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ZARZĄDZENIE Nr LXV/2011

Wójta Gminy Czarna
z dnia 14listopada 2011 roku

w spr&wie przedloże a projektu uchwaly budźetowej Gminy czarna na 2012 rok oraz

proj€ktu uchwrł w sprawie zmlarry wielol€t ej progno2ry liransowej Gminy czrrna
Radzle Gminy czarna oraz Regio!8lnej Izble obrachutrkow€j

Na podstawie ań. 52 ust' l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząclzie gminnym /Dz_
U ' z 200| r. Nr 142, poz. I59l. z póź. zrn.l oraz afi. 238 ustawy z dnia 27 sierpna Ż009 o
finansach pńlicznych lDz. v . ft I5'l , poz. |240 z pó''Jl'. z''n.l wójt GńiĘly czafia zan&zĄ
co następuje:

Ś l.

Przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały budietowej Gminy Czana la2}l7lok vłaz z
uzasadnieniem oraz mateliałami informacyjnymi oraz projek uch\łały w sprawie zrniany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czama.

$2,

Przedkłada się Regionalnej Izbie obmchunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Czama
na 2072 rok wt€z z izAsadnieniem oraz materiałami informacyjnyni oraz projekt uchwały w
sprawie zmiany wielolętnięj prognozy finaIsowej Gminy czama, celem zaopiniowania'

s 3.

Wykonanie zarz4lzeńa powierza się wójtowi Gminy Czama.

$4.

Zarządzenie wcbodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Czan:la

PROJEKT
a

BUDZETV
GMINY C'ZARNA
NA 2OL2 ROK
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-PROJEKT-
Uchwala Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2012

Nr..........'..............
Rady Gminy Czarna

z dnia................,..,.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit' d oraz lit. i, pkt 10, ań' 51 ust. 2, afi. 60

ust.l, aft. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 I' nr

I42' poz. l59| z póżn' zfiJ oraz aft' 2|., an. 212, an. 214, an.. 215' art' 21'7, ań. Ż22, art'

235, an' 236' art. 237, ań' 238, aft' 239, afi. 2Ą2' 
^11' 

258, art' 264 ust' 3 ustawy z dnia 27

sieĘnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz. U. nr I51, poz. lŻ40 z późn. zm') w zwtązktl z

ań' 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaiące ustawę o finansach

publicznych (Dz' U' nr 157' poz' 1241) Rada Gminy Czalna uchwala, co naŚtępuje:

$1.
Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 35 533 896,00 Zł, w tym|

1' Dochody bieŻące w kwocie 29 879 112,00 zł'
2' Dochody majątkowe w kwocie 5 654 7E4,00 zł
- zgodnie z załączonądo niniejszej uchwały tabelą nr 1'

s2.
Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 036 329,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 27 319 160,44 zł, w szczególności 1'la|

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18 064 706,00 zł, w tym

na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 116 821,00 zł'

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 947 E85,00 Zł;

2) Clotacie na Zadania bieżące W kwocie 1' 352 6'70'00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ó 601 784,00 zł;

4) obsługę długu j ednostki samorządu tel}torialnego w kwocie 1 300 000'44 zł.

2' wydatki majątkowe w kwocie 7 717 169,00 zł, w t1łn na inwestycje i zakupy inwestycyjle

w kwocio 7 717 169'00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o któIych

mowa \ł alt. 5 ust'l pkt 2 i 3 ufp (pochodzących ze źródeł zagranicznych) w części związane.j

z realizacj ą zadati grr-riny w kwocie 7 028 169,00 zł

zgodlie z załączonąclo niniejszej uchwały tabeią nr 2'

$3.
Ustala się p1ar, owaną nadw}zkę btdżetu gnliny w kwocie 497 566'56 zł z plze7.nacŻetiefi na

spłatę rvcześniej zaciągniętego lced}tu.



s4.
Ustala się p]anowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2956 365,0'7 zł i plirnowane

rozchody budŹetu w łącznej kwocie 3 453 931'63 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

ss.
Ustala się limit zobowiązań z t)łułu zaciąganych kledytów i pożyczęk na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

kwocie 2 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Z o4ułu Zaciągniętych pożyczek

ked}tów w kwocie 2 956 365,01 zł'

s6.
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 334 2'73,00 zł oftz lęzerwę celową na

rea1izację zaclań własnych z zal<resn zaźądziuia kyzysowego wkwocieó1 152,00zł.

$7.
Wydatki budżetu obejmują plar,owanc kwoty dotacji udzielanych w 2012 roku jednostkom

należącym do sektora finansóW publicznych w kwocie 1 361 6'70,00 zł i jednostkom spoza

sektola finansów publicznych w kwocie 195 000,00 zł
- zgodnie z załącznikięm m 1 do niniejszej uchwały'

$8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody Z t}'tułu wydawania zeŻwoleń na sprzedaŻ

napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na

rcalizację zadań okleślonych w gmim}'rn pro$amie plofilaktyki i rozwiązywania problemów

a]koholowych w kwocie 84 000,00 zł i w gninn1nr programie przeciwdziałania narkomanii w

kwocie 1 o0o,o0 Żł' stosownie do ań' 182 ustawy z dnia 26 pździen]ikal982 r. o wychowaniu

\ł' trzeźwości i przecirvdziałaniu a1koho1izrrorł'i (Dz' U. z 2001 r' , Nr 70, poz' 4']3 ze zn]
oraz alt' 10 ust'2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r' o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz' U' NI

179,po2. 1485 ze zm.

- zgodlie z załączottądo niniej szej uchwały tabelą nr 4.

s
Dochody i wydatki budŹetu obejmujądochody

4 995 379,00 'zł związane z reallzacją zadai1

9.

w kwocie 4 995 379'00 zł i wydatki w kwocie

zleconych z zakesu adninistracji rządowej i

innyclr zadań zleconych ustawami

- zgodrtie z załączottądo niniej szej uchwały tabęlą nr 5 .

s 10.

Dochody i wydatki budzetu obejmują clochody z t1'tułu kar pienięŻnych i opłat za korzystanie

środowiska w kwocie 26 000,00 zł i rł'ydatki finansowane z tych dochodó\ł' na realizację



Zadair ał'iązanych z ochloną środowiska i gospodarĘ wodną rv kwocie 26 000.00 zł'
stosownie do ań' 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 I. _ Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2008 r., Nr25, poz. 150 ze zm.)

- zgodnie z załączoną do niniciszej uchwaly tabelą nr 6'

s ll.
l' Ustala się plaD przychodóW i kosztów samorządowcgo zakładu budżetowcgo:

Plan przyclrodów i kosŻlólł' ominnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w czamej:
1) plan przychodów w kwocje 1 643 473,00 zł,

2) plan kosztóww kwocie l 642 99l,00 zł
- zgodnie z załącznikienr nr 2 do niniejszej uchwaĘ.
2' Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Gminnego ZakładLr Gospodarki

Komunalncj w czamej na doplatę do celry ścieków w łącznej kwocie 60 106,00 zł na okes
od ] styczl']ia 2ol2 r' do 30 kwietnia 2012 r', według stawki 0,92 zł do 1 m] ściekóW,

slosownie do postano\ł'ień uchrr'ały Nr |Xj59/2oll Rady Gminy czama z dnia 15 kwietnia

201l roku w splawio zatl!'ieldzenia taryfy d1a zbiolowego Zaopatlzenia w wodę i zbiorowego

odprolvadzaIria ściekó!v na tcrcl1ie gn ny Czalna'

$ 12.

Upoważria się wóita do:

1) Zacielgania kt cdytó\ł' i pożyczek r'la pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżctu do \ł}sokości 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania anian w planie wydatkó$' budżetu w granicach dzialu polcgających na:

a) zmianaclr w planie wydatków bieżących w Żakresie środków na uposażefiia i
rvynagrodzenia ze stosuŃu pracy,

b) zrrrianach w planie wydatków maiątkowych W zaklesie wyclatków na

in\Yestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem znian kwot w},datków

objętych załączŃkiem przedsięwzięć wieloletnlch do Wieloletnie! Progrrozy

Finansowcj;

3) upowaŻlienia kierrrrł nik ów j ed nostek budżctowyol] do dokotrywania przeniesieir w planie

$}datków bieŹącyoh budżetu \ł'zakresie środkó\ł'na rcalizacię zadań slatlltow}ch
jcdnostki;

4) lokowania woln1'ch środkólv budżetowyclr na rachunkach bankowyclr w innych bankaclr

ni7 banl pro\\aJ7ąc) obslrrge budzetu gnriny'

s 13.

Wykonanie uch\\ały pou'ierza się Wójtowi Gminy Czarna.

$ 14.

Uclrwała wchodzi w życie z dnien] podjęcia' z nooą obowiązqjącą od dnia 1 stycznia 2012

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

'-l



Tabela nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Czarna na 20l2 rok

DLia'l Źród|o dochodu Kwota w żI

2 3

010 RoLNICTwo I ŁowlEcTwo
Dochody m'jątkowe;

_ środki z Regionalne8o Programu operacyjnego województwa Podkarpackiego

na lata 2007-20l3 na Budowę kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości

802 443,00

802,{43,00

802 443,00

100 GosPoDARI(Ą MIEszLĄNIowA

Dochody bieżące:

- wpłyrł1, z najmu i dzielżawy składników ma.jatkowych

_ $fl)Ę z Jpl'lt) za qiccz)stc uz)tkorłanic

Dochod! mżriątkotre:

' rvply\\''v 7c spfzedaży maiątku gminy

4s8 32'1,00

ó 324'00

6 I 12.00

212.00

,152 000,00

452 000,00

120 INFORMATYKA

Dochody maiątkowe:

- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej "spoleczeństwo infoflnacyjne

Reginalnego Progr'amu operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2007-201 3" z tltutu realizacji projcktu pn. "PSeAP -Podkarpacki

System e- Administracji Publicznej"

458 922.00

458 922,00

458 q22,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bi€żące:

- dotacje celowc otżymane z budŹetu państwa na realizację zadań bieżących Z

Żakresu administracji lŻądowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* utrzylnanie placolł,ników realizującyclr zadania zlecolre

84 929,00

84 929,00

84 529,00

84 529,00

dotację celowc otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieŹących z

zakresu administracji rządowej oraz innych Żadań zleconych gminie ustawami

* zwrot kosztów na dojazd do powiatowyclr konrisji lekarskich

400,00

400,00



151 URZĘDY NAczELNYcH oRGANÓw wLADzY PANsTwowEJ'
KoNTRoLI I oCHRoNY PRĄWA oRAz sĄDowNIcTwA
Dochody bieżącc:

_ dotacje celowc otrzymane z budżetu państwa na realizację zadAli bieżących z

Żakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

* dotacia na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejęstru \łyborców

21s0,00

2150,00

2 150,00

2 150,00

7s6 DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH. oD osóI' FIZYCZNYCH I oD

l\NYclt JED\osTEK Nt EPoslAD ĄJĄcYcH osoBowośCl PRĄwNFJ

oRAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z lcH PoBoREM

Dochody bieżące:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w

formie karty podatkowej

- podatek lolny od osób prawnych

_ podatek leśny od osób prawnych

- podatek od nicruchomości od osób prawnych

- podatek od śrcdków transpońo\łych od osób prawnych

- podalck od czynnośći cywilnoprawnvch od osób prawnych

- poclalck lolny od osób llzyczt]ych

- podatck leśn1 od osób tiz'vczn;'cll

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- podatek od spadków i darorvizn

- podatck od czynnośći cywilnoprawnych od osób fizycznych

- odsetkiod nieterninowych wpłat

- wpł}wy z opłaty skarbowej

- wpły\\,y z oplaty eksploatacyjnej

' wpływv z opłaty za zez$olenie na sprzedaż alkoho1u

- lvpl1lvy z różnych oplat (za zajęcic pasa drogowego i umieszc7enie w pasie drogi

grninncj urządzeń infiastluktu'} technicznej)

_ udziały w podatku dochodow)'m od osób fizycznych

_ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

_ rvpĘwy z opłaty od posiadania psów

6 847 808,00

2 000,00

ó 847 808'00

28 777,00

83 6s4,00

58t 147,00

4 248,00

500.00

4t0 460,00

3t 754.00

356 r 30,00

137 8s7,00

l5 000,00

150 000,00

7 000,00

29 000,00

37 700,00

85 000.00

94 704.00

3 789 8s2,00

t snn on

525,00



758 RóżNE RoZLlczENIA
Dochody bieżące:

tJzupełnienie subwcncji ogólnej dla jednostck samorządu tcołorialnego

- część oświatowa subwencji ogóInej dla jednostek sanorządu telytorialnego

- część wyrównawcŻa subwencji ogółnej dla gmin

_ część równoważąca subu'encji ogólnej dla gmin

!6 802 697,00

tó 802 697'00

l0 022 682,00

6 460 624,00

319 39r,00

801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bi€żące:

