego pokycia w planowanych dochodach gniny w

roku 2009 na realizację zadaniapn." Dotacia celowa dla Gminnego centrum Kultury \ł
Czamej na finansowanie inwesrycji pod nazwą - Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w

Głowaczowej"

Krcd]ł w Banku spółdzielcąm Rzoniosla w Krakowi€ oddział w czamej m spłatę

iei zaciąłniętych kred)tów i połczek

w Banłu Spółdzielcąm RŻemiosła w Kmkowi€ oddział w czamej na

finansowanie wydalków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w
roku 2010 z przeznacz€niem na finansowani€ zadnia pn.ll Poszerzenie ofeńy turystyczno

kulturalnej Gmnry czarna poprzez budowę parku nrrystyczno_rekreacyjnego"

K]edyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowi€ oddzjał w czarnej na

finansowanie wydatków nie znajdujących pokl],cia w planowanycb dochodach gminy w

roku 20t0 z przeznaczeniem na .Remont drogi powiatowej nr 1279 R Róża_ Stara

]astrząbka'

K-reo) r $ Ban-ku Spold/ielc./yrn Rzerio5la s Krakouie oodT.al s Crarrei nd

finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w

roku 20 l 0 z przeznaczeni€m na bieące utrz}manie oświetlenia ulicznego irealizację

zadań z zakesu usuwania skutków powodzi na ter€ni€ gminy w zakręsie \łkładu

Kred}t w Banku spółdzielczym RŻemiosła w lcakowie oddział w czamej z
pżeznaczeniem na realizację bieżących wydatków z zakresu oświary i lvychowania na

terenie gminy

Kredyt w Banku Spółdzielcą,m Rz€miosła w Krakowie oddział w Czamej na spłatę

wcześniej zaciągniętych k€d}'tów ; pożyczek

Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na ''Adaplację pomieszczeń Domu

Kultury w siarej Jastrząbce na potrz€by ośrodka Zdrowia''

Kredyt w Banku ochrony Środowiskaw Tarnowie na "Remont szkoły Podstawowej w

crabinach"

Kred}'t w Banłu ocfuony Środowiska w Tamowie na ''lntegracja społ€czno_gospodarcza
Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej"

KJed)t w Banku ochrony Środowiskau Tarnowie na ''Adaptacja Domu Ludowego i

Reńizy oSP Jażwiny na Centrum Ku]fura]noJnformatyczne"

Kred}t w ]NG Bank Śląski spółka Akcy.jna oddział w RŻeszowi€ na finansowanie

inw€stycjipod nazwą '' Bt'dowa parkingu wiejskiego w Starej Jastząbce"

Kredyt w ING
zaciągniętych

Bank Śląski spółka Akcyjna oddŻiał w RzesŻowie na spłatę wcŻeśniej

zobowiązań z tytulu zaciągniętycb kred)'tów j poŻyczek"

20 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

200 000,00

l0 000,00

45 000,00

25 000,00

100 000,00

50 000,00

68 750,00

100 000,00
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spłar) pożjczek

Połczka z wFoSiGw w RŻeszowie na rozbudowę u.jęcia Wody w ŻdŹarach

PożycŻka z WFosiGw w Rreszowie na rozbudowę sieci wodociagolve.j w
miejscowościach Borowa' Głowaczowa _ czarna

Pozyczka z wFosicw w RŻeszowie Proglam poprawy czystośći zlewni rzeki wisłokj_
Inwesrycje w zakesi€ gospodarki Ściekowej w Gminie czama

Połczka z wFoŚicw w RŻeszowje na ''Budowę sieci wodociągowej i kanalizac}nej w
niejscowości Chotowa osiedte za zalew€m''

spłarJ) kfed!,tó1| zaciągnie,,ch 19 zl|iązku z umową zawa ą z podmiotami
ĄJsponująclrrri śfodkami pocltodzącymi z butlżetu Unii Eułopejskiej

