zARzĄDzENlE NR xcllu2012
Wójta Gminy czarna
z dnia 30 marca 2012 roku

lv sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2011 rok,
sprawozdania Ż wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w
Czarnej za 2011 rok, sprawozdania z rvykonania planu finansowego samodzieln€go

Publicznego Gminnego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za201l rok
Na podstawje ań' 30 ust.l

i

z dnla 8 marca 199or' ustawy o samorządzie
1591 z póżn.zfi.) oftz aI1' 267 i 269 ustawy z dnia

ust'2 pkt'4 ustawy

gminnym (tekst Jedno]ity DLU ' z 2001 roku Nr 1'{2 poz'

27 sierpn]a 2009 roku ustawy o finansach pub1icznych (Dz'U' Nr 157, poz' 1240 z póżn' zn')

_

wójt Gniny

czama zarządzźr, co następu'e:

I

Przyjmuje się splawoŻdanię

z

$1.
wykonania budŹetu Gmiiy za 2011 rok

w

brzmieniu

z^lą.znika nr 1 do niniejszego zalŻądzeria oraz inlbrmację o stanie mienja komuna]iego

Gminy Czarna na dzięń 31.12.2011 rok w blzmieniu zalącznika nr 2 do niniejszego
zaftądzenia.

Pzyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego centrum Kultuly i
Plomocji w czan]ej za 2011 rok, w bŹmieniu zalącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia'
3.

Przyjmuje się splawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Czamej

za

2011 iok, w brzmieniu zalącznika

nr 4 do niniejszego zarządzenia'

s2.
1.

Przędstawia się Radzię Gminy czama sprawozdanie z Wykonania budżetu Gniny za 20l1

rok. infolmację o stanię mienia komuralnego Gminy Czarna na dzień 31'12'2011 roku'
sprawozdanie z wykonania plal1u finansowego Gminnego Centrum Kultury

i Promocji w

CztrLej ztt 2011 rok, sprawozdanic wykonania planu finansowego Samodzielnogo
Publiczrego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Czamej za 201l rok.
)

Przedstawia się Ręgionalnej Izbie obrachuŃowej sprawozdanie
Gminv 7a 201 I rok

s3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z lłykoDania budżetu

GMIr'I"4,

39 215
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pow. dębiĆkj. m!]. r!ltilpaĆkic
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załącznik nr

]

do Zalządzenja

ft

xCIl1]2012

z dnia 30 marca 2012 roku

Wójt Gminy Czatna

SPRAWOZDANTE
Z WYKONANIA

BVDZETU GMINY CZARNA
zA 2011 ROK

Czarna, marzec 2OI2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna
za, 2071

rok

L Częśćogólna
II. Spralvozdanie z

realizac'i clochodów budżetu Gminy czarna za 2011 rok

III' Sprał,ozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy cŻarDa za 201

IV' SprawoŻdanie

l rok

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz iDnych zadai1 zleconych ustawami za 2o1l rok

V' Splawozdanie z wykonania dochodów z

Ąrtułu \łydawania zezwoleli na sprzedaż napojów alkoholowych
iwydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkolrolowych oraz w gminnyl pro8ramie przeciwdziałania narkoman ii za 20l1 rok

Vl' Sprawozdanie

z wykonan ia kwot dotacj i udŻielanych z

b

udżetu Gminy Czarna za 20 l 1 rok

VII' Sprawozdanie z realizacji przychodów i roŻchodów GmiDy Czarna za 20] l rok
VIII' Sprawozdanie z wykonaDia p1anu finansowcgo Cminnego Zakładu Gospodalki Komunalnej w czarDej
za 2011 rok

I.

CZĘŚC oGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2011 rok Został uchwalony dnia 29 grrrdnia 2010 .oku uchwałą
Nr IU/18/2010 Rady Gminy Czama.
Plan dochodów przyjęty w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości
32 29E 064,00 zł, w tym plan dotacji na realizac.ję zadań z zalJest] administlacji rządowej
zleconych gntirrom w kwocje 4 603 733'00 zł.
W $'a'niku prŻyjętyoh w ciągu 2011 roku zmian w budŹecie wprowadzonych uchwałami
Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dziei 31j22o7l roku wyniósł
34 960 760'99 zI! W tym plan dotacji celowych na realizację zad'ań z zakesu administracji
rządowej Z]econych gnlinom w kwocie 5 407 108,00 zl.
Dochody budżeto\łę zostały zrea1izowane w kwocie 34 659318,32 zl, co stanowi
99,l,4 o/o rocznego planrr dochodów' \ł tym dotacje celowe na realizację zadań z zakręsu
administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5326572,20 zl, co stanowi 98'50 7o
rocznego planu dotacji.
Planowane na pozionie 32 292 746,99 zl dochody bieżące wykonano
kwocie
31 991 306'32 zł, co stanowi 99,06
plal'n, dochody majątkowe zap)anowane w kwocie
2 668 014,00 zł, Żrea]izowano w kwocie 2 668 012,00 zl' co stanowi 99,99 % p]anu'

yo

w

W uchwalonym budzecie gminy na 2011 rok plan wydatków na dzień 01-01'2o11 roku

wynosił 30 836 135,57 zł.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych W ciągu roku 2011 mocą uchwał Rady Gminy i
zalządzei wójta, plan wydatkóW na dzień 31.12.201 1 roku wyt]iósł 34 3o5 337
zł, w t',n
'72
plan Wydatków na reallzację zadań z zakresu administlacji rządowej 5 407 708,00 zt.
Wydatki Żlealizowano w kwocie 33 82'l 320,68 zł, co s1anowi 98,60 7o planu, w t}m wydatki
na rea|lzację zaó,ań z zakesu adnrinistracji rządowej w kwocie 5.326.572'20 zł' co stanowi 98'50

7.

planu dotacji.
Planorvane l'Ia poziomie 32 016 231'32 zł łvydatki bieżące zrea1izowano
31 578 684'ó5 zl' co stanowi 98'63 % planu, rvydatki majątkowe zaplanowane
2289106'4o ń, wykonano w kwocie 2 245 636,03 zl, co stanowi 98,10%plarlu'

w
w

kwocie
kwocie

Na dzień 01'01.201 l roku planowana nadwyżka budżetowa wlnosiła 1 461 928' 43 zł i była
przezĄaczona na spłatę ked}tów i pożyczek' Planowane przyclrody wynosiły 2 620 869,52 i
dotyczyły kled}'tu na spłatę wcześniej Żaciągniętych kredytów i pożyczek, planowane rozchody
Wynosiły 4 082 797'95 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kred}tów i pożyczek'
Po dokonanych w ciągu roku zmianach lnocą uchwał Rady Gminy' planowana nadwyżka
budżetowa wyniosła 655 423,27 zł, planowane przychody wyniosły 3 427 374, 68 zł, w tyn z
zaciągniętych klęd}tów i pożyczek w kwocie 3 320 869,52 zł i z woinych środków w kwocie
106 505,16 zł' Planowaie rozchody pozostały na poziomie usta1onym na dzień 01.01.2011 roku'
w ciągu loku kolzystano z ked}'tu krótkoterminowego na filansowanię przęjściowe budŹętu w
rł,'vsokości1760 000 zł' Kredyt ten spłaoono na koniec 201 1 roku'