_ wp}ywy Ż opłaty za pobył dziecka w przedszkolu

' wpłaly na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

3ó7 484'00

367 484,00

56 901,00

310 583,00

852 PoMoc sPoŁEczNA
Dochody bi€żące:

dotac.je cclo['e otrZ}'mane z budŹetu państwa na realizację zadań bieżącyclr z

zaklesu administracji rządou,cj oraz innych zadań zlcconych gminie ustawami

* śWiadczenia rodzinne, świadczenie z fundr.rszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpiec7-enia emerytalne i rento\łe z ubeŻpieczenia społecznego

_ dotacie celowe otrzymane 2 budżetu państwa na realizację zadań biezących z

zakrcsu administracii rządowęi oraz innych zadań zlcconych gminie ustawami

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

świłdczenia pielęgnacyjne

- dotacje celowc otlzłmane z budżetu pal'1stwa na realizację własnych zadań

bieących gmin:

* składki na ubezpicczenie zdrorvotne dla niektórych osób otrzymujących

zasi]ek slały

' dotacje cc]owe otrzymane z budżetu pańslwa na realizację zadań bieżących z

zaklesLl adlninislracji rządowcj oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

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

- dotacje celo\\,e otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych adań
biezących gmin
* Żasiłki stałe

- dotacje celowe otrŻymane z budżetu państwa na realizację Masnych zadań

bieŻąoych 8min
* utrz,ymanie COPS

- dotacje celowe otrzymane z budŹetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakleŚu adminislracji rządowcj olaz innych zadań zlcconvch gminie ustawan]i

* uslugi opiekuricze i specialist!'czne usługi opiekuticze

5 657 100.00

5 657 100,00

4 892 r 00.00

4 8q2 100.00

I 900.00

9 900,00

7 300,00

7 i00,00

499 300,00

499 300.00

97 400,00

97 400,00

t44 800,00

144 800,00

6 300,00

6 300,00



3 611 423,0n

110 620,00

84 620,00

2ó 000,00

3 506 803,00

638 901,00

2 867 900,00

2 867 900.00

GosPoDARKA KoMUNALNA I ocIIRoNA ŚRoDowIsKA

Dochody bieżące:

_ dochód z t}tułu czynszu dzieżawnego od zakładu budŹetovr'ego

_ dochody z t}tułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska

Dochody majątkow€:

- środki na dofinansowanie inwestycii gminnych pozyskane w ramach Funduszu

Spójności na dofinansowanie plojektu '' Program poprawy czystości zlewni rzeki

Wjsłoki"

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w lamach Progmmu Rozwoju

obszarów wiejskich na lata2oo7 - 2ol3 zfJĘła realizacji inwestycji

''Budowa sieci kanalizacii sanitamej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz

modernizacja uięcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej''

434 61ó'00

434 616,00

434 616,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju

obszarów wiejskich n a |aIa 200'1 - ŻoI3 z \Ąufu realizacji inwestycj i

''Przebudowa remizy osP Jażwiny na cenhum Kulturalno-Infomatyczne''

lyóJT



Tabela nr 2

Planowane wydatki budż€tu Gminy Czarna na rok 2012

D'Liał RozdŻiał

I 2. 3 1

0r0

0r008

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Melioracje rł,odne

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

a) rvynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) w}'datki zwiąZane Z realizacią icb statutowych zadań

wydatki majątko\łe' rv tym:

1) inlvęstycie i Zakupy inwestycyjne:

Bttdoł,a kanału ulgi dla potakL1 l;Irsio''r,4 i niejŚco|1,ości Bolo )a

!v tym na programy tlnansorvane z udziałęrrr środków' o których mowa

waft' 5 ust' l pkt2 i3 ufp, w częścizwiązanej z realizacj ą zadań .ied nostki

samożądu telytorialnego

I]LLdo\,o kdnalu ulgi dla potakLt l4lsio''' 4 , mieiscoy,ości Boro.ła

968 000,00

958 000,00

1 500,00

1500,00

1500,00

956 5oo,oo

956 500,00

956 5AA,A0

95ó 500,0a

956 500,00

010i0 Izby rolniczc

wydatki bieżące' \ł tym:

2) dotacjc na Zadania bieżące

r0 000.00

10 000,00

r0 000,00

,100

40002

WYTWAIłZANIB I ZAoPATRYWANrE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ l woDĘ
Dostarczanie wody

wydatki bieżącc' w tym:

]) Wydatki jędnostek budżeto*'ych' W tym na.

a) lvyrragrodzenia i składki od nich naliczane

b) Wydatki związane z r'ealizacją ich statutorvych zadali

2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 889.00

2 889.00

ó0ll

6001,1

TRANSPoRT l ŁĄcZNoŚĆ
Drogi publiczne powiatowc

w}'datki maiątkowe' w Ęm;
l) inwestycje i zakupy inwestyc)'jne:

- Przckazanie środkóv d0 Po\l,idIL! nd przebLtdo''|ę clragi po'liotowej

Nr ] ]81]t Przeclay, Choto|Nd Poprzez wykonanie chodnika v mieiscowości

Grdbiny na orlcinku od Eranicy z mieiscovo';cit| Stfaszęcin do skfzyżoil'dnic]

ó68 350'00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

120 000,00
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z dlogą powiatową Nr 129aR Grabiny - Glowaczowo - Czafna k

t8+998.50 t9+811

Przckaząnie środków do Pov,ia|u hą P.zcbudou1ę drogi powiąlda,ej

Nr ] 18JR Przeck!1| Cl1obYa popze' \,ykonInic chodkiką 1| iejscowości

crąbiny na odcinku od 9kfŻyżoy'anid ż drogą ])ou,idową Nr I290R

Grabiny - Głov,ttczoła - Czama do szkoly

t00 440,00

60016 Drogi publicune gminne

wydrtki bieżące' w tym:

|) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki zwiąŻane z realizacją ich statutowych zadań

j) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

wydatki majątkowe, rv tym:

l) inrvestycje i zakupy in!Ą'cstyc},jnc:

' Iłykup dzialek pod tlrogi gninne na lerenie ghliny Cząrną

478 350.00

428 350,00

421 350.00

3ó 500,00

390 850,00

I 000.00

s0 000,00

50 000,00

50 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydotki bieżące' w tym:

l) wydatki j edno st€k budżeto\\rych' W tym na:

a) wynagrodzcnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąŻane z realizacją ich statutowych zadań

r 70 000,00

t70 000,00

r 70 000,00

170 000,00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące' }v tym.

l) wyd atki j ednostek budżctowy-ch. w tym na:

a) wynagrodzenia iskładl(i od nich naliczane

b) w)'datki z$,iązane z realiz2cją ich stalutorvych zadań

r7l 000,00

l7l 000,00

1?1 000,00

t7t 000.00

t7t 000,00

710

71004

DZIAŁALNosc UsŁUGowA
Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące, w łmI
l) wydatki jednostek budżetowych. w tym na:

a) wyrragrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Żwiązane z lealizacją ich statutowych zadań

21 000,00

2t 000,00

2l 000,00

2l 000,00

7Żo

'72095

INFORMATYKA
Pozoslala działalność

wydłtki majątko*e, w tylrl:

539 909,00

539 909,00

539 909,00



l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- P SZAP- Podkarpacki System e-AdmifiiŚtracj i Pub licznej

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ] ufp' w częścj związanej z realizacjązadań jednostki

samorządLl tery1orialnego

- PS7AP-Podkąrpacki system e'Administldcji Publiczńej

539 909,00

s39 909,00

539 909,00

539 909,00

750

7501I

ADMINIsTRĄcJA PUBLIczNA
Urzędy woiewódzkie

wydatki bieżące, W fym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nnliczanę

b) wydatki związane z realizacjąicb statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 585 064,00

192 650,00

192 650,00

19t 650,00

152 500,00

39 150,00

1 000,00

150Ż2 Rady gmin

wydatki bieżące' rY tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

124 100,00

124 t0o,oo

124 100,00

15023 Urzędy gmin

wYdatki bieźące, ly tym:

l) wydatki jednostek budŹetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) ['ydarki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycŻnych

2 251 45',7,00

Ż 251 451,00

2 236 457,00

I 858 700,00

3',7',7 ',7 5',7 ,00

l5 000,00

750,15 I(walifikacja wojskowa

wydatki bieżące' w tym:

l) wyd atki j ednostek budżetowych, w tym naI

a) wynagrodzenia i skŁadki od niclr naljczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

400,00

400,00

400,00

'7 50',7 5 Promocja jednostek samoźądu terytorialnego

wydatki bieżące' w tym:

1) \Ę'datki jednostck budżetowych' w tym nai

a) w}'nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

3 000,00

3 000.00

3 000,00

75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące' w tym:

1) wydalki jednostek budżetowych, w tym na:

13 457 ,00

13 457,00

13 457,00
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a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań r I 457,00

151

75i01

URZĘDY NACZELNYCIł oRGANÓw wŁADzY
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I oCHRoNY PRAWA oRAZ

sĄDowNIcTwA
Urzędy naczelnych organów władzy pańSt\łowej, kontroli i ochrony

prawa

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek bt]dżetowych' w tym na:

a) wylragrodzenia i składki od nich naliczane

2150,00

2 150,00

2 150,00

2150,00

150,00

754

7540:l

BEZPIEcZEŃsTwo PUBLIcZNE

PRZEcIwPożARowA
Jednostki terenowe Policji

wydatki bieżące' }v tym:

2) dotacie na zadania bieżące

I OCHRONA 145 700,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

75412 ochotnicze strażę pożarne

wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane 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

I 5 000,00

754t4 Obrona cywilna

wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wł,nagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki Związane z realizacją ich statutovych zadań

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

t51

't 5'702

oBsŁUGA DLUGU PUBLICZNEGo
obsługa papierów wańościowych, kred)tów i pożyczek

jednostęk samorządu tęry'torialnęgo

wydAtki bieżące' w Ęm:
6) obsługę długu jednostki samoEądu ter}'torialnego

1 300 000,44

I 300 000,44

r 300 000,44

1 300 000,44

758

75818

RóżNE RoZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowę

wYdatki bieżące' 1v tym:

l) wydatkijednostek budżetowych' w 1yln na:

a) wyrragrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwiąZane z realizacją ich statutowych Zadali

39s 42s,00

395 425,00

395 425,00

395 425,00

395 425,00
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801

80101

ośwIATA I wYcHowANlE
szkoł} podstawowe

wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych. w tym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod rrich naliczane

b) wydatki związane z realiz'acją ich sbtutowych zadań

3) śrł'iadczenia na rzecz osób fizycznych

12 976 55t,00

6 359 992,00

ó 359 992'00

5 980 797.00

825 526.00

379 t95.00

80101 oddzialy pl.zedszkolne w sŻkołach podstawowych

wydrtki bież{ce' rv Ęm:
l) wydatki jednostek budżetowych. w lym naI

a) wynagrodzenia ; składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadcŻen;a na rzecz osób fizyczrych

518 4 t6.00

5lE 4t6,00

482 651,00

458 575.00

24 016,00

35 765.00

80t04 Przedszkola

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki j ednostek budŹetowych, w lym na:

a) wynagrodŻenia i składki od nich nalic?łne

b) wydatki zwiąZane z realizecją ich statulo\ł'ych Zadań

2) dotttcje na zadania bieżące

3) świadczenia na rŻecz osób fizycznych

802 309.00

802 309,00

72\ 761.00

608 829.00

r r2 938,00

37 500.00

43 042.00

80t t0 Gimnazja

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

a) wynagrodzenia i składki od niclr naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statuto\łych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 87r 083,00

3 871 083,00

3 61 4 089,00

3 33r r59,00

282 930,00

2s6 994,00

80| 3 Dowożenie uczniów do szkół

w]_daaki bicżące' rr Ęvm:

l) wydalki .jednoslek budżetowych' w tyfi naI

a) wynagrodzenia iskladki od nich naIiczanę

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

142 565,00

l42 5ó5'00

142 565,00

70 765.00

71 800.00

80|4 Zespoły obsługi ekonomiczno-adminis1|acyjnej szkół

wydatki bieżące, w tyml

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzclria i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