Kred}t w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w KJakowie oddział w czamej na Progra'n
poprawy czystości zlewni rzeki wisłoki_lnwesq,cj€ w zakesie gospodarki ściekowej w
Gminie Czana

307 000,00

r.2.3

124

l7 000,00

42 000,00

497 5ó6,56

243 000,00

5 000,00

i'Rzalvo D\rlczĄc]'i'
]t:rdy {}rnjnv

o ełął

49',7 566,56

22



Tabela nr 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiąz1.wania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Gminy Czarna na 2012 rok

'l

156

75618

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednoŚtek nie posiadaiącYch osobowości
prawnej oraz rłTdatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorŻądu teÓłoria]nego na podsta\\'ie ustaw

Dochody t}ieżące, w tymI

- Wpb.wy z oplat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

85 000.00

85 000.00

85 000,00

85 000,00

85t

Sslsl

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, W tym na :

b) lłydatki związane z realizacją ich statutow)ch zadań

176 308,73

1000.00

r 000,00

1000,00

1 000,00

8515,1 Przeciwdziałar, ic alkoholizmowi

wydatki bieżące, w łm:
1) wydatki jednostek budżetowych. W tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \łydatki związane z realizacjąich statuto\łych Zadań

175 308,73

175 308,73

175 308,73

8 000,00

167 308,73

0ś3oa'73



Tabela nr 5

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone ustawami na 2012 rok

24

łqcho4y '''' : :'łviaetm'}'
I 2 3 4 5

750

75011

750I I

ADMINIsTRĄCJA PUBLICZNA

Urzędy {'oje*,ódzkie

Dochody bieżąc€' w tym:

- dotację celowe otrzymane z budżetu palistwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadari zleconych gminie ustawami

Urzędy wojewódzkie

wydatki bieąc€' w tym:

1) rłydatki j ed nostek budżeto\łych, w A'm na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki ŻwiąŻane z reaIizacją ich statulowych zadań

84 929,00

84 529,00

84 529,00

8'{ 529,00

84 929,00

84 529,00

84 s29,00

84 529,00

'79 529,00

5 000,00

7s04s Kwalifikacja wojskowa

Dochody bi€żące' w łm:
- dotacje cęlowe otrzymane z budż€tu państwa na realizację

Żadań bieżących z zakresu administracji rządowej orau innych

zadań zleconych gminie ustawami

400,00

400,00

400,00

400,00

7504s Kwalifikacja wojskowa

wydntki bieżące' w tymI

1) wydatki iednostek budŹetowych' w tym na|

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczale

b) wydatki zwiąŻane z ręajizacjąich statutowych zadań

400,00

400,00

400,00

400,00

751

75101

URZĘDY NAczELNYcH oRGANow wŁADzY
PAŃsTwowEJ. KoNTRoLl I ocHRoNY PRAWA

oRAz sĄDowNIcTwA
Urzędy naczelnych orgaDów władzy pańshvowej, konlroli

i ochrony prawa

Dochody bi€żące, \y tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżotu państwa na ręalizację

zadań bieŻącyclr z zakresu administrac.ji rządowej oraz innych

Żadali zleconych gminie ustawami

2 150,00

150,00

150,00

150,00

2

2

2

2 150,00



75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej' kontroli

i ochrony prawa

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki j ednostek budżetowych, w tym;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 1s0,00

2150,00

2 r50,00

150,00

852

85212

PoMoc sPoŁEczNA
świadczęnia rodzinnę, świar:lozenię z funduszu alimentaryjnego

olaz składki na ubezpieczenia ęmeĄrtalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżąc€, w Ęm:
dotacje celowe otrzymaDe z budŻetu państwa na realiŻac.ję

zadań bieĄcych z zaklesu administracj i rządowej oraz innych

zadari zleconych gminie ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczęnie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia ęmeqłalne ircntowe

Z ubezpieczenia społecŻnego

wydatki bi€żące, w tym:

l) wydatki j ednostek budżetołych, w o'm:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \\')'datki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 908 300,00