Z^dłnż(nie gniny Ż t}tułu zaciągniętych kredy1ów i poźyczęk w stosunku do stanu na
dzień 3l'12'2010 roku zmniejszylo się o kwotę ']619Ż8.34 zl j na dzięń 31.12'2011 roku
wyriosło 19 818 121'63 zl' w tym z tytułu kedytów i pożyczek na pokrycie ś.odków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stano\łiło kwotę 491 566,56 zl.
Zadłlżen|e stanowi łącznie 57,l8% wykonanych w 2011 loku dochodów gminy,
uwzględniając \łTłączenia kred1łów i poŹyczek na pokycie środków pochodzących z budŻetu
Unii Europejskiej stallowi 55,747o wykonanych dochodów gminy'

Na obsługę zadłużenia (spłata mt kapitałowych ked}tów i pożyczek długoterminowych
wraz z odsetkami) wydatkowano kwotę 5225 523,64
(taty 4 082,797
zł, odsetki
'95
I42 725'69 zł)' co stanowi 14,9590 pIano\Ąan}ch dochodow gminy. po uwzględnieniu
wyłączeń rat ked}'tów na pokrycie śIodków pochodzących z budżetu UE (761 928,43 ŻŁ) i
odsetek od tych kred}1ów (42 230,83 zł) wydatkowano łącznie 4 42I 364,38 zł, co stanowi
12'65Yo planowanych dochodów gminy'

I

zł,

Na koniec roku wykonane wydatki bieżącę (31 578 684,65 zł) były liższe niŹ wykonane

dochody bieżące powiększone o wolne środki (32 097 81 1,48 zł), zgodnie z a:rt' 242 nfp.

Ą

II.

SPRĄWoZDANIE Z REALIZACJI DoCHoDÓw BUDżETU GMINY CZARNA

ZA

2OIl ROK

Realizxcia dothodół $ poszczególnYch działach i rozdzialach klasylikacji budżetowei

' .,.,..

I

RoLNICTwo

010

'5

3

ŁowIEcTWo

6

53J 45ó'00

5J] 'ł54'2l

r00!00

4 930,00

4 930,00

100,00

.l 930,00

:1930,00

r00,00

4 930,00

Żl930'00

100,00

Prcgran' Rozwoju obsŻarów wiejskich 2007'20l3

3ló l57'00

3ló l56'00

!00.00

w tym dochody m.jątl{owe:

316157,00

316156,00

100,00

316 157.00

3

t6 156,00

100,00

22 000,00

22 000,00

100,00

lr (}m dochody bieżącc:

22 000,00

22 000,00

r00,00

.dotac'je ce1owe otrz}mnne od samorŻądu wo.jewództwa na zadania biezące

22 000,00

22 000,00

100,00

rv

I

tyn dochody majątkorYe:

ŚrodkiŻ Europejskicgo lłnduszu Rozwoju Regionalengo w ranrach
Regiona]nego Plogramu operacyjnego Województwa Podkarpackiego

!a lata 2007_20lj z t]tułu rea1izacji inwestycji pn': "Budowa kanału ulgi dla pol
\\rsjowa w micJscowoś.i Borowa"

'środkiz Europejskiego fuDdusz Rolnego

'v

ramach Programu Rozwoju

obszarów Wiejskich na lara 2007'20l3 ztytułu reaUzacji inweslycji
''Budowa Centrunr Rekreactnego w Czarnej"

0]0ł2 wYl4czenie z prodtrkcii sruntów rolnych

tealjzow.ne na podstawie porozunieli (umów) międzyjednoŚkami
x

śtodkiz przeznaczenicm

na realizację

samorządu

Żadania pn: modernizacja dróg

dojazdowych do gruntó$' rolnych

0r0t5 Pozostała działa1ność
w tym dochodv bieżąc€:
_ dolacje celowe otrzymane z budżetu pań(wa rea1izację zadań

bieżących

190 369,00

190

368,2t

100,00

r90 369,00

190 368,21

100,00

190 369,00

190168,21

100.00

912,00

931,51

932,00

931,53

99,95

932,00

93

t,53

99,95

912,00

9ll.5l

99,95

r 268 .103!00

! 2ó8 40l'87

100!00

10 000,00

10 000,00

r00,00

z zaktesu administlacji rządolvej olaz nnrych zadań zleconych gminom

'środkina zwrol podłdal akcyzÓwego zaw.l1cgo w cenic olcju
wykolzlstylvanego do produkcji rolnej przez ploducentów rolnych

L[śNIClwo

020
02095

Pn7ÓŚf'l'

d7i'l'lnrść

ł t}m dochody
_

bieżące:

czynŚze za dzietza!!ę obwodów łowieckich

TRA\sPoR'|' l ł,AczNość

ó00
ó0014

Drcgi publicznc powiatowe

w tyn dochody bicżące:

r0 000,00

t0 000,00

t00,00

l0 000,00

10 000,00

r00.00

Drogi publiczne gminn€

391758,00

39r 756,87

100,00

w tym dochody bieżąc€:

246 516,00

246 515,87

100,00

245 000,00

245 000,00

100,00

I 5l6,00

I 515,87

99.99

145 242,00

145 241,00

100,00

t45 242,00

145 241,00

100,00

866 645,00

866 6'{5,00

100,00

866 6Ż15.00

8ó6 645.00

r00.00

866 645,00

8óó ó45,00

100,00

727 t95,OO

72',7

t93,94

100,00

195,00

72',7

193,94

100,00

7 5,15,00

7

5$,94

99,99

6 684,00

ó 683,95

r00,00

212,00

211,92

99,96

637,00

636.98

100,00

12,00

|,13

92,75

I 719 650,00

719 ó50'00

100,00

I 719 650,00

719 650,00

100,00

ll0 5ló'00

!09 989,00

99,52

84 471,00

84,17I,00

r00,00

w tyn dochody bieżące:

84 471,00

84 471,00

100,00

"dot3cje celowe otLuynrane Ż budż€tu państwa na realizację zadań bieżących z

84 471,00

84 Żl7] 00

100,00

śIodkizPowiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie
wykaszaniapoboczy i wycinaniazaroś1i pżydrogach powiatowych
olaz ulrzymanie czyslościna drogach powiarowych na ieLenie qminy
6001ó

_darowizna finansowa z przeznacz€niem

na utrzymanie iremonty dróg

gminnych
-refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń z ryfułu
robót publicznych za 2010lok
w tym dochody majątkowe:
środki Ż Ptogramu Rozwoju obsŻarów wiejskich na lata 2007-2013
w ramach dzialania4l3_'wdrażanie lokalnych strategji rozwoju'' na

inwestycję pni ''Budowa parkingu prz' ul'spółdzielczej w Czarnei,,
60078 UsUrvanie skutkótv klęskżywiołowych

w tyn' dochody bieżące:
_

ślodki z
nriej sce

MswiA

na usuwanie skutków klęsk Źywiołowych, które

w latach ub iegbch z ptzeznaczenlem na

mialy

:

rehont dtogi gminnej w żdżarach_Źródła Koniec _loo 476.00 zł
remontdrogi gminnej wGłowaczow€.j Głowaczowa'Wolawielka_143 072,00
remont drogi gminnej w

remo

t

Żdżań.h-żńdla -134

6'71,00

zł

drogi gminnejw Borowej k/Lady' l 16 725,00 zł

remont drogi gminne.jw slarcj JastrząbceJGięża_28g

3 l

8,00 zł

remont drogi gminnej w przeryrym Borze ld Tro.jak_ 42 627,00
Iemont drogi gminnej w Głowaczowej k/stadionu_ ]9 756,00
700

zł

zł

GOSPODARI(A MIESZKANIOWA
?0005 Gospodarka grU!tami i nieruchomościami

w

tyn dochody bieżące:

'

wpł}w} Ż najnrL] i dzierżawy składników majaikowych

_

wpływy z opłaty za wieczyst€

użytkowanie

'zwrot za media po sprzedaż)r budynku ośrodka zdrowiaw Rózy

rv tym

dochody majątkowe:

- wpłyv]r ze sprzedazy majątku gminy
750

ADMINISTRACJA PUBLTCZNA
t50ll UEędy woj€wódŻkie

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamj

l

1 ',727

*

utrzymanie pracowników Żadań zleĆonych

47r,00

8Ż147],00

100,00

6t 1,00

610,0J

99,44

6rt,00

6r0,03

99,44

611,00

ól0'0]

99,84

Spis powszechny i inne

25,114,00

21447,42

97,93

v

25 4l:1,00

24 447,82

97,93

25 4t4,00

24 887,82

97,93

25 414,00

24 887,82

97,93

PoŻostała dzialahość

20,00

20,15

100,75

w tym dochody bieżąc€:

2n,oo

20,15

100,75

-prowizja za tealizację zadań zzakresu administracij żądowej (5% wpbvów

20,00

20.15

100,75

37 042,00

34 70S,88

93,69

2 t62,0t)

2 062,nn

r00,00

w tym dochody bi.żące|

2162,ł0

2 O62,nO

100,00

-dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwana lealizację zadań biezących z

2 062,00

2 062,00

100,00

2 062,00

2 062,00

100,00

Wybory do Scjnu iSenatu

34 980,00

32 643,88

w tym dochody bieżące:

34 980,00

32 ó43'88

'dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Żadali bieżącyclr z

34 980,00

32 643,88

34 980,00

t2 64t.88

93.32

482 035,00

482 035,00

100,00

482 035,00

182 035,00

100,00

035,00

482 035,00

100.00

035,00

482 035,00

100,00

6 256 185,1',2,

6 142 759,62,

98,1E

wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych

8 000,00

706,52

8,83

w tym dochody bieżące:

8 000,00

106,52

8,83

84

75ł13 Urzędy gnin (miast i niast na prałach powiatu)
w tym dochody bieźące:
-

lefundacja z Powialoweco Biura Pracy wynagrodzenia Ż lylułu

loból publicznych za 20l0 lok

tym dochody bieżące:

-dotacje celowe otrzyfuane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu admfuislracjirządowej oraŻ innych zadań zleconych gminie ustawanri
*

dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu

Powszechnego ludności i mieszkań

za udostępnienie danych

osobow}ch)

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ.

KoNTRoLr l oCHRoNY PRĄWA oRAz sĄDowNrCTwA
75101

Urzędy naczelnych organów władzy płństwowej' kontrolii ochrony

praw'

zakresu administracjirządowej oraz innych zadań Żleconych gmini€
+

75108

dolacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

zakresu adlninislrac'ji rządowej omz innych zadań zleconych gminie

ł dotacja

na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i

BEZPIECZEŃsTwo PUBLICZNE

I

senalu

ocHRoNA

PRZI]ClWPożARowA
13412 ocbo1nicze straże pożarne

w tym dochody m.jątkowe:
_

,182

środki z Regionalnego Plogranu operacyjneso Wojewódzlwa Podkarpackiego

l"Ll200- 20l ' na /'llUp c''n ochodJ ra'owńlc/o_ga(rl 7Pgo
DoCHoDY oD osóB PRĄWNYCH, oD osÓB FIZYCZNYCH

'182

lld

7s6

I

oD

lN\l aH Jl D\os l tK \lEPosl ĄDAJĄcl cH osoBowośCl
PRAWNEJ oRAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z lcH PoBoREM

podatek od dzialalności gospodarczej osób fizyczn}ch, opłacany w formie

-

wplywy

000,00

706,52

8.83

I 592 552.00

581422,96

99,30

r 592 ss2,00

I sat 422,96

99,30

I 481 175,00

l

470 392,56

99,26

26 700,00

26 ó02'00

99,63

77',700,00

77 665,00

99,95

8

z podatku rolnego] podatku l€śnego' podatku od czynności

clwiltto_pra\rnych' podłtków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych
j€dnostek

organizacyjDych

w tyn dochody bieżące:
-

podatek od nieruchomości

_

podatek od środków transpońowych

3 999,00

3 999,00

100.00

_

podatck od czyńności c)viInoprawnych

2278.00

2 278.00

100,00

_

odsetkiod nieteaninowych wptat z r}tułLr podatków iopłat

500,00

486,40

97.28

| 216 022,26

r 071 523,03

88,12

1216 ł22'26

I 071 523,03

88,12

395 564,26

353 9t4,77

49.17

455 115,00

411 682,32

90,46

35 300,00

31426,12

89,03

l8 359,67

95.0'l

r 695,00

'17,97

180 000,00

134 370,56

74,65

r0 000,00

t0 014,29

tao,'74

594,46

306 597,07

98,40

311594,46

306 597,07

98,40

wplywy

75616

z podatku rolnego' podatku leśnego! podatku od spadków

i darowizn' podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkórv i oplat

lol{alnych od osób fizycznych
w

Ęn dochody

bieżące:

-podatek od nieruchomości

-

podatek od środków tlaDsportowych

t24 543,00

_podatek od sPadków i darowizn

l5 000,00

_

opłata od posiadania psów

_

podalek od czynnościcywilnoprawnych

wply}ty

3ll

opl't stanowiących dochody jednostek samorządU

z innych

r

500,00

odsetki od nieterminowych wpłat z lytufu podatków i opłat
r5618

I

tĆrytorialnego na podstarvie ustaw
w tym dochody bieżące:
-

wpływy z opłary skarbowej

29 000,00

26 196,00

90,33

_

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

38 000,00

3',7 899,0',7

99,13

r09 890,46

]09 890.4ó

t00,00

124 704,00

123 473.10

99,33

l0 000,00

8 738,4,1

87,38

Udziały gtnin w podatkach stanowiącychdochód

3 128 61',7,00

3 182 510,0,1

10t;72

w tym dochody bi€żące:

3 128 ó17'00

3

182 510,04

101,72

-podatek dochodowy od osób nzycaych

r

r26 117,00

3179415,00

101,70

2 500,00

3 095,01

123,80

_łpły$,yŻ oPłat za zezwolenia
$ pl.

$\ / .o/1)c

r

opldr {/d

/i

Da Sprzedaż napojów
e, re

ode drogowego

alkoholowych
i um

e\r' /enie b pdsie

drogi gminnej urządzeń jnfiastruktury lechnicznej)

.odsetkiod nietermnrowych wplat z
Mułu opłal
7561,1

_

podatek dochodo$ry od osób prawnych

RóżNE RoZLIcZENIA

758

l6

9 743 843,00

100,00

443,n0

9 7'13 843!00

100,00

9 743 84r,00

9 743 813,00

100,00

441 046,00

41r 046,00

100,00

'{41 046,00

41t 046,00

100,00

046,00

141 0'16,00

100,00

w tyln docllody bieżące:

9

sDbwencjiogólnej dla jednosteksanorŻądu t€rYtorialnego

?5802 Uzup€lnienie

w tym dochody bieżąc€:

śrcdkina uzupełnienie docbodów gnin

.