442 329.00

442 329,00

380 565,00

6t'164.00
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80146 Dokształcanic i doskollalenie nauczycieIi

wydatki bieżące, r1' tym:

l) wydatk i j ednostek budżetowvch' w tym na:

A) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

67 993,00

ó7 993'00

67 993,00

6t 993.00

80l,ł8 stołówki szkolne i przcdszkolne

wydatki bieżącc, w tym:

I) $,ydatk i jcd nostek budżelot\nch. u' t\,m na:

a) wynagrodzcnia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zwiąŻanę z rcAlizacją ich statlltowych Zadali

ó76 046'00

616 046,00

ó76 046.00

348 163.00

327 883,00

80195 Pozostała dŻiałalność

wydatki bieżącc, }v tYm:

l) wydatki jcdnostek budżetow}'ch, w tym na:

a) \Yynagrodzenia i składki od nich naliczaDę

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznycll

9s 8r 8.00

95 818,00

74 188.00

5 000,00

69 r 88.00

21630,00

85t

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie nalkomanii

wydatki bi€żącej lY tymi

l ) \Yydatk i j ed nostek budŹclo\Y\ch. \\ t\,m na:

a) wYnagloclŻenia i skłttdl<j od nich naliczane

b) wydatki z\ViąZlne Z rcalizacją ich statutow},ch zadań

88 000,00

1000,00

1000,00

I 000.00

l 000_00

85154 Przccirvdzialanic alkoholizmorvi

wydatki bi€żące' w Ęmi
l) wydatki j ed nostek blldżeto\\ych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od niclr naliczalre

b) wydatki związane z realizacją ich statutowycl] zadali

84 000.00

84 000,00

84 000,00

8 000,00

76 000,00

85t58 Izby 'w-atrzeźwień

wydatki bieżące' }Y Ęm:
2) dotacje na zadania bieżące

i 000.00

3 000,00

3 000,00

852

ti520l

PoMoc sP()ł.ECZNA
Dorn) ponlocy spoleczncj

wydłtki bi€ż4ce' rv ttm:

l) \,\ydatki icdnostek budŻetow}ch. !v tym na:

a) rvynaglodzenia iskładkiod nich naliczane

b) \łydatki związalre z realizacją ich statutowych zadań

ó 24l 843'00

45 000.00

45 000,00

45 000.00

45 000.00
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85Żl2 Srviadczenia rodzinne, świadczenie z fL]nduszLl alimentacyjnego oraz

s](ładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki j ednostek budżetowych, w tym na|

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 912 100,00

4 912 100,00

235 263,00

ŻŻ1148,00

13 515,00

i0 000,00

'+ 666 837,00

85213 Składki na ubezpieczenie Zdrowotne opłacane za osoby pobierające

n;ektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre śWiadczenia rodzinne

olaz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatki bieżące, n' tym:

l) wyd atl(i j edn ostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliozane

18 115,00

I8 I 15,00

l8 1 15,00

18115,00

85?r4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ęmerytalne i

wydatld bieżące' w rym:

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

514 300,00

5r4 300,00

5 000,00

509 300,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fi7-ycznych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

85216 Zasi]ki stałe

wydatki bieżące, w tym:

3) ślviadczenia na rzecz osób tizycznych

121 750,00

121750,00

r 21 750.00

85219 ośrodki pomocy społecznei

wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki.jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea]izacją ich statuto\łych zadań

3) świadczenia na Źecz osób fiZycznych

324 278,00

324 218,0I

32r 978,00

287 ',7 )8,00

34260,00

2 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące, w tym:

]) \Ą,ydalki jędnostek budżeto\Ą.ycb' \Ą,tym na.

6 300,00

6 300,00

6 300,00
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a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki związane Ż rcalizacją ich stalutowych zadań

6 300,00

8S295 Pozostała działalność

wyd{tki bicżące' \ł tymI

3) świadczenia na rzecz osób fiz}cznych

200 000,00

200 000,00

200 000.00

85,1

85401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚwietIice szkolne

wydatki bieące' łY tym:

l) wydatkijednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodŻeńia i składki od nich naliczane

b) $Ydatki związane z rcalizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

219 955,00

I 11 194,00

1 194,00

r 02 323,00

96 563,00

5 760,00

8 871.00

854t 5 Pomoc materialna d|a uczniów

wydatki bicżące, w łm:
3) świadczenia na żccz osób fiZycznych

i00 000.00

100 000,00

100 000.00

8i.146 l)okształcanic i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżącc, w tymI

l) wydatkijednostek budżetowych' w tym na:

a) wynngrodzenia i składki od nich naliczane

b) wyda1ki związane z tealizacją iclr statutowych zadań

4 r09.00

4109,00

4 r09,00

4 109,00

85495 Po/'ostała działalność

wydatki bieżące' W tym:

]) wydatki jednostek budżctowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) w}'datki związane z lc6liZacją ich statuto\\'ych Zadań

4 652.00

1652,00

4 652.00

4 652,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRoDowIsKA
Cospodarka ścickowa i ochrona wód

wydatki bicżące, }v tymi

l) wyd atki .iednostek budżetowych, w tym nai

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) w}'datki związane z realizacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieŹące

wydatki majątkowe' w tym:

l) irrrł'estycje i zakupy inwcst;,cyjne:

6 ,l 'l'l I ,00

124 114,00

72 106,00

r2 000,00

r2 000.00

60 106,00

5 os2 008,00

5 052 008.00
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- BuLlo a oczyszczalni ścieków v, miejscol|,ości Stara Jastrząbka ]araz z

siec[ą kdnalizacj i v miejscowości Stara Jastlząbka - etąp I,

Przeryly Ból - etap II, Róża III"

- Budowa sieci kanalizclcji sanitarnej, rczbudo\|a oczyszczalni ścieków

orąz modernizacia uięciawody i sldcji 1|odociąBowej w Głowacżo )ej

- l|ykup działek pod przepo pownie i Pod drogi dojazdowe do

W tym na programy finansowane z udziałem środków. o któIych mowa

w art. 5 ust.l pkt 2 i ] ufp, w części Związa11ej zrealizac]ązadań jednostki

samorządu 1eqłorialnego:

- Budo\la sieci kanalizacji sanilarnej, rozbudowa oczyszczalni ściekóv,

ofaz moderfiizacja ujęcia wody i stacji \|odoci.Eowej w Głou,aczowej

284 004,40

1 762 003,00

t0 000,00

762 008,00

762 048,40

90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżącc, w tym:

1) wydatki.jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacią ich s1atutowych zadań

7t 000,00

71000,00

71 000,00

71 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w rniastach i gminach

wydatki bieżące' lY tym:

l) wydatki jednostek budżetow]ch' w tym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod nich na]iczane

b) wfdatki zwiąŻane z realiŻacią ich statutowych zadań

20 000,00

20 000,00

20 000.00

20 000,00

90005 Ochrona powietrza atrnosferycznego i kiimatu

Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwęstycję ; Żakupy inweslycyjne:

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budy*ach uż),tecŻnoś

publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związkl

Gmin Dorzecza wisłoki"

w tym na programy finansowane z udziałem środkóu o których mowa

!V ań' 5 ust'] pkt 2 i 3 ufp' w części związanej z r'ealizacj ą zadań j ed nostki

samorządu terytorialnego:

- Proiekt "Instalacjd $)slemóv, energii odnawialneJ nu bLldynkąch Llżylecznol

publicznej ordz ćlomąch prpvalnych na terenie gnil1 nalezących do ZwiązkI

Gmin Dorzeczd Wisloki"

Ż7 752,00

Ż7 752,00

27 7 52,00

21 752,00

27 752,00

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budŹetowych, w tym naI

15 000,00

15 000,00

l5 000,00
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a) \ł}nagrodzenia i składki od nich naliczanc

b) \łydatki związane z r€alizacją ich statutowycb zadań 15 000.00

90015 ośw;etlenie ulic placóW i dróg

wYdatki bieżące, w tYmi

l) wydatki jednostek budżetowych, W tym na:

a) }Ę'naglodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Związane Z realizacją ich statutowych Zadań

wydatki majątko}ve, rv t_Ym:

l) in$eslycje i zakupy inwestycyjne:

- Budo\\1 oświetlcnio ulic7nego ńa lcrenie Cn1iny Czarną w zakrc.'ie

o prac ow d tI i o do k Lt mc nt a cj i t e c hn i cz nej

r 0s3 563.00

r 028 s63,00

I 028 563,00

I 028 56r.00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzenienr śl'odków z opłat i kar za

korzystanie zę środowiska

wydatki bieżące' w tym:

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki z\\iązane z realizacją ich statutowych zadań

26 000,00

26 000.00

26 000,00

26 000.00

90095 Pozos1ała działalność

wydatki bieżące, w tym:

l) *rydatki jednostck budŹttorvych_ w 11'm na:

a) wynagrodzenia iskladki od nich naliczane

b) wydatki z\tiązane z realizac-ją ich statutowych zadali

40 000,00

40 000,00

40 000.00

40 000.00

921

9210g

KULTURĄ I ocHRoNA DZlEDzlcTwA NARoDowEGo
Domy iośrodki kultury' świetlice i kluby

wydalki bieżącc, ly tym:

2) dotacic na zadania bieżące

wydatki majątkowe' w tym:

l) inweslycje i zakupy inwestycine:

- Przebulou,a renizv OSP .Ja^rin), na Cenh-un Kuhu'alno-lnj"onlalyczhe

- Butlołl,o budvnku cenh'un kLlllLty, hoiska wiclofunkcylnego' pktcu

:,tl'n4' u tł: ' in1]'a\l]'uAIllrą\ Pt|fl,fun,'
rv tym na programy finansowane z udziałem śrcdków. o których mowa

w ań. 5 ust.] pkt 2 i 3 ufp. w części związanej z realizacj ą zadali j ednostk i

samorządu ter}'torialnego:

- PrzebudorĄ,a rcn1izy oSP Jaź]liny na Centrun Kultttralno-In;fromatyczne

I 828 064,00

I 727 164,00

941 164,00

94r r 64,00

786 000,00

786 000,00

712 000,00

u qaa 00

742 000,00

712 000.00
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92t l6 Biblioteki

wydrtki bieł4pe' w tym:

2) dotacje na zrdania bieżqpc

100 900,00

100 900,00

100 900,00

926

92601

KULTURA FIZYCZNA
obi€kty spońowc

wydatki mrjątkowe' w tyml

l) inwestycje i zakupy inwostycyjnęl

Budowa Centrlt rl Rekedcyjrtgo 1e Czdhej etq II

305 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

9260s Zadania w zakrcsie kulfury fizycaĘj

wydatki bieącą w tym|

l ) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zwią.zanę z rcsliŻacją ich statutowych żadań

2) dotacje na zadania bieź4p€

245 000,00

245 000,00

65 000,00

I r s00,00

53 500,00

180 000,00

q''óJT

-ą*

't8



Tabela ru l
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna nz 2o'2 rok

Lp.
K\Yota

ł|ł zł

Przychody ogólem: 2 9s6 365,07

I
K1edyt na spłatę wcześnie.j zaciagniętych zobowiązań z
tytulu zaciqgni<qch poz1czek i kred1torł

2 956 365,07

RoŻchody ogólem: 3 4s3 931,63

1. SpliLi olr/) nlan) ch klcdyó$ i|ożyclek 3 453 931,63

1.1 s!,liI.|' kłc4Jh|w 2 649 165.07

tl.l

It.2

t.l l

I 1.4

1 .1.5

ll.ó

I l.l

I 1.8

Ll9

t.l.l (

ttl

tttl

Iłedyt w Banku spółdzic]czlm Rzenriosla w Kr;Lkowie oddzial w czame] na budolvę

remiz) OSP !v Czar nci

Kredyt w Banku Spóldzielc7ym RŻemiosIa \ł lłakoBic oddzia] w czamej na

,/ ,..oo.lrros.n:c ( <nrn In r ,dl 
"

KLedyt w Banku Spółdzielcz),nr RŻemiosla w Krakowie oddział w czanej na budowę
\,. pl\sr r /b/.rer ,pl)$,.1 ,(./drr'.