4 892 100,00

4 892 100,00

4 892 t 00,00

4 908 300,00

4 892 100,00

4 892 100,00

22s 263,00

218 866,00

6 397,00

4 666 831 ,00

85213 Składki la ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektófe świadczenia z pomcy społecznej, niektóre

,$radc/enra rod/rnrre oral /a osob) ucze5tniclace

w zajęciaclr centrum integracji społecznej

Docbody bieżąc€' 'lł tyml

- dotacje celowe otrzymanę z budżetu państwa na realizację

zadań biężących z z^kresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

9 900,00

9 900,00

9 900,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające Diektóre świadczeDia z pomcy społeca1ej' niektóre

,u'adc/enia !odzinneora/ 7a osob) uc7eŚtniLZdcę

w zajęciach centrum iilegracji społeczne.j

wydatki bieżące' rY łm:
l) Wydatki jednostek budŹetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 900,00

9 900,00

9 900,00

9 900,00
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85228

85228

Usfugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bi€żące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zAdań bieŻących z z.akręsu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ushgi opiekuńcze

wydatki bi€ące' w Ęm:
1) wydatki j ednostek budzetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

ó 300'00

PRŻĘttroDNIc7ncy
Rady Gmjn, '

Ao,4t
Janusz Cicśl



Tabela nr 6

Dochody z Ętulu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na
reaIizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2012 rok

Roliział

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowlsKA
wpływy i \łydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za kolzystanie zę środowiska

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

26 000,00

26 000,00

26 000,00

2ó 000,00

900

9001I

GosPoDARLĄ KoMUNALNA I ocHRoNA
ŚRoDowlsKA
Wpł1r'ly i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie zę środowiska

wydatki bieżące, w tym|

1) wydatki jednostek budżętowych, w tym ]'la :

b) wydatki związane z realizaciąjch statutowych Zadali

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00
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do lrchlvaly Budreto{cj CDi'r} Czarna
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Ż dńia 29 grudnia 20] l loku

ZnSTAwIENIE' PLANoWANYCH KwoT DoTACJI UDZIELANYCH Z BUDżETU GMINY czARNA w 2012 RoKU

a!!\ićdnostek
iptitt sektora

pub[czn

0t0

0r030

RoLNICTwo l ŁowIECTwo
Izby Rolnjcze

- wplata na rzecz lzby Rolniczej

10 000,00
10 000,00
10 000,00

600

ó00lŻl
TRANsPoRT I ŁACZNoŚC
Drogi publiczne powiatowe

- dotacja celowa do Powi.to n. pomoĆ nnansową na dofinansowaDie wlasnych
zadali inwestycyjnych izakupów inw€stycyjnych, w tym:

Pr'ebudowa dngi poviato\lej Ń 1181R Prźeclłł'Cholo|,a popr.e. v! konanie
chodnikdw )niejsŁawści Crabiny na odcinku odgranic} Ż ] iejsco'|ościąSlraszęĆih
L]a sklzyżowdh id . dloqą Pav iatową Nl l 2 90R Grabiny- Glaw dcŻowa- Cża/nd kn
18+998.50, 19+;J41

Przebudowa draŚi paw ialowej M 1 1 81R Przecłm C hotowd poprzez vykonanie
chodnika w nieJsćawści Grdbiny na odcinLu od skrłzowania. drogąpo||idtÓl,ą
Nr ]29aRGfubin- Gla||ącżowa- Crdhd do ŚŻkoly

220 000,00
220 000,00
220 000,00

120 40A,00

ta0 aa0,0a

'754

75403

BEZPlECZEŃsTwo PUBLICZNE I
ocHRoNA PRzEcIwPożARowA
Jednostki terenowe Policji

- łpłata n. Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup p'liwa do
samoĆhodu dla Komisariatu w Czarncj