75807 Częśćwyrówna'Ycza

subwenĆji ogólnej dla

część$]rrównawcza subwencji osółnei

-

Różne rozliczenia

fi

78

4.11

w tym dochody bi.żącć:

nansowc

5 994 710,00

5 99'r

7I0!00

100,00

5 994 710,00

5 994 710,00

r00,00

5 994 710,00

5 994 710,00

r00.00

7 500,00

9 642,04

128!56

w tym dochody bieżącc:

7 500,00

9 642,n4

128,56

'odsetkiod środków na rachunku bankowvfi

7 500,00

9 612,04

l28'5ó

339 239,00

339 2J9,00

100,00

339 239,00

339 239,00

100,00

339 239.00

339 239,00

r00.00

412 619,13

'

Częśćrównoważąca sUbwencji ogóln€j

dli

gmin

w tym dochody bieżące:
częśćńwnoważąca subwencjio8ólnej dlaemin

-

OSWIATA

a0t

100!01

9 743 843,00

częśćoświatos,a subwencji osólnej

l6

528 480,04

Częśćoświatorvasubryencji ogólnej dla jednostck samożądu

_

75814

526 338,00

I

WYCHOWANIE

!t0i0t Szkoly podstawowe

3 580,91

87,s0

9 616,73

9

óló,28

100,00

rr tym dochody bieżące:

9 616;73

9 616,28

100,00

-opłata za wynajem sali

Ż'720,00

2 720,00

100,00

25,00

25,00

r00.00

3 871,73

I 871,28

99,99

3 000,00

3 000,00

100,00

l246,00

297,94

t04,t'7

t 246,10

297,91

104,t7

105,00

157,43

149.93

141.00

140,51

99.96

65 430,40

65 130,40

100,00

65 '130,'10

65 130,40

100,00

65 430,40

65 430,40

r00,00

Ze\pol} ob.lUgi .l'onomicŻno_adminisIracyjn.j szkól

.t 700,00

6 052,61

124,74

w tym dochody bieżące:

4 700,00

6

052,6!

'128,18

-odsetkiod środkórv na rachunku bankown1

Żl700,00

6 052,61

128.78

_opata za wysiawienie duplikatu śwideclw

_odszkodowanie z PZU dla sP Borcwa

isP

Żdżal}

nodti / Pol5kIeI l undacii pomoc} D7ieciom old \P,zdzaĄ celem

-

dofi nanso\łania

doż}Niania dzieci

*' tym dochody bieżącc:
_

odsetki od środków na rachunku bankowym

-refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń

I

pracowliika prac interwency jnych
tlot t 0

Gimnn/ia
s

I

l}m do(hod} bieŻaceI

-iiodk: / l,rndacii Rorwo

u \)

{ernu Ldu(dcii- \d.odosa Agenlja Prograrnu

'Uczenie się przez całe zycie'' na dofinansowanie rea1izacji Pańne.skiego Projek
szkół Prcgramu

coMENlUs

80r48 stolówlri szkolne i

Przedszkołlc

rv tym dochody bi€żącc:

_wpływy z opłaq, za poby| dziecka w przedszkolu

391328,00

331

0l9'ó8

84,59

391328,00

33r 0r9,68

84,59

'72 857,t)0

6l

120,18

84,30

80195

wpłary na Źywienie w stołółkach szkolnych iprzedszkolnych

318 471,00

269 s98,90

84,65

PoŻostala dziaIalność

328,00

164,00

s0,00

w tym dochody bieżące:

328,00

164,00

50,00

-dotacje celowe otfŻynrane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

328,00

164.00

50,00

91,00

90,58

99,54

Przeciwdzialanie alkoholizmowi

1,00

0,58

58.00

w tym dochody bieżąc€:

r,00

0,58

58,00

1,00

0.58

58,00

90,00

90,00

100,00

90,00

90,00

r00,00

90.00

90,00

r00.00

90,00

90,00

100,00

6 826 602,14

6 699 535,16

98,14

s 040 6s7,00

1963 544,52

98,4',7

5 0,10 657,00

4 963 511,5X

9a,Ę

_odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienaleŻnie pobranych

2 114,00

2 Ż22,08

105,11

-z\loly Dienależ ie pobranych świadczeń rodzinnych w roku poprzednim

5 861,00

6 288,83

r07,30

_dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących

5 021 000,00

4 912 874,54

98,44

I682,00

t2 154,07

r04,08

18 9ó1,64

ta 6t\22

98,15

18 961,64

ta 6t\22

98,15

20,64

20,64

100,00

2r9,00

079.12

98,75

71)2,00

7 51 t.46

97,27

_

*

dotacja na sfinansowanie s,ramach podnoszeniajakości oślvialyprac komirji

kwalifi kacy.jnych i egzaminacyjnych

OCHRONA ZDROWIA

851

-

85195

zwrot nies]rkorzyŚanej zaliczki dotyczącej leczenia odwykowego

Pozostała dzialalnośó
}v

tym dochody bieżąc€:

-dotacje celowe orrzymane z budżetu pańslwa realizację zadań bieżących
Ż zakresu
*

administracji rządowej oraz

i lych

zadań zleconych gminom

st]nansowańie kosztów wydawania przezgfuiry decyzjiw sprawach

świadczeniobiotców inDych !iŹ ubezpieczenispełniających kry!eriuln docbodo}
852

PoMoc sPoŁEcZNA
świadcŻenia rodzinne' świadczeni€ z funduszu alinentacyjn€go

oraz

składki na ubezpieczenia emerytalnc i rentowe z ubezpieczenia
w tym dochody bi€żące:

z zakresu adnlnlisrracji rządow€j
*

oraz innych zadań zleconych gminom

świadcŻenia rodŻinńe' świadczeńie z funduszu alimentacyjnego Óraz składki

na ubezpiecŻenia cmerytalne

i

rentowe z ubeŻpieczenia społecŻnego

_wpływy ze zwrotów zaliczek aInnentacyjnych i zwro!ów z f'undusz|l

skladki na ub€zpi€czenie

zdrrvotne oplacane za osoby pobierając€

!iektóre świadczenia z pomocy spolecznejl niektóre śłi.dczeni.rodzinne
oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrun integrłcji spoleĆznej
}v

lym dochody bieżące:

_zwrot składki zd.owoinej za 20]0 rok
-

dotacje celowe otr7"ymane z budżetu palistwa na realizacJę zadań bieżą.ych z
zakresu adninistracji żądowej oraz ilnych adań zleconych 3minie
*

składki na lbezpiecz€nie

ustawmi

zdrowotne dla niektórych osób otrzymriących

świadcŻeniapielęgnacyine
-do1acje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

*

85214

składkina ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

Zxsiłlii ipomoc w naturze orłŻ skladki na ubezpieczcnia emervtalne

642 032,0u

s953.r9,91

w tym dochody bieżąĆe:

ó42 032'00

595 3.19,91

92,73

_dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na realizację własnych Żadań

642 03Ż,00

595 3'19,91

92,73

103 029,50

100 071,06

97,13

t03 029,50

100

07l'0ó

97,t3

229,50

229,50

100.00

-dotacje celowe otrzynane z budŹetu państwa narealizację własnych zadań

102 800,00

841,56

ośrodki pomocy spolecznej

182 291,00

182,232,16

99,97

w tym dochodv bieżąĆ€:

182 291,00

182 232,16

99,91

5 853,00

5 853,00

100,00

5 853.00

5 853.00

r00.00

17ó 438'00

1763',79,16

99,97

176 438.00

176379,16

99,9',7

l0 313,00

10 339,18

100,25

w tym dochody bieżxce:

l0 313,00

t0 339,18

100,25

_dolacje celowe olrzymane z budżetu paósiwa na realizację zad^ń bieżący.h z

r0 250,00

10 212,63

99,93

63,00

9ó,55

153,25

Pozostała działahość

829 3r8,00

829387,rr

t00,0!

iv tym dochody bi€żące:

829 318,00

829 387,1r

r00,01

bjezących gmiIr
*

zasiłk] i pon]oc w naiurze oraz składki na bezpieczenia enetytalne i rentowe

85216 Zasilki stale

w tym dochody bieżąceI

-zwrot zasiłku stalego nienaleŹnie pobranego

65219

'dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea]izację zadań bieżących z
zaklesu adminisiracjirządowei
*

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

wypłacanie s,ynagrodzenia Ża sprawowanie opjeki iobstuga leso zadaDia

-dotacje celowe otrzynane z budżetu pańslwa na realizację własnych zadań

*

utrzvmanie GOPS

8s228 Uslugi opiekuńcze i specjaIistyczne usIuqi opiekuńczc

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamj
*

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

"prowizjaZa specjalisiyczne usługi opiekuńcze realizowanejako zadani€ zlecone
85295

_odsetki od środków na rachunku bankowyn
-dotacje celowe o1rzymane z budzetu pańsrwa na.ealizac.ję Żadań bieżących z

'7

610,00

709,11

100,90

22 000,00

22 000,00

100,00

'799 6',78,00

'799 6'.78.00

100,00

'7

ŻakLes! admińistlacji .ządowej oraz innych zadań Żleconych gminic ustawanri
+

tealizacja rządowego plograntu wspierania osób pobierąjących świadczenie

pielęgnacyjne
.dotacje celowe otrzymane z budżetu pańslwa na realizację właslych zadań
bieżących gnn]

ł realizacja ptogmmu ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

85,1

85415

EDT]KACYJNA OPIEKA \YYCHOWAWCZA

5E5 739,00

585 t89,52

99,91

Pomoc materialna dla uczniów

s85 73t,00

585189,52

99,91

B l}m dochody hieżac€:

585 739,00

585189,52

99,91

dotacje celowe olr,łmane z budŹetu państwa na realizacię lvlasnych zadań

585 739.00

585 189,52

99,91

+pomoc materia1na dla uczniów o charakterze socja1nym

585 739,00

585 I89,52

99,91

132 977,00

t32 971,02

100,00

-

GosPoDARKA KoNtUNALNA I ocHRoN*A śRoDowrsKA

900
90001

Gospodarka ści.t{owa iochrotra wód

'l

lyn' dochody bieżące:

_dochody z dzierżawy składników mają1kowych GminDemu Zakładowi

86 320,00

86

3l9'4ó

100,00

8ó 320'00

86

3l9'4ó

100.00

86 242,00

86 241,07

100.00

78.00

78.i9

100.50

900,00

1r 900,00

100,00

r

! 900,00

1l 900,00

100,00

I

I 900,00

n

900,00

100,00

1

I 900,00

I 900,00

100,00

29 99J,00

29 992,63

100,00

29 993,00

29 992,63

100,00

29 993,00

29 992,63

100.00

4 {E0,00

4 Żl75,0,l

99,89

4 ,180,00

4

475,0ł

99,89

Gospodarki Komun.lnei !v Czarnej
' odsetki od środków Funduszu spóinoścj

Gospodarka odpadxmi
w

r r

iyn dochody bieżące:

_dotacje celowc olrŻymane z budżelu pańslwa na zadania bieŹące

rea]izowane przez gDrinę na podstawie porozumień z organami administracji

{nodki z N'linisterslwa cospodarki na opracowanic programu utyliŻacji azbestu

wplywy i łydżtki związane
za korzystani€

z gromadzeniem srodków z opłat i

kaI

ze środowiska

w t"vn dochody bieżące:
_

wplyrvy z wojewódzlwa Podkarpackiego z tytułLl opłat za korzyslanie

Wplywy

i

wYdatk'związane z gronadzetriem środkóry z opht prodUktowych

v'tym dochody bieżnce:
. { ol.

s)

/ op''ll_

ośUu $

,180,00

4 475,04

99,89

Pozostłlł dziłlłlność

284,00

283,89

99,96

ł tym

284,00

283,89

99'9ó

28'1,00

283,89

99,96

316i9'3t8,j2

99,11

_

rrod'llloqPj

Z \Ą l

R/e '/^$ ie

dochodt bieżące:

zwlot Ż sądu Re.jonowego niewykorzystaDęj zaliczki
na zasiedZenie nieruchomości w

'l

crabinach

10

Dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 34960760'99 zł a zrealizovane w
kwocie 34 659 318,32 zł, co stanowi 99'14 7o rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe
na rcalizację zadań z zakręsu administracji rządowej zieconych gminom Żap]anowane w kwocie
5 407 708'00 zł a zrealizowane w kwocie 5 326 572,20 zl, co stanowi 98'50 7o rocznego planu

dotacji.

w

strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wykonane w kwocie
306'32 zl, na plan 32292746,99 stanowią 92,30 oń budŹetu, dochody majątkowe
zręalizowane w kwocie 2 668 012'00 Żl na plan 2 668 014'00 zł stanowią 7,70 %budżetu2011
31 991

roku.

Realizacja planu dochodów według działów kiasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale

na clochody bieżące i najątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania'

Realizacja planu dochodów przebiegała zgodnie z plaoem' z tym, że:
w lozdziale 75108 wykonano plao W wartości 93,32 % - dokonano zwlotu niewykorzystanej
dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu' w tym zwrotu dwó;h di;t'
- w roŻdziale 756'01 wykonano pla[ w Wańości 8,83% - dochody z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych przekaz1.rłany przez Urzędy Skarbowe zaplano\Ą ano lra poziolnie
rea1izacji z roku ubiegłego'
- w rozdziale 75618 zlealizowano 88'12 o/o planu dochodów z t).tułu podatków i opłat od osób
fizycznych _ wystą>iły zaległościw spłacie podatków, dochód Ż podatku od spadków i darowizn
zaplarrowano na poziomie realizacji z roku ubiegłego' dochód z podatkrr od czyru]ości cyvilnopra\mych przekMywarry przez Utząd Skarbowy zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach
ubiegłych,
w.ozdziale 80148 wykonano 84,59 % planu dochodów z tytułu opłaty za pob}'t dzieci w
plzedszkolu i wpłat na łwienie w stołówkach szkolnych i przedszkollrych _ planowano większą
aktywnośó dzieci w zajęciach dodatkowych świadczonych przez przedszkola, oraŻ większą ilość
dzieci korzys1ających z ży\,łlenia,
- w rozdziale 80195 uzyskano 50 oź planowanych dochodóW z tytuhr dotacji na sfinansowanie
prac komisji egzaminacyjrrych dla nauczycieli ubięgających się o uzyskanie stopnia awansu
Żawodowego _ z przyczyn losowych nie odbyły się 2 rra 4 planowane komisje egzaminacyjne'
w dzia]e 852 - pomoc społeczna - niewykonane plany dotacji wynikają ze zwrotów dotacji
dokonanych na kooiec roku.