Kledyl w Bailku spółdzielc4m Rzeniosła w Krakowie oddzial w Czarnej na zakup

bud\n"u.dr11' I )rne:o

Krcd)ł w Banku spóldzielczym Rzemiosła w Kmkowie oddział s'czarnej na renroni i

vlposażcnie świetlicy przy Zespole szkół czama

Kredy w Banku spó]dziclczynl Rzen]iosla !v kakowie oddzialw Czarnej na budowę

s]eci odociągowc] ZdZaIy

|'Fo'l''B''nkLsn'l '/L'./). (łl1o'l/r KlJko{f "Jd/'J l'zall l'oLldol' a

l ,.rd r c/ ct ./loc I'L'd r"soset L,lJ{". /v$e

l1*o,,' '. u. '", 
.t^ o . L. )ir R eni. dsNd"oveodo:"1 d'/lrlel rrblJove I

|''.'" 
'. '.'tr*o' P''d'l'l$ouer$ Lll,' d.'.\łel

lNred\r J B. r .,. Lru d. rc L^ rn K c rio''a $ \r.\o$ie odd/i-l q C,'a re|ra bud.' c

|\ tt kaIalLz3t\|nei ip17)kanalikó!\ choto$J ll
I

I 
( 

"d)r 
s B .r1., spold,'iel./\,1 R/emio.l. { K,.kosie odd/idr s czJrne r1 bJdoqe

ls..ri 
g , n.E . /, ei ril'\,r\

I

IKted) l \ BJrku sDuld/ clc,Ą'n (,/( lr o'ld \v KfJko{ l( odd' a] v (,'dlrej n.

zJ.ju\pńdJr o\Ą JLr t UsiedlJ Pr7)hĄro\\

I

lF,red\ . B.'.u.t' J' ./\rnP/.,i-i.k \'-\o$ e^dJ,i.lw'/11.Iu Dldre

|,'.zesl.j za.ilgl ęt\.h [leJ)ro$ p,'z\(Żtk

t20 000,00

80 000.00

50 000.00

200 000.00

50 000,0(

90 000,0(

r50 000,0(

60 000.0(

'10 000,0{

80 000.01

40 000,0r

lt0 000,1)
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K.edyt w Banku spółdzieicłm Rzemiosła w Kmkowie oddziałw czamej na spłatę
wcz€śniei zaciąqnięrych ked],iów i pozyczek

Iłed},t w Banku Spółdzielczym RŹerniosła w Krakowi€ oddział w Czarnej na
"Poszerzenie oferry tufsryczno _ kulturalnej gminy czama popżez rozwój jnfrastruktury

lokalnej

Kredyt w Banku spółdzielczym RŹenriosła w KJakowie oddział w czarnej na budowę
zespo]u boisk sportołych przy Zespole Szkół w Gmbinach

Kredyt w Banku spółdzielczyn Rzemiosław Kjakowie oddział w czamej na zakup
\łyposazenia do puŃtów Źywieniowych szkół podstawowych ipżedszkoli

Kredyt w Banku spółdzielczym Rze'niosła w Krakowie oddziałw CŻamej na spłatę
wcześniej zaciągnięlych kedytów i poźyczek

Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosław Krakowie oddział w Czamej na

'Poszerzenie ofeńy turystyczro - ku]turalnej 8miny czarna poprzez rozwój in1}astn'rktury

lokalnej

]<redyl w Banku Spóldzielczym Ruemiosła w Kmkowie oddział w czrnej na
finansowanie planowanego deficytu budŹetu gmnly w 2008 roku na rea]izację zadania
pn.Poszerzenie ofety turystyczno kulturalnej cminy czanapop ez loz\lój
infrastruktury lokalnej

Kredyl w Banku spółdzielczym Rzenrios}a w Krakowie oddział w czamej na

sfinansowanie wydatków gminy na realizacje zadanja 'Usuwanie skutków klęsk
Żywiolowych' odbudowa Intrastruktury drogowo_mostos'ej_ Przebudowa dtogi gminnej

Przet]ły Bór"

Kredyt w Banku spółdzielcŻym RŻemiosła w Kjakowie oddział w czamej na

finansowanie planowanego defic),tu budżetu gminy w 2008 roku na realizację zadania
pn'Budo\Ya oczyszczalniścieków w mi€jscowości Stara jastrąbka łTaz z siecią
kanalizacji w miejscowości Stal'aJjastrzabka_etap I, Przeryty Bór_ etap I], Róża- etap ]]]''

Kredyl w Banku spółdzielczyn Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na buowę
chodnika w miejscowości Róża przy drodze powialowej Dębica_Zdziarzec

Kred},lw Banku spółdzielczym Rzemiosław Krakowie oddział w czamej na
finansowaDie wydalku nie Żnajdującego pokryciaw planowanych dochodach Gminy na

.ealiŻację Żadania pn.'lntegracja spoleczno-gspodarcza cminy Czama poprzez remont i
budowę infiastruktury drogowej lI etap"

Kredyl ł Banku spółdzielczym Rzemiosla w Krakowie oddzial !v Czam€j na

finansowanie wydatku nie znajdującego pokl]rcia w planowanych docbodach gnriny w
roku 2009 na rea]izację zadania pn'''Budowa kompleksu sportowego Moje boisko
oRLIK 20]2 w miejscowoŚci slara Jastrząbka wraz z niezbędną in1iastrukturą

Kredyt \l Banku spółdzielczynr Rzemiosła w KJakowie oddział w czamej na

finansowanie wydatku nje znajdującego pokycia w planowanych dochodach gminy w
Loku 2009 na realizację zadania pn"'Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno -

K.edyt w Banku Spółdzie]czym RŻemiosła w Knkowie oddziałw Czarnej na

finansoYanie w}datku nie znajdującego pokryciaw planowanych dochodach gnn]y w
roku 2009 na realizację zadania pn'''Usuwanie skutków powodzi w zakesie odbudoxy
infrasrruktury drogowo-mostowej"

155 615,07

45 000,00

l0 000

L L.l6

lt t8

I Lt9

20 000.

200 000,00

r50 000

25 000,00

l5 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

20 000,00

Lr.25



) 1 )',l

1.1.28

r 1.29

L t.i0

L l..l r

L 1.32

I lll

t.l.i6

l.l.31

Kred}1w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czanrej na

finansowanie wydalku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w
roku 2009 narealizac.ję zadania pn''' BieŻące ńzymanie oświ€tlenia ulicznego''

Kredyt w BaŃu spółdzielczym Rzeniosław Krakow'e oddziałw Czamej na

finansowanie uydatku nie znaidującego pokrycia w p]anowanych docbodach gminy w

roku 2009 na realizcję uadaniapn'" Dotacja celowa dla Gminnego centrum Kultury w

Czarnej na finansowanie inw€srycji pod naŻwą - Budowa wiejskiego centrum Ku]tury w

Głowaczowęj"

5 000,00

5 000,00KJedylw Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czaftej na spłatę

s,cześniej zaciągnjętych kredytów i połcz€k

Kredyt w Banku Spóldzielczym RZemiosla w Krakowie oddział w Czarnej na

nansowaoie wydatków nie Żnajdujących pokI]cia w planowanych dochodach gminy w
5 000,00

roku 20]0 z pżeznaczeni€m na fillansowanie zadnia pn'|' Poszerzenie ofetty turystyczn

kulturaincj Cminy czanla poprzez budowę parku tll1fstyczno-rekreacyjnego''

Kred),t w Banku spóldzielczym RŹemiosla w Krakowie oddział'w Czamej na

finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w

roku 20l0 z prŻcznaczeniem na ''Remont drogi powiatow€j nr 1279 RRóża_ Stara

r.ełi w eanku Śpała'i€lczyńnzńńsła w t<rat owie oddział w czamej na

nnansowanie w}datkó'w nie znajd{ących pokycia w p]anowanych dochodacb gminy w

roku 201o z przeznaczeni€m na bieŹące utrzymani€ oświetlenia uliczn€go irealjzację

zadań z zakres usuwania skutków powodzi naterenie gniny w zakesie wkładu

Kredyt w Banku spóldzje]czym RŻemiosła w KJakowie oddzial w czamej z
przeznaczeniem na realizację bjeŹącyclr wydatków z zakresu oświaB' i w}chowania na

r.lcrie!mrr\

Kredyt w Banku spóldzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej na spłatę

wcześniej Żaciągniętych kr€d}tó\ł i połczek

Kred* w Banku ochrony Środowiska !v Tarnowie na "Adaptację pomieszczeń Domu

Kultu!]r w starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka Zdrowia"

Kred}ł w Banku ochrony Środowiskaw Tamowie na "Remont szkoły Podstawowej w

crabinach"

KJ€d},t w Banku ochrony Ślodowiska w Tamowie na '']ntegracja społeczno gospodarcza

Gminy czamapoprzez remont ib dowę infiastruktury drogowej"

Kredyt w Banku ochrony Środowjska w Tanrowie na "Adaptacja Domu Ludowego i

Remizy osP JaŹwiny na cen1rum Kulturalno-Informa!'cŻne''

Kredyt !v ING Bank ŚląSki spółka Akcyjna oddział w RŻeszowie na finansowanie

inwestycjipod naŻwą '' Budowa parkingu wiejskiego w starej Jastrząbce'

Kiedyt w ING Bank Śląski spółka Akcyjna oddział w Rzeszowi€ na spłatę wcześniej

zaciągliętych zobowiąŻań z t}tuh zaciągniętych kreĄłów i pozyczek''

s 000,00

200 000,00

t0 000,00

5 000,00

45 000,00

50 000,00

68 750,00

100 000,00

r00 000,00
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spłaĘ pożl)czek 307 000.00

l7 000,00

42 000,00

1.2.3

1.2.4

1.3

Pozyczka z wFoŚiGW w Rzeszowie na rozbudowę sieci wodociagowej w
miejscowościach Borowa ' Gło\łaczowa _ czama

Połczka z wFoŚiGW w Rzeszowie Program popra\,ly czystośći z]ewni rzeki Wisłoki _

Inwesłcje w zakesie gospodarki ściekowej w Gninie czarna

PoŻycŻka z wloŚicw w Rueszowie na "Bldowę sieci wodociągowej i kanalizacynej w
miejscowości Chotowa osi€dle za Zalewem.

spl.l\J kłedltów zaciąqnietych 19 zl9iązka z mową zawartą z podrniolŁmi
dJ)sponuiąc]Jmi środkami pochodząq]mi z badżefu anii EuropejŚkiej

PoŻycŻka Ż w[oŚicW w RŻesŻowie na rozbudowę ujęcia wody w ZdŻarach

Kred}t w Banku Spó]dzielczym Rzemiosław Krakowje oddzjał w czarnej na Program
poprawy cłstościzlewni rzeki wlsłoki-lnwesĄ'cje \ł zakresie gospodarki ściekowej w
Gminie Czarna

243 000,00

5 000,00

497 566,56

49 7 566,56

\p* ó "' :!:

,,,Ą*a,
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l abela nr 4

Dochody Z tytulu lyydawania Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację Zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii
Gminv Czarna na 2012 rok

/.-,'l

Dzial

75618

Dochody od osób prarvnych, od osób fizycznych i od

irlnych jednostek nie posiadłjących osoborvości
prarvnej oraz $'ydatki związane z ich poborem

Wpłyrły z innych oplat stano\łiących dochody j c(lnostck

sanrorządu terytorialnego ni podstawie ustaw

Dochody bieżące, w tym:

- Wplyw}' z opłat Za zezrł'olenia na sprzedaż alkohoiu

85 000.00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

851

851 5i

ochrona zdrowią

Z\ł'alozanie ]'larkonanii

wyditki bicżące' w tym:

1) !\'Ydatki jednostck budżeto\łl'ch' w tym na :

b) u}datki związane Z ręalizacjąich stalutowych zadali

85 000,00

1 000,00

1 000,00

1000,00

1000.00

85t54 Przccilvdziałanie alkoho1izmowi

wydźttld bicż{ce, }v tyn:

1) rv1'datki jednostek buclżetowvch' w tym na :

a) rł,ynagr'oclzenia i składki od nich naliczane

b) \Ąydatld zu'iązane z realizacją ich statLlto$Tch Zadań

8'1 000.00

84 000,00

84 000,00

8 000,00

76 000.00

., 85 000,00
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Dzia.l RoŻd,..