5 000,00

5 000,0(
s 000,0(

801

80104

oŚwIATA t wYCHowANIE 37 500,00
37 500,00



- rcfundacja l(osztórv poniesionych przcz Gninę Miasto Dębicł or1z
r€fund.tcię kosziów dotacji 

''dzielonej 
prŻez Gminę Miasto Dębic' na

ŻlmieszkująĆych nl l€fenie gminy CŻ.rnn ucznnj\t Uczęszczających do
Drzedszkoli publicznvĆh i niepubIicŻnYch

37 500,00

851 OCHRONA ZDROWIA

- dolacj.t c€lowa do Gminy Miasto R7esŻóty ce)rm pokrJria częścikosztów
zltiązżnych z dowi€zieniem osób nietrŻ€źwych z terenu cminJ Czarna do Izby
w]trzeŹ\Yień w Rz€szorvie

3 000,00

3 000.00

3 000,00

852
8 tl.l

PoMoc sPoŁECZNA
Zasilki i pomoc w naturze oraz składkina
ubeT-pieczenia emerllalne i rentowe

- dot'cja ce)owż nż fin.lnsowani€ lUb dofitransowanie zżd.tń zleconych do
rca1izacji sto}Yarzyszcniom_ pomoc osobo}n bezdoInnym' udzie1ana rł tr]bie
ustaw} Z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiczn€go i

rvolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 23'1, poz. 1536 ze zm.)

5 000,00
5 000,00

s 000,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I
ocHRoNA ŚRoDowlsKA
Gospodarka Ściekow3 i ochrona wód

- dotacjł przedmiotowa dla samorządowego zakladu budżctowego na doplatę
do c€ny ściekórY na okres od l stycznia do 30 kwietnia 20l2 r. rYedlug staYki
0.9? 7|.to l m3 ścicków

60 106,00

60 106,0(

60106,0{

921

92109

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i oŚrodki kulfury' świetlice i kluby
dotacja podniotowa do Gminnego Ccntrum Kultury iPromocjiw Czarnej

r 042 064,00

941 r64.00

94r 16'1,00

921 ló Biblioteki
dotacja podmiolowż dla Gminn€go CentrUm Kultury i Promocji w Cz.rn€j

100 900.00

100 900,00

976
92605

KULTURA FTZYCZNA I SPORT
Zadaniaw zakesie kultury fizycznej isporlu

- dotacj€ celowe (bicżące) dla klubów sportowych udzielanc rY trybie ustawy z
dnia 25 czerrvĆa 2010 r' o sporcie (Dz.U. Nr l27' poz. 857)

180 000,00
Iu0 000,0t)

180 000,00

ogółem' w'tyń:

- dotacje podmiotowe

- dotlci€ pi'zedmidlowe

I 367 670,00
2ó5 500,00

I 042 064,00

60 106,00

res 000;00
rss otio,air

r0 000.0(

'Óiaa



Zalacznik nr 2

do tjchwaIy Budżetowej Glniny cŻan1a Ia .ok 20l2
Nr XXI/l4l/201 I

Rad) Gmin) Czanra
7 dńia 29 gn'dńii 20] l toku

Plan pŻychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2012

'Lp.l N. po.lziiłka bidżetu

Gmińny zak]ad Gospodarki Kom U nalnei w cŻarne]

'I
WytwaEanie i zaopatrywanie w energk
elektryczną, gaz i wodę

400 919 2at! 81f 080 104 204

11 40002 891 500 787 980 103 526

PozÓsiała dz]ala ność 40095 2T 778 23 100 4 678

2. Transpoń i łączność 600 83 800 -83 80C

21 Drogipubliczne gminne 60016 56 300 -56 30C

2.2 Pozosla]a działalność 27 540 5oa

3.
Gospodalka komunalna j ochronź

900 7 257 724 640 60.106 74A 111 -1ż2,la

Gospoda . śc elowa i ochrona wod 90001 749751 60106 65 040

32 oczysŻczan e miast iwsi 90003 9 500 9 500

90095 7 257 18 889 93 900 67 T5Ą

'60106 12190