Źródłami dochodów gmilry w 2011 loku były:

- dochody własne (24,98 % ogółu dochodów),

subwencje (47,66 % ogółu dochodów)'
dotację celowe z budżetu patistwa (24,44 % ogółu dochodów)'
- środki z budżętu Unii Europejskiej (2'92 % ogółu dochodów).
_
_

Podział dochodów według źródeł' ich stopień leaiizacji i st.uktulę pŹedstawia poniższa tabela.

ll

żRoDŁo DocHoDÓw

REALIZACJA

sToPIEŃ
REALTZA

cJl

PLANU

STRUKTURA
WYKONANYCH

DoCHoDÓw
(wsTos.Do

SUMYDOCII.

(%)

DocHoDY WŁASNE
1, Udziały w podalk dochodol|lm od
I.

8 827 138.59

a 6Ś7 457 -l1

98,08

24-94

3 126 117.00

3 t 79 41s,00

101,70

36,72

2 s00.0n

1n95,0,1

123,80

0,04

2 80s 574.2ó

2 643 091.82

94-21

30-53

| 876 939,26
481 815.00

r 821

,33

97.20

69.02

438 284.32

90.97

16.58

2' U1zi4ł!1 w podntku dochodowym od
3- WDłvwv z Dod.ttków

lokalfucl|

Podatek od nieruchomości
Podatek rolnv

30',7

Podlltek leśllv

I

l3 000.00

109 091 42

96.54

4,t3

Podatek od środkó*, transDońowvch
Po.latek od działa1noścjgospodarczej osób

r28 542.00

L22 358.67

95.19

4.63

I 000 00

'/06.52

8.81

0.01

182 278,00

136 648,56

4,9'.7

5,1',7

l 69s.00

11.9',1

0.44

393 717.08

96.17

4.55

fizycznyclr oplacany w formie kańy
Dodatkowel
Podatek od czynności cwvilnoprawnYch
Podatek od sDadków i darowi7n
4, WDlyb,t) z oolat
op}ata od posiadania psów

ls

000.00

I

109121,1ó

'/

500.00

0.00

0.00

0.00

Oplara skarboNa

29 000.00

26 196.00

90.13

6.65

opłata eksoIoatacvina

38 000,00

37 899,0'7

99.13

9.61

109 89046

109 890 46

100.00

Ż191

lŻ4 704,00

1Ż] 87].10

99,31

31.46

4 480.00

41'75.04

99.89

I t4

opłala Ża Żezwolenia na sprzedaż napoiów
alkoholowvch
op]ata za zajęcie pasa drogowego i
umieszczenie w pasie drogi gminnel
urządzęń infrastrllktury tęchnicznei
opłala produktoNa

opłaa i l'arv

za kolzr st.lnie ze środouiska

oDłata za Dob\4 dziecka w orzedszkolu
5. Dochodl) z

,liltiitku pmifir

Najem i dzielŹawa składników
majątkowych (\ł tym za dzięfŹawę
obwodów łowieckich. czynsz z GZGK\
oDlata za wieczvste użvtkowanie
ZwroI za med]'a
sor7edaŻ składników maiatkowvch

Poaoshtl! locholy whsne
Dotac.ja z Powiatu Dębickiego na
utrzymanie dróg powiato\łych (na mocy
6.

poroŻumjenia)

Dotacja z Samorządu województ\ła na
modernizację dróg dojazdowych do
sruntów rolnvch łla mocv Dorozumienia)
Darowiznv na rzecz qn]inv

29 993,00

29 992,63

100,00

'7,62

72 857.00

61420,78

84.30

15.60

814 355.45

100.00

20.96

93 858.00

9t 856.55

100.00

5^17

212.00

ŻI I.92

99.96

0,01

637-00

636,98

100.00

0,04

r 719 650 00

r 719 650_00

too.o(l

94.7E

2,72

93.21

7.20

10 000,00

10 000.00

100,00

1.60

22 000.00

22 000,00

100,00

3,53

245 000.00

245 000.00

100.00

39,28

83.00

116.',70

140.60

0.02

18113s7.00

669 165.87

1

ó23

75

Dochod} JST w z\łiązku z realizacjązadań
z zakresu administracii rzadowei

1Ż

odsetki od środków finansowych na
rachunkach bankowych
odsetki od nietęminowo przekau anych
należnościstanowiacvch dochodv slniDv
Refundacja z Powjatowego Biura Pracy
wynagrodzeli Z tytułu robót publicznych w
2010 rol(u
Wp\'wy z usług (rvynajem sal, za
duplikaty świadectwwpłaq/ Za żywienie),
odszkodo\łal1ia Z fi nn ubezpieczeniowych,
zwrot Zaliczki z Sądu Rejonowego, zwrot
zaliczki dot' leczenia odwykolvego, środki
z Po1skiej Fundacji Pomocy DŻieciom dla

20 021.00

23 639,58

118.06

20 512 00

19 310,Ż6

94.14

3 t0

3 268.00

3 266.41

99.95

0,52

328 372.73

219 499,65

85.12

44.81

lq q07,14

Ż0 920.1Ż

I05.09

:t.35

16 518 838.00

16 518 838-00

r00.00

17.66

9 743 843 00

9 743 843.00

100,00

58,99

5 9q4 710,00

5 994 710,00

100.00

36.29

Częśó rólvnoważąca

339 239.00

339 239.00

100.00

205

UzuDelnienie subWeDcii ogólnei

441046'0ł)

441 046 00

100.00

2.67

Zwroo' niena]eŻ1ie pobranych ś\łiadczeliz
pomocy społecznej i ods€tki od tych
świadczeli , wp\rvy ze zwrotów zaliczek
alimentacyjnych i zB,rolów z funduszu
alimentacyjnego

II. sUBwENcJA oGÓLNA
cZęśćoświatowa
Częśó \ł1równawcza

3

',79

DoTAcJx cELowE Z BUDżETII
PAŃsTwA

8 600 990.00

8 469 230.81

98,41

24.44

Dotac e na zadania własne

23r1737,00

2 264113,61

97.81

26./3

Dotac e na zadania zlecone

5

'ł07 708.00

5 3Ż6 5'1Ż.20

III'

e na usu\!anle skutkou oowodzi
DotacJe na Żadania realizowane na mocy

porozumień zofganami adDlilistracji
rządowej (środkiZ Ministerstwa
Gospodarki na opracowanie programu
utyliuactj azbestu)

Iv. ŚRoDKI PocEoDZĄcE z
BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ

RPO WP na 1a1a2007-2013 ,,Budowa
kanału ulgi dla potoku Wsiowa w
lnieiscowościBorowa"

PROW

na lata 2007-2013

-,,Budowa

centrum Reloeacvineeo w Czarnęi"

PROW na lata 2007-2013 ,,Budowa
parkillqu pvv ul' SDółdziclczei w czarDei''
RPO WPna lata 2007 2012,,Zakup
samoclrodu ratowDiczo gaśniczego celem
podniesienia bezpieczeństwa
Parherski projekr sŻkół Programu
comenius ..Uczenie sie ofzez całe żvcie"

DOCHODY RAZNM

98-50

62.89

866 645.00

866 ó45.00

100 00

10.23

11 900.00

11 900.00

100.00

0.14

I 013 794.40

'I {113 792-4{l

100.00

Ż.92

4 930,00

4 930,00

100,00

0,49

316 157 00

316 15ó.00

100.00

31.19

t15 242,00

145 241,00

100,00

L4,32

482 035,00

482 035,00

100,00

4',7,55

65 430.40

65 430,40

100.00

6,45

34 960 760-99

34 6s9 31832

99,r4

100,00
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Dochody ze sprzedaży majątku gminy
W 201 1 roku ze sprzedaŻy maj ątku gminy uzyskano kwotę 1 719 650,00 zł, w tym;
- działka o powierzchni 15,72 ha w Grabinach 150000o,oozł,
- działki zaięte pod autostradę A4:
- w Jźwinach o łącznej powierzchni 0,0898 ha 13'757,00 Żł,
- w staręj Jastząbce o łącŻnęj powierŻchni 0,3856 ha 59 534,00 zł,
_ w Borowej o łącznej powierzchni 0,044 ha _6'78'l,00 z|,
- działka o pow' 0,1225 ha w staręj Jastrząbce _ 11 312,00 zł,
'działka o powierzchni 0'63 lra w Borowej I2l200,00 z|'
- działka o powierzcbni 0,03 w JaŹwinach _'7060,00 zł.