I 2 3 4 5

750

750I l

750ll

ADMINISTRACJA PUBL]C7,NA

Urzędy wojewóclzkie

Dochody bieżące' w tym:

_ dotacje celowe otŹyn1ane z budże pańŚtwa na realizację

Zadali bieżących z zakresu adniDistrac.ji rządowej oraŻ innych

zadali z]econych gnriDie usta\łan1i

Urzędy wojewódzkie

wydatki bi€źąceJ w Ęm:
l) wydatki j ednostek budŻetowych' !v tym na:

a) wynagrodzeDia isktadki od nich naliczane

lr) wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadali

8,{ 929,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 929.00

84 529,00

8,{ 529,00

84 529,00

19 529,00

5 000,00

75 045 Krvalifikacja wojskowa

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lla realizac.ję

zadali bieŻących z zakresu admiDistracji rządowej oraz innych

Żadali zlecoDych gminie ustawami

400,00

400,00

400,00

'{00.00

75045 Kwalifikacja woj sko*,a

wydatki bieżące' w tymI

l) $'ydatki j ęd nostek budżeto*rych. w tyn na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

'r00,00

400,00

400,00

400.00

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANów WŁADZY

PAŃsTwowEJ. KoNTRoLI I ocHRoNY PRĄWA

oRAZ sĄDowNIcTwA
Urzędy laczelnycb organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Dochody bieżące' w tym:

dotacje celowe otrŻymane z budŹelu państ\ła na realizację

zadali bieŻących Ż Zakresu administrac.ji rządowej oraz innych

zadari zleconvch gminie usta\\'ami

2 150,00

2 150,00

2 150,00

2 150,00

2 rs0,00

Tabela lu 5

Dochody i wydatki na Zadania zlecon€ z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone ustawami na 2012 rok
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75101 Urzędy uaczelnych organów władzy palistwowej, kontroli

i ochrcny prawa

wydatki bieźąc€' łY Ęm:
l) wydatki j ednostek budżeto$}ch, w tym:

a) wyDagrodzenia i składki od niclr naliczane

2150,00

2 150,00

2 150,00

2 150,00

852

85212

85212

PoMoc sPoŁECzNA
Świaclczenia rodzinne' ś\łiadczenie Z funduszu alimentacyjnęgo

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące, w Ęm:
_ dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa Da realizację

zadail bieżących z zakesu administracji rządowej oraz innych

zadari zleconych gminie ustawani

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

omz składki na ubezpieczenia emefytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące' w tym:

]) wydatk i .iednostek blldŹetowych, w tym:

a) wynaglodzenia iskładki od niclr naliczane

b) wydatki związaDe z realizacją ich statutowych zadań

3) śWiadczenia na rzęcz osób fizycznycb

4 908 300,00

4 892 100.00

892 100,00

892 I00,00

4

4

4 908 300,00

4 892 100,00

4 892 100,00

225 263,00

2r 8 866,00

6 391 ,00

4 6ó6 837,00

85213 Skladkina ubęzpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobiera.jące niektóre świadczenia z pomcy społecznej, niektóre

'u radczenra rodzrnre ora/ ,/a o\ob) ucu estniczice

rv zajęciaoh cenlrun integracji spoleczlej

Dochody bi€źące' w tym:

_ dotacje celowe otrzymane z budżetll państwa na realizację

7'adali bieżącycl1 z zaklesu adniDistracjj rządowej ofaŻ innych

zadari zleconych gminie ustawarni

9 900,00

9

9

900,00

900,00

85211 składki na ubczpieczenie zdrolł'otne opłacane za osoby

pobiel.ające nięktóre świadczenia z pomcy społecarej, niektóre

su iadclelli2 rod/inne ordl ./a o)oby uc7eslnic/ące

w zajęciach celrtrum integracji społecznęj

wydatki bieżąc€' }v łm:
]) wydatki j ednostek budżetowych, w tym:

a) rłrynagrodzenia i składki od nich na]iczane

9 900.00

9 900,00

9 900,00

9 900,00
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85228

85228

Usługi opiekuńcz€ i specjalisq'czne usfugi opiekuńcze

Dochody bieżące' w rymI

- dotacje celowe otrzymane z budzetu pństwa na rcalizację

zadań bięĄcych z zakJesu administracji rządowej oraz innych

zadń zleconyc]r gminie ustawM

Usługi opiekńcze i specjalisq'czn€ usługi opiekuńcŻć

wydatki bieżąc€' w tym|

1) \łydatki .jednostek budżetowych, w qm:

a) w)magrodzenia i składki od nich naliczane

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

qr_ Ó_r' T

^Ęi4',^o
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Tabela rT 6

Dochody z tytulu kar pieniężnych i op|at zz korzystanie ze środowiska i \Yydatki na

realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2012 rok

L'"-'1
I

Dzial Wydatki

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowIsKĄ
Wpł}ałY i \łydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar Za kolzystanie ze środowjska

Dochody bieżące' w tym:

- wpl'vqr'z oplat za korzystanie ze śIodowiska

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000.00

900

g00t 9

GosPoDARI(Ą KoMUNALNA I oCHRoNA

ŚRoDowIsKA

Wpłyły i lłydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środo\łska

Wydatki bieżale, !v tym:

1) WydatL(i jednostek budżetowych' w tym na I

b) uydatki związane z lealizacj ą icl] statutowych zadań

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000.00

26 000,00

;:'l.:. ogólem
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lalącznik nr l

ao lrch$al) llu(l/.1,r\. (imin) (z rnan. rck 2lll2
Nr
ltad), (jn]ilr)" (' ńJ
/ dni.

ZESTAWIENlE PLANowANYcH KwoT DoTACJI UDZtELANYc}l z BUDżETU cMINY CZARNA w 20l2 RoKt]

DŻi^l RoŻdzia Rodzlj dotacji Żbudżetu
dlajednostck

pllblicznych

dla i€dnost€k spoza

publicztrych

0t0
01030

RoLNlcTwo l ŁowlEcTwo
lzbv RolnicŻe

- wplata na rzecz lzby Rolniczej

l0 000,00
10 000.00
l0 000,00

600
ó00l4

TRĄNsPoRT l ł,ACzNoŚc
Drogi public7ne po ato\łe

_ dotacja celowa do Powiatu na pomoc linansową na
dofinansowani€ wlasn]ch zada'i inrYcstycyjnych izakupów
inwcstycyjnych, w tym:
' Ptebudowęd]'agi pa1|i.no\|ei Nr I]31R PzeclLi-Chalawd
pop,.e. vykokanic chol1ni*ą n' h1icis&l.ści Crabiny na a.ltn1ku ad
g]'dnicy . l ieicovościąsltL6.ęCln da sktlvża',ania z drogą

PowidlowąNr 1290RCnhin," C lol,atzolła- Czana knl
I8+998,50- 19181.t
- rrzeblldavę drogi po|,iaby,ej M 1 l8"łR Przecląyy Chotova
poPrz!. \l ):kanu, ic chadnjka \ nl i!1sco]|ś!i Crdhi]1), nd odcink! od
słr:}Ęoiania r dr!Ęą pol| k!lo\'ą Nt ] 290 R Crdbiny Glo\locrova-

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

l2a a1a.a0

100 1Lt1,aa

75401

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I

oCHRoNA Pt{ZICtwPożARowA
lednosrki terenorYe Polic.j i

- wplatn na Fundusz wsparcia Policji Ż prz.7'nrczenię''i n^

zakup ptliwa do sanochodu dla Konisariat'r w Czarncj

000,00

5 000.00
5 000,00

a0! OSWIATA I WYCHOWANIE 37 500,00
80 t04 i7 500.00



ffiłuoęl'i""
ornŻ rcfun{r.cię loszlów tlolacji Udzieloncj Przez cminę Miłslo
l'thh'i lla /:ltnie./l.ll|ąc\cll nr lcnlllcelllin) ( /Al a Uc/llió$

uczęszvając}ch do Przcdszkol' publicznych i niepublicŻrtvch

37 500,00

3 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA

85158
3 000.01)

- przckazan'Ć dotłcjj do Gminy Miasto l{zesŻórv telem

pokr]cia częśĆi kosltów 7!tiązanych z do\Yiezienic'n osób

nictrzcźwy.h z terĆnu GmiI} Czarna do 1zb} wytrzĆźwień rv

3 000.00

P()MoC sPoŁECZNA
5 000.0c
5 000,00

85214 Zasill( i ponbc w lran Że o11]Ż skladki na

.7.iia emcrvtalne i renlowc
_ dotacja na fin1rnsołanic lUb dolinansowanie zadań zleĆonyĆh

do rcaliz.cii stowźlź}szeniom_ pomoc osobom brzdomnym

5 000,00

COSPODARKA I(OMUNALNA I

oCHRoNA śRoDowISKA
60 106-00

9000t GospoLlatka ścieko$a iochrona wód
dotac.ia przedniotowa dla samorządorYcgo 7'kładu

budlrro$.e"

60 106,00

60 10ó'00

921
KULTURA I OCHRONA
DZIID7,ICTWA NARODOWEGO
Domy i ośl odki ku ltL f' świct]ice i kluby

- dotacja podmiotowa do Gminn€go Centrum Kultury i

PrĄmocti $ ( /.rllcj

1 042 061,00

941 164,00

9'rl 16,1,00

921 l6 BibIoreli
- dotacja podmiotowa dt:t Cminnego Centrun Kulturv i

Prumocji$ c/arnci

100 900.00
100 900,00

926 KUL'TURA FIZYCZNA I SPORT
l lł0 000.00

92ó05 Zadania '! zakresje kultury llzycznei i sporlu
dotacjc celowe (bieżące) dl. klubów sportorvJch

180 000,04

180 000,0t

ogólem' w Ęm:
- dotacje ccloł'e
- dotacic podmrolo$c

- dolacie przcdrninlonc

1 361 670,t)0
265 s00,00

l 042 0ó4,0{

60106,0(

195 000,00
lós 00o,o0

10 00r),00

0,00

..-l



7dlic7!ik .r 2

do l ch$.lJ Bu(lzcto$ci Grnińy t'^ma na lok 2() ]2

Nr
Rrd) (nnit) C/r.rn
z dnid

Plan przychodów i kosztóW Żakładów budżetowych W roku 2012

WysŻczególnń;ie Nr podŻiałki
środków ob.otowych

(5 2370)s

Grn nńy Zakład Gospodark] KomunalnejW czarnej

1
Wvtważanie i Żaopatrywanie w energię
elektrycŻną' gaz iwodę

400 919 244 811 080 108 204

11 40402 891 506 103 526

P.7ÓŚla]a.l7 ala]nÓść 40095 2-7 TTA 23 100 4 674

ż Transport ilączność 600 83 800 ,83 800

21 Drogi pub LcŻne gminne 60016 56 300 56 300

2.2 PoŻos1ala dŻ a]ahośĆ 60095 -27 500

3.
Gospodarka komunalna i ochrona 900 T 257 724149 55 655 748111 -16 665

3.1 Gospoda a ściekowa i ochrona wód 90001 705 300 55 655 60 589

oŹysŻżan e ml.sll Wsi 90003 9 500 ,9 500

3.3 PoŻoslala dz alalność 90095 18 889 93 900 67 754

1 642 991

a,*il
I



UZASADNIENIE
DO

PROJEKTU
UcHwAŁY BuDżptowp.r

GMINY CZARNA
NA 2012 ROK



1. Uzasadnienie do projektu dochodów budżetu Gminy czarna na 2012 rok

Projekt dochodów budŹetu gminy na 2012 rok opracowany został na podstawie

infomacji Ministra Finansów otrzymanej pismem sT3/4820/17l201o z dnia7.I0'2o11 l' o

rocznych planowanych kwotach poszczegóInych części subwencji ogólnej i planowanej na

2012 r' kwocie dochodów Z t}'tułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizyczrrych, informacji od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji na realizację

zadań Z zakesu admiDistracji rządowej, kwotach dotacji na realizację zadań własnych,

ir'lformacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację

Iejestru wyborców orM na podŚtawie uwalunkowań Gminy czama'

Dochody gn'liny na 2012 lok Zaplanowano w łącznej kwocie 35 533 896'00 zl, w tyn

dochody bieżące w kwocie 29 879 112'00' tj. 84'09 yo ogółu dochodów, oraz dochody

majątkowe w kwocie 5 654 784,00 zl, tj. 15'91 7o ogółu dochodów.

W dziale ,,Rolnictwo i łorłiectwo'' Zaplanowano dochody z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego na podstawie zawańej umowy pomiędzy Województwem

Podkarpackin a Gminą Czarna o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego

Plogramu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Z t}łułu

realizacji zadania pn. ,,Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Bolowa'''

W dziale ,'Gospodarka Mieszkaniowa'' zaplanowano dochody bieżące zgodfie z

zawarbłni umowami najmu, dzierzawy i Wieczystego użf'tkowania' Zaplanowano

tloclrody majątkowe z t1tufu sprzedaży mienia komunalnęgo' w tym: 1/2 udziahr w działce

zabudowanej w ZdŹalach (40 000,00 zł)' działek przyległych do linii kolejowej w związku

z jej przebudową (92 000,00 zł), działek budowlanych w chotowej o łącaej pow' 0,47 ha

(250 000,00 zł), tlziałki zabudowanej budyŃiem remizy oSP w Podlesiu (70 000,00 zł)'

W dziale 
',Informatyka'' 

zaplanowano dochody na.jątkowe w lalnach Regiona]ne8o

Programu operac/nego województwa Podkarpackiego na lata 2007'2013 z tytułu

realizacji Projektu.,PSeAP - Podkarpacki Systqn e-Administracji Publicznej" na

podstawię umowy zawańej pomiędŻy Województwem Podkarpackim a Gminą Czama'



W dzia]ę 
''Dochody 

od osób prawnych' od osób fĘczflych i od innych jednostek

niepoŚiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem''

zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- dochodów z podatku rolnego' leśnego, od nieruchomości' od środków transpońowych -

w wysokości przewidy'r'vanego wykonania w roku 2011 powiększonego o 70ń waltości'

- dochodów Z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

tęr}torialnę8o na podstawie ustaw _ na poziomie planowanego wykonania w 2011 roku, z

tym, że dochody z t}'1ułu opłat za zajęcie pasa drogowęgo i z opłat za umieszczenie w

pasie drogi gn,innej urządzeń inflastruktury technicznej oszacowano na podsta\łle

wydanych decyzj i administraci nych,

- dochodów realiuowanych przez Urzędy Skarbowe tj' podatek od działainości

gospodarczej osób lizycznych opłacany w fomie kalty poclatkowej, podatek od spadków i

darowizn i od czynności cywi1no-prawnych oraz podatek dochodowy od osób prawnych -

na poziomie planowanęgo wykonania w 2011 roku,

- dochodów z t1'tułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwocie

określonej przez Ministla Finansów.

W dziale ,,Różne rozliczenia'' zaplanowano kwotę subwencji ogólnej na rok 2012

ustaloną przez Ministra Finansów w kwoci e 16 802 697 
'00 

zł'

Subwencja ta składa się:

- z części wyrównawczej w kwocie ó 4ó0 624'00 zł'

_ z części lównoważącej wkwocie 319 391,00 zł'

Ż części ośWiatowej w kwocie 10 022 682'00 zł'

w dziale 
',oświata 

i tvychowanie'' zaplanowano dochody z tJ'tułu

stołówkach szkolnych i przedszkolnych omz wpływy z opłat

przedszkolu.

wpłat na ż}.Wienie

za pobl't dzieci

w dziale ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' zaplanowano dochody

bieżące z t}tułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego za dzierżawę majątku

wJtwoźonego w ranach projektu lealizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności

pn' ,.Program poprarły czystości zlewni rzeki Wisłoki''' Wysokość czynszu oszacowano

zgodnie z w)tycznymi zawańymi w studium wykonalności dla plojektu. Na podstawie

umo\Ą}' o ptzyzttulie pomocy Zawartej pomiędzy Samorządem Województwa



Podkaryackiego a Gminą czama zaplanowano dochody majątkowe z t}tułu śIodków z

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju obszarów wiejskich na

|atą 2007-2013 z 5łufu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitamej,

rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w

Głowaczowej ".

W dziale ,,Kultura i ochrona dziedzictwa nlrodowego" zaplanowano na podstawie

umowy o ptzyztanie pomocy zawMej pomiędzy Samorządem województwa

Podkarpackiego a Gminą czama dochody majątkowe z Europejskiego Ftmduszu Rolnego

w ramach Programu Rozwoju obszańw Wiejskich na Lata 200']-2013 z t},tułu realiz2cji

inwestycji pn. ,,Przebudowa remizy oSP Jźwiny na Centrum Ku1tura1no_Informatyczne''

Zgodnię z informacją otrzymaną od wojewody Podkarpackiego i z Ikajowego Biura

Wyborczego zaplanowano w budżecie gminy wstępnę wielkości dotacji cęlowych na

tealizac)ę zadań z zakresu adninistracji rządowej oraz zadań własnych gminy. Dotację te

przęznaczono na lea.lizację zadań z zaktesl

- administracji publicznej w kwocie 84 929,00 zl,

_ pomocy Śpołecznej w kwocie 5 657 100,00 zł'

- aktualizacji spisu wyborców w kwocie 2 150,00 zł.

'{tł ę
lóz, t r'l}u(,I



2. Uzasadnienie do proj€ktu wydatków budżetu Gminy Czarna na 2011 rok

Dz. 010- RoLNICTwo I ŁowlEcTwo

w rozdz. 01008- Melioracje wodne zaplanowano środki na wydatki zvłiązane z oplatą

melioracyjną gruntów gmiDnych.

Zaplanouano środki na zadanie inwestyc1jne:

. .'Budowa kanału ulgi dla potoku wsio\ła w miejscowości Borowa'' w kwocie

956-500zł. w tym środki z Regiorralnego Programu operacyjnego województwa

Podkarpackiego w krłocie 802.443 zł'

W rozdz. 01030- Izby Rolnicze Zgodnie z ustawą zaplanowano należną składkę do Izby

Rolniczej w w}sokości 27o od wpły'rvów z podatku rolnego.

Dz.400_ WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERG!Ę

ELEKTRYCZNĄ' GAZ I woDĘ

w rozdz. 40002- Dostarczanie wody zaplanowano środki na rzecz Żarządu Dtóg

PolYiato\\ych t}.tułem opłaty za umieszczenic w pasie drogow1.m sięci rł'odociągowej.

Dz. 600- TRANSPoRT I ŁĄczNoŚC

lv rozdŻ. 60014- Drogi publiczne powiatorłe

Na podsta\ł.ie podjętych Uchwał Rady Gnriny zaplanowano przekazalie środków do

Powia1u Dębickiego w 1brmie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 220'000

zł' w tyn]:

. Przebudorva drogi powiatowej nr ll84R Przecła\Ą-Chotowa poprzez wykonanie

chodnika w rrricjscowości Grabiny_ na odcinku od gran1cy z miejscorvością

Straszęcin clo skrzyżowania z dfogą powiatou'ą Nr 1290R Grabiny Głowaczowa-

czama km l8+998.50 l9+844 _ l20'000 zł.

. Przebudowa drogi powiatowei nr l l84R Przecław-Chotowa poprzez wykonanie

chodnika w niejscowości Grabiny na odcinku od skrzyżowania z dlogą

powiatowąNr l290 R Grabiny- Głowaczowa- Czarna do szkoły - 100'000 zł.



w rozdz.60016- Drogi plbliczne gmitrne zaplanowano środki na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników Iobót publicznych na okles sŻeściu

mięsięcy, których wynagrodzęnię będzie refundowane z Powiatowęgo Biura Pracy oraz

środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na terenie

gninY.

Zaplanowano środki na wykup działek pod drogi gnime na terenie gniny czama w

kwocie 50.000zł.

w rozdz. 60078- Uguwanie skutków klęsk łwiolowych zaplanowano środki na

rc^liŻaąę zadań z zakresu usuwania skutków powodi w kwocie 200.000 ż, w tym

remonty dróg: Księża droga, droga chotowa zĄ zAleweln' droga chotowa V kościołą

droga Borowa k/ Kajpusta.

Dz 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano śIodki na

opłacenie energii w bud}nku byłego ośrodka Zdrowia w czamej, podątków na rzecz

budżetu oraz naleŹny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od ęzynszy i spradaży

majątku gminy.

Dz. 710- DZIAŁALNoŚĆ UsŁUGowA

w rozdz. 710M- Plany zagospoda.owania przestrzenlego zaplanowano środki na

opracowanie planu zagospodarcvania prz estrzennego Gminy Czarna \ł kwocie 21.000zł'

D2720- INFORMATYKA

\^l rozdz. 72095- P ozostala dzialalność zaplanowano zadanie inwestycyjne:

. ,,PseAP- Podkarpacki systeń e Administracji Publicaej'''



Dz.750-ADMINISTRĄCJA PUBLICZNA

w rozdz.7sol1- Urzędy woje'}'ódzkie zaplanowano środki na wydatki związane z

utŹymaniem 3 pracowrrików wykonujących zadania zlecone finansou'ane z dotacji w

kwocie 84'529 zł i ze środków własnych w kwocie 108.12l zł. Na wydatki te składają się

w}naglodzenia ipochodne od rłynagrodzeń, zakup druków_ oplaty za licencje programu,

przepisy. opłaty pocztowe, szkolenia, koszty delegacji służbowych oraz odpis ZFŚs.

w rozdz.75022- Rady gmin zaplanowano środki na utrŻymanie Rady Gminy tj' diety dla

radnyclr i soltysów.

W rozdz,75023- Urzędy gmin zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeli dla 25,85 etatów pracownikó\ł' administracji i 1,5 etatu pmcowników

obslugi' ZaplanowaDo lównież śroclki na wypłatę tagród jubileuszowych d]a tżech

pnco\rników' Zaplanowano środki na wuagrodzenia prowiz'ne dla sołtysów. Pozostałe

zaplaiowanę wydatki to: zakup drukórv, materiałów biurolłyclr, energii, gazu, wody,

roznów telefonicznych' opłat licencyjnych, pocztowych, koszty egzekucyjne, rrsługi

serwisowę sprzętów' szkolenia pracowników, delegacje słuzbowe, ryczałty samochodowe,

prenumeraty czasopism, umowa zlecenie konselwatola sprzętu komputerowego, koszt

ptzcprorładze:tia attd1lu wc\ĄnętŹnego oraZ odpis na ZFśS'

w rozdz. 7504! Kvalifikacja wojskowa zaplanot'ano środki na zwrot kosztów dojazdu

do powiatowych konrisji lekarskich w kwocie 400 zł'

|N rozdz.75013- Promocja jednostck samorządu terytorialnego zaplanowano środki

na plomocję gminy.

w rozdz'75095_ Pozostala dzi'laltrość zaplanowano środki l1a zaplatę należnej składki

do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie 5.556 zł otaz składkę człoŃowską do

Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania Partnęrstwo 5 Gmin w Ropczycach W kwocie
'7 .901 zł.



Dz.75l- URZĘDY NAczELNYcH oRGANow wLADzY PANsTwowEł
KoNTRoLl I ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNlcTwA

w rozdz. 75l01- Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochro[y

pra!ła zaplanowano wydatki finansowane z dotac.ji w kwocie 2.l50 zł Ktajowego Biura

Wyborczego w Rzeszor.vie na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dz.754- BEzPlEcZEŃsTwo PUBLlczNE I ocHRoNA
PRZEcIwPożARowA

w rozdz' 75403- Jednostki terenowe Policji zaplanowano środki w kwocie 5'000 zł do

Wojewódzkiej Komendy Powiatowej w Dębicy w celu zakupu paliwa do samochodu dla

Posteruuku Policji w Czamej.

w rozdz' 75472- ochotnicze straż€ pożarne zaplanowano środki na utrzynanie

jedllostek ochotniczych Straży Pożarnych na tercnie gminy' Do utrzymania należy zaktĘ

paliwa. sprzętLL. ekrł,irvalenty dla strażaków za Lldział w akcjach pozamiczych' opłaty za

gaz. errergię' rozĘo}v} telefoniczne. części zamienne do samochodó\ł'' umowy zlecenia

konselwatolów sprŻętu. badania lekarskie, ubezpiecze ia samochodów i straŹaków'

w rozdz. 75414- obrona cywilna zabezpieczono środki na zakup sprzętu na stanowisko

1eagowania kryzysowęgo w obronie c}lłilnej.

Dz.757- oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

w tozdŻ.15102- obs|uga papierów lvartościowych, kr€dytów i połc1L€k jednostek

simoŹądu terytorialnego zabezpieczono ślodki w budżecie gminy na spłatę odsetek od

Zaciągniętych pożyczek i kedytów i planowanego do zaciągnięcia kred}'tu

dluPoterminouśgo i krótkotermillorłego.



Dz.758-RóżNE RozLIcZEMA

w rozdz' 75818- Rezerwy ogólne i celowc_ zgodnie z ustawą o finansach publicznych

zaplanowano rezerwę ogólną kwocie 334'273 zł oraz zgodtie z ustawą o zatządzwtill

kryzysow1'm Zaplanowano śtodki na rezerwę celową w kwocię 61.152 zł na realtzację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz.80l_ oŚwIATA l wYcHowANIE

w rozdz' 8010l_ szkoły podstawołe zaplanowano środki na wynagrodzenia' składki

ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dla nauczycieli (86,57

et.) i obsługi szkół podstawowych (26,75 et')'

w w}datkach bieżących pzeznac?Ąno dla szkół podstawowych środki na bieżące

utrzymalie, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, zakup pornocy

dydaktycznych, druków, delegacje, naprawę sprzętu.

Zabezpieczono środki Da ren]onty w crabinach oÓ'000 Zl l w Zdzarach 90'000 zł.