NALEZNoSCI I ZALEGŁoscl
Nieśoiągnięte należnościgminy z t}tułu dochodów budżetowych na dzień 31.12'2011 roktl
wylliosły ogółem 522 758'84 zł' w t}:rn zaległości465 055,94 zł.
NależnościwystąpiĘ w dziale 756 i w dziale 852.

W dziale 756 Dochody od osób prawnycb' od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki Żwiązane Ż ich poborem wystą]iły

należnościw kwocie 243 697.72 zł, w t}m zaleqlości w kwocie 185 994.82 Żł.
Zalogłościpowslały z nastęPujących t}.tułówI
- z t}.tułu podatku od działalnościgospodarczej od osób fizycznych' opłacany w formie kalty
podatkowej w kwocie 6 410,48 zł (dochód ptzekazywaly plzezurząd Skarbowy),
- z tytt u podatku rolnego (3,60 zł), podatku leśnego(27,00 zł) i podatku od nieruchomości
(10733'00 zł) od osób prawnych inrrych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie
10 763,60 zl,
tytułu podatku Iolnego (73659,13 Zł)' podatku leśnego (6479,77 zł), podatku od
nieruchoności (56 Ż52,'71' zł), podatku od śfodków tiansportowych (32 369,13 Zł)' podatku od
spadków i darowizn (60,00 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie 168 820,'74 zł,

i

z

Zaległościw zapłacie podatku od środków transportowych występują w wyniku
niezgłoszenia olgalowi podatkowemu o w}.rejestlowania lub zbyciu pojazdów. wysłano 21
upomnień na kwotę 38 918'67 zł. W związku Z częściową spłatą zaległościomz odrcczeniem
terminu płatnościpodatku na łączną kwotę 11 849'00 zł nie wystawiono t}tułów wykonawczych
do komomika. Tytuły wykonawcze w egzekucji występują na naleŻnościach w wysokości
14 439,23 zł.
Zaległościw zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym leśnymdo osób
fizycznych dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwę wyęgzękwo\łanie na]eżności,
ponieważ poclatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciLl
egzekucyjnemu, ani też rachunków bar,kowych' z których można prowadzić skuteczną
windykację. podatników, którzy mają bardzo trudną syluację życiową brak możliwości
zarobkowania' koŻystają z pomocy opieki społecznej' a także pozycji, gdzie nikt nie Źyje, brak
jest spadkobierców, własnośó nie jest uregulowana. w celu ściągnięcia zaległościwysłano ó28
upomnień na kwotę 13ó 19'/,45 zł' skielowano 14 t}.tułów wykonawczych do Urzędu
skarbowego na kwotę 14 093,30 zł.

i
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Zcsta\łicnie Żalcgłościpodatkowych w podatku rolnym. leśnymiod nienrchonrości od osób
liz1czrr]ch
cn \\'eorug
rretlług sote(I\\'
prŻeosl:ll\ll ponizsza
ponlz5lJ tabel
solect\\ na ozten
dzieli jjl'l2'20I
l lt. lr-r' Drzedstawia
ta
a
Sp 20rrr.
(złleg|ościnadplaty)+

L.p.

przrTis

20llr,

u7 816

I

1s7 082
100 024

2.

L

Chotolva

Ą.

Odroczenia,

Odpisy

rarY

2391
l6 880

10 874

3 114

11 857

43 458

't06

13181

1120

81 937

l5ll

28110

l2l

t5 850

6.

Grabrnv

96 489

214
26E2

7

Stara

|Ą9 287

2770

ti

JastrZłbka
staĄ'

2 116

t{0

66 E27
40 584

t]:r0

4 l:1 I
] ]9ó

199

257

rJ87

l0

ll.
|Ż'
I3.

l,l

Podlesic

))

208 6'13

Żazarv

t4l

,11

4 089
I 035 66s

RAZEM

5ll5

2 442
231
40 434

7 979

66 740
107 ] 9ó

1 314

I

Golcnrl<i

9.

zsleglości

33 821
3 525
7 439
I 052
I 955

5.

Ja$,ornik

398

I020

Wplata

'7

81

4 000

325

1ll

30 419

1025

146

t9 867
1

266

5

1ó6
4 664

6s s35

55 2',71

5 491

36 7ó8
l'7 169

Ż |14

4 0ló
21 610
4 889

I56 028
32 632
] ó18
797 02s

240
136 392

Zestawienie ZaległościpodatkouTch \ł podatku od środków 1ransportowych od osób
Zvcznvclr wedłus s( lectw na dzieti .11.12.20 lr
staw a poDizsŻa tab ela.
Sp 2011r.
(zalegIości-

nadpłał)+

L.p.

prąpis

Odpisy

odrocżenia

Wplata

26leglości

2011r.

Botowa

9 098

z.

CzaB:,a

19 s83

t.

Grabinv

-t0

Stara

11009

513

745
,ł 038
518

2

9t3

9 098
In 318
19 819
I E64

s20
-1758
8 621

JastrŻąbka
5.
6.

Jaźwinv
Podlesic

u 870

Bór

7.
It.

Różn

9

Zclz.Lt y

RAZEM

r 063

24 413
2 3Ż0

l 013

6t

I038

27',7

8 865

170 978

8 415

2 801

23 430
2 320
8 936

tl

31 838

l9 4ó5

8 Ró5

849

118 3ó0

32 369

W dzialc 852 Pomoc spoleczna wystąriły nalcżnościw kwocie 279061.12 zł. stanowiące
Zaległościdot}'czące:
_ odsctek od njctrależnie pobranych świadczcń lodzinnych \\,kwocle 1 645,07 zł.
niena]eŻnic poblanyc]r świadcZe1i rodzinn)'oh w kwocie 5 280,00 Zł'
' z!r'rctó\\ w}'płaconej ZalicŻki alimcntacyjnej w k\\'ocie l2 ] 0'ł3.3l zł.
7\!rotów \\1płaconYclr świadczeli z fulrduszu alinrentacy'inego \ł klvocie l5 l 092.74 zł