W rozdz. 80103- oddziały przedszkolne rv szkolach podstawowych zap]a owano

środki dla nauczycieli (8'36 et.) klas 0 przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia,

składki ZUs, FP, dodatek wiejski' dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny.

w rozdz. 80104- Przedszkola zaplanowano środki dla nauczycieli (9,84 et.) i obsługi

(4,00 et.) przedszkoli na w)magrodzenia, składki ZUs, FP, dodatek wiejski, dodatek

mieszkaniowy, fundusz socjalny.

W wydatkach bieżących przeznaczono dla przedszkoli środki na bieĘce utrzymanie'

opłaty za mędia, zakup materiałów i wyposażenia' pomocy dydaktycznych, druków,

delegacje, naprawę sprzętu-

Zaplanolvano środki w kwocie 37'500 zł na refundację kosztów poniesionych przez

Gminę Miasto Dębica olaz reftuldację kosŹów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto

Dębica na zamieszkujących na terenie gminy czarna ucztliów uczęszczających do

przedszkoli publicznych i niepublicznych.



w rozdz. 80110- Gimnazja zaplanowano środki dla nauczycieli (58,45 et') i obsługi (4

et') na \łynagrodzenia' składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek miesŻkaniowy' f,ndusŻ

socjalny' naprawę sprzętu'

W wyclatkach pźeznaczono środki dla gimnazjów na bieżące utrzymanie, opłaty za media,

ZalQp druków' materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, de]egacje'

w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do Śzkól zaplanowano śrcdki na dowożenie 56

uczniów szkół podstawowych' gimnazjów, 13 uczniów specjalnej toski do ośrodka

wychowawczego w Pniu i Dulczy Małej, rł]nagrodzenia dla opiekunki unowa o pracę 1

et', dowóz indywiduainy dla 5 uczniów, umowę dla kierowcy autobusu 1 et. onz zaknp

paliwa, ubezpieczenie i utrz}manię samochodu.

w rozdz. 801l4_ Zespoły obsługi ekonomiczno _ administracyine szkół zaplanowano

środki dla placowrrików 7 ęt. na w}nagrodzęnia, składki ZUS' FP, fundusz socjalny, oru
bieżące utrzymanie' zakup drrrków, materiałów, papięru, opłaty za telefon, zakup

\\Yposażenia, naprawy splzętu, delegacje'

w rozdz. 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów'

w rozdz. 80148_ stolówki szkolne i przedszkolne zaplanowano śIodki dla obsługi (15

et') na wynaglodzęnia, składki ZUS, FP' fundusz socjalny'

w $'}datkach pfzeznaczoĄo środki dia stołówęk na zakup żywności do sporządzania

posiłków dla uczniórł'szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli'

w rozdz. 80195- Pozostala działalność zaplanowano środki na wynagrodzenie opiekuna

hali spolłowej, na fun.lusz zdrowotny nauczycie1i oraz środki na odpis na fundusz socjalny

dla emel'}towanych nauczycieli' pracowników szkół podstawowych i gimmzjów'

Dz. 851- OCERONA ZDROWIA

W rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii zaplanowano środki na zwalczanie

narkonranii



w rozdz' 85154- Przeciwdzialanie alkoholizmowi zaplanowano środki na diety dla

członków komisji, pomoc na wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych' zakup

sprzętu spoftowego' profila.ktykę olaz rozwiązywanie problernów alkoholowych.

w rozdz. 85158- Izby wytrzeźwień zaplanowano dotację 1ł'kwocie 3'000 zł do Gminy

Miasto RŻeszów celem pokycia części kosztów ŻwiąZanych z dowiezieniem osób

nietrzeŹw\'ch z telenu Gminy Czarna do lzby Wytrzeźwień w RŻęszowie.

Dz.852- PoMoC SPoŁECZNA

W rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej zaplanowano opłatę za pob}'t mieszkańców

gnriny w domu pomocy społecznej na kwotę 45 000 zł.

W rozdz.852l2- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

plallowane są wydatki na w)'płatę świadczeń rodŻinnych (zasilki rodzinne wraz z

dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeli z ftulduszrt

alimentacyjnego' składki na ubezpieczenia emel}talne i lentowe dla niektórych osób

otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Planowanę są zakupy materiałów'

wyposażenia, znaczków poczto\łych, licencji' szkoleń' po&óże służbowe, opłaty

ba łowe, opłaty za Iozmowy telefoniczne' lvynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

dla pracowników realizujących zadania z zakesu świadczeń rodzirrnych i świadczeń

alin, entacyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób Zatrudnionych na umowę

zlecer'lie. PrzewidywaDa wartość wydatków ogółem 4 897 l00 zł ' z 1śgo I5I 763 zl

planowane na utrz)łnanie (3% dotacji Wojewody i 5 000 zł wkład gminy)'

Zaplanowano równieŹ środki na zw'oty Clotacji nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych olaz odsetek od lych świadczeń.

w rozdz.85213- składki na ubezpie€zenia zdrowotne opłacane za osoby pobi€rające

niektóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - W

tym rczdziale planowane są wydatki na składki ubezpieczenia Żdlowotrrego:

- dla niektórych osób otrzymującycil świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 9900zł.
- d]a niektórych osób otrzynujących zasiłek stały wkwocie 8 215 Zł ( w tym: dotacja
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Wojewody 7 300 zł (80% kosztu), środki gm|Ąy 9I5 zł ('2oyokoszt]J:)'

Plan ogółem wynosi 18 115 zł.

w roŻdz,85214- z^silki i pomoc rv naturze oraz sldadki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe planowane są zasiłki okresowe na kwotę 499300 zł, celowe i pomoc w

nafurze w kwocie 10 000 zł' wartość ogółem świadczeń 509 300 zł, w tym dotacja

Wojewody 499 300 zł i środki Gminy 10 000 zł.

W rozdziale tym również zaplanowano dotację w k\ł'ocie 5'000 zł na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaŹyszeniom - pomoc osobom

bezdomn),m.

W rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe zap]anowano śIodki na w}płaty dodatków

mieszkaniowych właścicielom i najemcom mieszkań'

w tozdz. 85216 - Z^siłki stale planowane są wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogółem

l2I'750 z1' z tego dotacja wojewody w kwocie 9'/ 400 zł (80yD całości kosztów) i środki

gminy w wysokości 24 350 zł (20% całości kosztów).

w rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej planowane są lvydatki na utrzymanie

ośrodka Pomocy Społecznej, tj. Wpagrodzęnia dla pracowników i pochodne od

wynagrodzeń omz zakup matęriałóW biurowych, sprzętu biurowego' znaczkóW

pocztowycl], licencji, papieru ksero, akcesoriów komputęrowych' połączeń

teiefonicznych' szkoleń, wyjazdów słu]Źbowych w telen, delegacji, prowadzenia rachuŃu

ba!łowego i inne - wartość p]anowanych wydatków 324 278 zl' z tego dotacja

Wo.jewody w wysokości 144 800 zł i środki gminy w wysokości I'19 478 zł.

W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są

wydatki na wynaglodzęnie dla osób wykonującyclr spęcjalistycznę usługi opiekuńczę w

donu chorego rv krł'ocie 6 300 zł (dotacja Wojewody).

w rozdziale 85295- Pozostała dzialalność planowanę są wydatki na dożywianie

dzieci w szkołach, zasiłki na Ą.r"mość' pomoc rŻeczową w kwocie 200 000 Żł (środki

własne gniny) '
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Dz. 85,t _ EDUKACYJNA oP|EIiĄ wYcHowAwczA

w rozdz. 85Ż101 _ Świetlice szkolne zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki
ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dla 2 etatów

nauczycieli.

w rozdz.85415_ Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano śIodki na stypendia dla

ucz1'iów'

w rozdz.85446_ Doksztalcanie i doŚkonalenie nauczycieli zaplanowano środki na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli przedszkoli'

W rozdz. 85495_ Pozostal' działalność zap]anowano środki na odpis na fundusz socjainy

dla ęmęłtowanych nauczycięli, pracowników przedszkoli'

Dz.900- GosPoDARLĄ KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsKA

w tozdz' 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na dotację

pŻedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budźetowego w kwocie 60.106 zł,

zaplatę vAT do Urzędu Skatbowego od czynszu dzierŹawnego' opłaty z\Ąiązane z
ul'nieszczeniem w pasie drogowyrn sleci kanalizacyjnej.

Zaplanowano środki na zadania illrłe.t)cyjnę :

o 
''Budowa oczyszcza].ni ścięków w miejscowości stara Jastźąbka wIaZ z siecią

kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka etap I, Przery'ty Bór _e1ap II, Róża-

etap IIl'' w kwocie 280'000 zł'

l ,Budowa sieci kanalizacji sarritamej, foŻbudowa oczyszczalni ścieków

modemizaoja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej" w kwocię

4'762.008 zł' przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w l€urlach

Programu Rozwoju obsŻalów wiejskich w kwocie 2'867'900 zł.

Zap1anowano lównież środki na wykup działek pod przepompownie ścieków kwocie

10'000 zł'
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w rozdz. 90002- Gospodarka odpadami zaplanowano środki na wywóz nieczystości Z

kontenerów, likwidację dzikich wysypisk olaz dopłatę do kosztów wlĄ^/ozu selektywnej

zbiórki odpadów'

w rozdŻ.90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na

pielęgnację i utŻymanie zieleni na terenie gminy Czarna'

w rozdz' 90005- ochrona powietrza atmosferycŻnego i klimatu zaplanowano środki na

zadanie iDwestycyjne:

. 
''Instalacja systemów enelgii odnawialnej na budyrrłach użyteczności publicznej

olaz domach plywatnych na tercnie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza

Wisłoki''

w rozdz. 90013' schroniska dla zwieźąt zaplanowano środki na ochJonę zwieĘąt

bezdon'nych.

W rozdz. 90015- oświetleni€ ulic placów i dróg zaplanowalro środki na utzymanie

oświetlenia ulic i konser'wacji przy drogach gminnych.

ZapJanorłaro (rodki na zadanie inrłesl5 c5jne:

. .'Budowa oświetlenia L icznego na terenię Gminy czama w zakresie opracowania

dokumentacji technicznej" w kwocie 25.000 zł.

w rozdz. 90019- wpływy i wydatki związa[e z grofrńdŻeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środołvislo zaplanowano ślodki na Zadania gniny związane Ż ochroną

środowiska i gospodarką rł,odlą.

w rozdz.90095- Pozostała dzialalrrość zaplanowano środki na komulraiizację \Ą t)m:

opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian, rozglaniczel a działek, operaty

szacunkowe, opłaty sądowe, wyceny dŻiałek' opłaty za akty notarialne' wpisy do ksiąg

wieczystych oraz środki na eutanazję, transpofi i utylizację padłych z\,\j.ęrząt'
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D2.921- KULTURA I OCIIRONA DZIEDZTCTWA NARODOWEGO

w roŻdz. 92109- Domy i ośrodki kultuIT, śrvietlice i kluby zaplanowano dotację

podmiotową z budżetu dla samorządowej inst}tucji kultury dla Gminnego cenfum

Kultury i Promocji w Czarnej w kwocie 94l,164 zł.

Zaplanowano środki na lealizację inwestycji l

. 
',Przębudorł'a remizy oSP JźWiny na Centrunr Kulturalno-Infomatyczłe'' w

kwocie 742'000 ń' przy ldziale środków z Europejskiego Fundoszu Rolnego \ł
ramach PloglamLr Rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 434.616 zł'

. ,,Budowa budlnku centrum kultury, boiska wielofunkcfnego, placu zabaw wmz z

inftastrŃturą w Przyborowie" w kwocie 44.000 zł ( projekty)'

w rozdz. 92116- Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla samoŻądowej

instlucji kultuy dla bibliotek w kwocie 100'900 zł'

Dz. 926- KULTURA FIZYCZNA

w rozdz. 92601- obiekty sportowe zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne:

. ,,Budowa centrum Rekeacyjnego w Czarnęj etap II '' w kwocię 60'000 zł.

w rozdz. 92605_ z^datia w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację cęlową

dla klubóW sportowych na wspieranie kultury fizycznej na terenie gminy czama w kwocie

180.000 zł'

Zaplanowano równięż środki na zaplatę umolłY zlecenia z placownikiem pełniącym

obowiązki konserwatom obiektu spońowego w Centrum Rekeacyjno- spofiow)'m w

Czarnej oraz środki na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych'
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3' Uzasadnienie do projektu planu przychodów i roŻchodów budżetu Gminy czarna
na 2012 rok

Planowane przychody budżetu gminy na 2012 rok wynoszą 2 956 365'07 zł i są to

przychody z tytułu ked)tu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązati z t}.tułu

kedFów i pożyczek'

Planuje się lównież Żaciągnąó kred}'t na pokrycię lvystępującego \ł ciągu roku

przejściowego deficytu budŹetu do wysokości 2 0o0 00o'oo zł'

Planowane rozchody budżetu gminy na 2012 lok \ł.ynoszą 3 453 931,63 zł i są to

rozcl'tody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Planorł'alrą nadwyżkę budżetową w kwocię 497 5ó6,56 zI przeznacza się na spłatę

zaciągniętego w 2009 roku kled1tu na pokrycie środków pochodzących z Funduszu

spójności z t}tułu realizacji zadania pn. ,,Progran poprarły czystości zlewni rzęki Wisłoki

- budor.ła kanalizacji Czama i Crabiny".

Planowanę zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku w}łlosi 19 320 555,07 zł i
stanowió będzie 54,377o planowanych na 2012 lok dochodów gminy'

Planowane do spłaty w 20l2 loku raty ked}tów i pożyczek (po wyłączeniu Iat kedytów i

pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami pochodŻącymi z budżetu Unii
Europejskiej) wlaz z odsetkami stanowić będą 11,37 % planowanyclr dochodów gminy'
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4. Uzasadnienie do projektu przychodów i kosztów Gminrrego Zakladu GoŚpodarki

Komunalnej w Czarnej na 2012 rok

Gmimy Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej planuje, żę W 2012 rcku prŻychody

Zakładu Wyniosąogółem 1 643 473 zł, w bm:

_ ze sprzedaży wody 891 506 zł'

- Za wykonanie przyłączy do sieci wodoctryolvych 27 778 zł,

' za odbiór ścieków 649 645 ń,

za wykonanie przyłączy do sieci kanalizac;inych 18 889 zł,

- dotacjaUG do ścieków 55 655 zł'

Dzial ,t00 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdzialę 40002 - dostarczanie wody zakład zap!4,!1QyąŁ]ł!dąLĘLEą

- wyragrodzenia i pochodne od w;nagrodŻeń dla placo\łników 3'/3 895 zl,

- Żakup nateliałów i wyposażenia' zakrrp ługu sodowego' zakup drukóW i materiałów

biurowych, papieru' zakup znaczków pocztowych omz zakup części do wykonania

biezących remontów- 45 485 zł,

' zakup enelgii eiektrycznej dla wszystkich ujęć_ 209 507 zł'

- badania okesowe pracownikórł'i ubezpieczenie oC- 770 zł'

na pokrycie kosztów rozmów te1efonicznych, prowadzelria rachunłu bankowego,

szko]eń pmcowników' na biężące naprawy i lemonty- 26 895 zł,

- na wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacje- 4 675 zł,

- na świadczęnia socjalne dla pracorłników-9 625 zł'

- opłatę za korzystanie ze środowiska' 28 413 zł.

w rozdziale 40095 - pozostała działalno

wodociagowvch) zapb49]ł@qlĄdą!ki4ą

- zaklrp mateliałów potrzebnych do wykonaniapvyłączy- 21 450 zl.

16



Dział 600 - Transport i lą€zność

W rozdziale 60016 - droqi publiczne s'nilrne zaDlanowano wvdatki na zimowe utzvmanie

dróg:

_ w}nagrodzenia i pochodne- 30 000 zł,

- zakup mateliałóW- 1 300 zł,

- Zakup usług 25 000 zł.

zakup benŻyny, części do biężących napraw i remontów samochodu służbowego-

22 000 zI.

zakup usług pozostałych' przeglądy technicznę' opłaty i składki ubezpieczeniowe_

5 500 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001-gosDodarka ściekowa i ochrona wód zapb49!4E9-]ł4.d4k!!ą

_ wynagrodzenia i pochodnych od uryna$odzeń dla pracowników- 305 914 zł,

_ zakup materiałów i wyposażenia, zakup dnrków i mateliałów biurowych, papieru,

zakup znaczków pocztowych, zakup części do napraw i bieŹących remontów,

akcesoriów komputelowych- 37 215 zł,

- zakup energii elektrycznej dla trzech oczyszczalni i przepompowni -171 415 7-ł

- badania okesowe pracowników i ubezpięczenie oC- 630 zł,

- opłatę za korzystanie ze ślodowiska, czynsz dzierżawny' podatek od nieruchomości-

184 5'74 zł.

pokrycie rachunków za rozmouy telefoniczne. prowadzenie rachuŃu bankowego, za

vywóz osadu z oczyszczalni w Głowaczowej, wykonanie ana1izy ścieków' biezące

naplawy i lemonty pomp i oczysŻczalni, sŻkolenia pracowników- 22 005 zł,

na wypłatę lyczałtów samochodowych i delegacji' 3 825 zł,

- na Wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników- 7 875 zł'

iale 60095-

11



W rozdziale 90003- utrzymanie ładu i porzadku zaolanowano wydatki na:

- zakup benzyny, oleju, części zamierrrrych do kosiarek i pił spalinowych- 8 000 zł,

_ zakup usług pozostałych- 1 000 zł,

- podlóżę służbowe 500 zł'

W rczdziale 90095- pozostała działalno

4ą
_ rł ynagrodzenia bezosobowę ] 000 zł_

- zakup materiałów 17 550 Zł,

- zakup usług pozostałych 75 000 zł'
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MATERIAŁY
INFORMACYJNE

DO PROJEKTU
UcHwAŁY BuDŻEToWEJ

GMINY CZARNA
NA 2012 ROK



nr sT3/4320/1 7',201 1

Wói!
Gminy CZARNA

39-215 CZARNA

1303032 Gmln. CZARNA
16 802 697.00

319 391,00
10 022 682,00

0.00

ROCZNA KWOTA SL]BWENCJ
czEŚĆ wYRÓWNAWcŻA

- KwÓta podslava@
- Kwota @upekialba

cŻĘśĆ RÓWNoWAŻĄcA
cZĘśĆ oŚWATowA
RoczNA }<Wo'IA WPŁATY Do

EJ oLA GMINY na 2012 rk (l+ll+lll)

BUDżE'Il] PAŃSTWA.a 2o12r

6 921510.08
12 733

543.7521
45 674 631275,9121

-a8 200 037
' 195.67Żl

Dochody podalkNe gniny za 2010.'' w9 ŚprawoŻdania Rb_PDP
Liczba mlesŻkańcod lakiycżńie zamieszkalych w ońinje W9 stań! na dzi€ń 31']2'2010l'
Wskaźnik G d@hodów podatkowych gńihy do licŻby mieszkań.óW gm]ny (oL)
DochÓdy podalkM Wystkich gmin w kaj! 2a 2010 r.

LicŻba mEszkańców w łraju wq stenu na dżień 31 12.2010 l'
Wskaźnik dochodów oodalkowĆh w kr6iu dÓ lidbv miesżkań.ów w ka U

KAL(ULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ
sposób UŚlalenla kwoly

nre ńniej52y ńiż 92% wskaźnik. G9
wyŻsŻy od 759i .lŻszyod929o wskażnlka og
wyzsŻy od 40% nE wyzszy niz 75% wskaźnika oo
róWrV lub nżsŻvod40% wsxaźnika Go

1"76%'192'r'Go-G)
L'(1 2 92%'cg+839i'(75%'Gg.G))
L'(4 1 97ol.'Go+99%'(40%'Go'Glr

Wvsokość kwolv oodslawowel 5 697 636'00 Żł

KALKULACJA KwoTY UŻL|PEŁNIAJACEJ cŻ GMIN W kTORYCH G<=150% G

sledh]a oęslość Żalldnienia w kEju na ] kmŹ w9 Ślanu na dŻień 31 12'2010r
GeŚtość Żaludnien a w qm]nie f,a 1km2 wo slańU ńa dŻień 31 12'201o r'

122
86

203,26 zl
Wvsokość kwotv UŻuÓe]fu a]aceL -62 988'00 Żl

ńle wieks2y niż ]5o%wskaźńika Gg
iększyńiż 150% ińiewększy niż 20o% wskaźnika Gq
iekszy ńiż 2oo% i ńie większy niz 30090 wskaźnikó o!

KwoTY WPŁATY na 2012r'

L'20%'(G-150%'Gg)
L',(1096'Go+25%'(G-200%'Gg))

00 zl



URzĄD GMlNy czARNA

wpr 2011 -1l]- 2 6

Rzeszów, Ż011-1o-2/tWOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów
sW ' poc^' Ż9'l

F.l.3t i0.r5.2011

PanlPani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

w świetle ań. l43 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz' U ' z 2009 r. Nr l57, poz. 1240 z późn' zm') rv załączeniu przekazuję wynikające z projektu

ustarvy budżetowej na rok 2012 krł'oty:

l ) dochodów zwiąanych z rea|izaqązĄdń z zakesu adminiŚtracji rŻąd('lłej (Zal ' Nl l ).

2) dołacji na realiŻację zadań:

- z zakresu administracjirządowej (Zał. Nr l)'
_ własnych, które na podstawie obowięujących przepisów są finansowane lub

dofinansowane Ż budżetu panstwa (zał. Nr 2).

Podane kwoty rnają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad

projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

7,^t.2

U FIMŃSÓW l BIDŻETI.



UG czarna pow' dębic^i

ii'o[',']" ' 
o"," r,.,o to'"

.?::i::;:ł:ł'",:"j:'::::,::T":::;'T;:':;:;:::;i:ł#'l"xłi:ł;!;:'#::i::'ń1"ł:"

Dotacie DochodY
wyszczególnienie

Dz. s

4 993 229 9 000

oGÓŁEM

|Ad 
ń i n i stra c j a p u bli c z n a

\urzędy wojewódz^ie

84 929

84 529

84 529

400

$a

750

75011

2A10

Vwattfikacia wajskowa
75045

2A10

752

851

75212

20!0

)azo slałe wy d aki obrcnne

ffi-:",:W,
a b o\\/ i a z kie m u b e zP i e cze n t a

ffi
85156

2A10
85195

2010 4 sos 300 
i,lasz \

I uuro.
2A10
x5a

łasztoo 

\ 

90oa

4 892104 \

\ ,,,,r 2010
0900
0920
B5A
2910

,*, a acze nl a rodzinn e' Św| au 
"'n "' -'',.'

i:1|,: :,:i::: :,: :i:{::i"i,::i ::;i: ; 
"

] b e zpi e cze ni a s p oł e cz n e g o

r ,rr#!w
900

9 904

2010

85228 
\

I zoto
\ n5a

6 300
6 304

Z to ti\/OJEU'r(.')ilY

r. znal F I31lO 15 2011



UG czarna pow, dębicki

Dotacje na rcalizację pąeŻ gminy zadań wlasnych oraż zadań na podstawie porozumien
z organami ad inistracji nądowej, wynikające z projektu ustawy budżatowei na 2012 rok

Dżieł ś wysżczególnienie Dotacje

oGoŁEM 748 8U)

710

71035

2020

Dzlalalność usługowa

CmentaŻe

750

75023

2030

A d m i n istracja publ iczna

Urzędy gnin (ńast i n']iast na prawach powiatu)

8s2

85213

2030

Pomoc społecżna
skladki na ubezpiaczonie zdrowotne oi5łabane za
osaby pobierające nie|itćre świadczenia z pomocy

748 800

7 300

7 304

85214

2030

2009

Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na

ubezpieczenia enerytalne i rentawe 499 340

499 304

85216

2030

zasiłki stale 97 400

97 440

2UA

oś rod k i ponoc y s p ole cznej 144 800

144 800

85295

2030

PÓŻostqta dziełelnÓść

Z up. WOJEWODY.P9DX RfAcKTEGo

/'..,,'t
,,łr Bożirc Sndcckn

.'nerro8 
_wozr'r'''' 

r'n^xsÓ' l 8(lcŻET!

Zał. Nr 2
do pisma z dnla 21 10.2011 r. znak:F.13110.15.2011



{ u r.l(}w$l BnJRO wYBoRczE
D I.: TEGATURA
W RZESZOWIE
,rl C ruowaldzka 15

DM-3101-56i2011

Rzeszów,2l paździemika 2011 r'

h
l!

)
Lt Prn

Józ€f chudy

wójt

Gminy Czarna

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej pfleznAczoną na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborcó]v, zgłoszona do pTojektu budżetu panstwa na rok

2ol2 w części ||, dzia|e'15L' rozAziale 75l01, o 2o1o wynosi dla gniny 2'150 zl'