l5

SKUTKI oBNIZENIA GÓRNYCH STAWEK PoDATKoWYCH' UDZIELoNYCH ULG
ZWoLNIEŃ, DECYZJI WYDANYCH PRZEZ WoJTA GMINY

I

obowiązujące na 2011 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od
makslmalnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkołvych przez Radę Gminy w podatkach za 20] 1 rck
rł1niosły:
- w podatku od njeruchomości od osób prawnych: 688 609,32 zł'
w podatku od nieruchomośoi od osób fizycznychl 550 986,76 zł,
- w podatku od środków transpotowych od osób prawnych| 4 629,'16 zł,
- w podatku od środków transpoltowych od osób flrzycznych: I08 698'25 Żł'
- w podatku rolnyn od osób pmwnych: 2'719,00zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 4'7 162'Ż'] zł.
Łąoznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półIocze 2011 I.
wynjosły 1 402 805'36 zł, co stanowi 4,04 oŹ wykonanych dochodów gminy'

skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatk ach za z0!1rok wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 393 074,24 zł,
w podatku od nieruchoności od osób fizyczrrych-. l4o 640,20 zł,
- w podatku od śIodkóW transpońowych od osób fizycznych: 6 873'00 zł.
ł-ącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 540 587,44 zł, co stanowi 1,56

o/o

w1'konanycl, dochodów gminy'
Na skutek dccyzji wydanych na podstawie ustawy old}nacja Podatkowa' wójt umorzył
zaległościpodatkowe za 20'11 lok w kwocię 75 917,58 zl, co stanowi 0'22 % wykonanych
dochodów, w błn:
- zaległościw podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwo cie 20'796'20 zł,
- Zaległościw podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 43 737,20 zł'
zaległościw podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 1 0o2,4O zł.
odsetki od zaległościpodatko\łych w kwocie 10 381,78 zł'

Na skutek decyŻ.ji wydanych na podstawie ustawy _ ord}Tacja Podatkowa, wójt odroczył i
rozłożylplatności na raĘ za Ż01I Iok na kwotę 16513,00zl' stanowiącą 0'05o/o wykonanych

dochodów, w t}m:
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4 000'00 zł'
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 663,00 zł,
- w podatku leśnym od osób lrzycznych w kwocie 1'00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1 1 849,oo zł.

Gmina posiada akcje w Rolno _ Towalowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o
Wafiości1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o'o' o wafiości
29 666 zł.

,1
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lII' SPRAwozDANIE Z wYKoNANIA WYDATKÓw cMrNy
ZA 2011 ROK

Realizacja łvydatków w poszczególnych działach i rozdziałach ldasyfikacji budżetowej
DŻIr Rozl)Ż'
I

Plair

j

2

6

RoLNlCTwo I ŁowlEcTwo

0r0

403 322,10

0r00E

l2

145,80

97,92

r 500,00

1

241,40

42,76

1500,00

I 241,'10

82,76

r 500,00

I 241,40

82,',]6

l0 904,40

100.00

l0 904,40

l0

90'1.40

100,00

r0 904.40

10 904,40

100.00

Izby rolnicze

r0 000,00

8 620,28

86,20

l' wydatld bieżąccj w tym:

l0 000,00

8 620,28

8ó'20

2) dotacie lla zadania bieżące

l0 000,00

8

620,28

86.20

wydatki bieżąccj w tyn:

l) wydatkijednostek budŹetollychj w tym na:
a) lvynagrodŻenia i

Składkiod nich na1iczane

b) wydatkizwiązane Ż.ealizacją ich statutowych Żadań
2.

wydaiki majątkowc' w t}m:

l0

l) iNvesl)_cje i Żakupy inwestycyjne:
Budorva kanah ulgidla poloku wsiowa

0104

r

99,59

l2 404.40
1.

01010

10t 6a237

'v

miejscowości Borowa

904,'10

Plogram Rozwoiu obszarów Wieiskich 2007'2013

190 549,00

190 5'18,08

100,00

2' wydatld majątkorYe' w tyln:

190 549,00

190 s'18,08

r00j00

]) inlvestyc]e i zakupy inlv€sryqłneI

190 549,00

r90 548,08

100,00

50 82t,AA

50 3)4,64

la0 aa

Budo||a Centnu Rekredcrinega w Czdrnej

!39 728,aA

139 727,18

l0a,aa

w tym na plogramy tinaDsov,aDe z udziałem środków, o któr]rch mowa

139 728,00

1i9 121.48

100,00

139 728,0A

139 727,.ł3

ta0,0a

PoŻostała działa1ność

l90 3ó9'00

]90 ]ó8.2I

100.00

l. wydatld bieżące' w tym:

190 369,00

r90 368,2r

100,00

l) wydalkijednostek budzelowych. w rlm na:

190 369,00

r90 368,21

100.00

B dord Centtlu Rekrcd.yikegow Cramej

II

ellp

\ł alt's tlst' l pkl 2 i 3, w cŻęściz'wiązanei z rca|izacją zadań.iedDostki
sanrorządu !erytorialnego

Bu.lowd &htn!n RekredĆr,1nego
l)t 095

a)

fu

C'dr"eJ

u'ynagrcdzenia i skladki od nich naliczane

I

I11.10

I

9S.99

140,94
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b)
:100

q}d'Lki 7s idla.le

wYTwARZANrE

,, rea'iŻ']( |a ]( h

qŻ|Llow}Lh Żddan

ZAoPATRYwANIE wENERcIĘ

I

ELtrKTRYCZNĄ' GAZ

I

]) wydalki
a)

j

w tym:

ednostek budżetowych, w tym na:

r00,00

2 889,00

2 888,40

99,98

2 889.00

2 888,{0

99,98

2 889,00

2 888,40

99,98

2 889,00

2 888,40

99,98

2 889,00

2 888,40

99,98

3 594 397,09

3 s86 670,62

99,19

205,28

100,00

wynagrodŻenia j skladkiod nich naliczane

b) wydatki zwjązane z rea]izacją ich slatutow}ch zadań

ó00

18',7 22',7 ,2',7

woDĘ

10002 Dostarczanie wody

l. wydatki bi€żłc€!

187 221 ,ąo

TRĄNSPoRT

I

ŁĄCZNoŚC

ó00l4 Drogi publiczne powiatowe

9',78 20',1

,00

9',78

1.

wydatki bieżąc€' w tyln:

55 835,00

5s 834,44

100,00

1)

wydatkj jednostek budżeto!'l.fchl w 1ym na:

55 835,00

55 814.44

100,00

s5 835,00

5J 834,44

100.00

922 312,00

922 370,84

100,00

9Ż2 3',72.00

922.3',70,84

100,00

t20 040,00

I

998,89

100,04

698 A 19,00

698 0t9,40

t00,00

101353,00

104 352,95

140,00

a)

wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki majątkow€,

2.

l) inwestycje

i

w tym:

zakupy inwestycyjne:

- PEekazanie śradków do

Powialu,ą b dowę chodnika

Paiialowej Chotov,a- Plzeclał

prł drc.lze

w uiejscawaści Grabi y nd odcinku

ot1grahicy. miejsca\lośc!ą Slrasżęcin do skrzyżowania Ż dloEą
nr I29a

.{a

GłowacŻoy,eJ

Plżeką'anie środkó\! doPowia|u

na

przeh da\|ę dlagi po\li.ltowej

nr 2403R Mdcho||a CŻamawlaz z renohten nost
- Przekaz!)nie

n.

1J84 R

śruLków da Pawialu na plzebllda\\,ę dlagi

Prl'l

fu -aholona -b

J

'\|a .hadhlka A

po\lidbwj

AI"J,

Crabiny
Drogipubliczn€

l9

gninne

UwUś'l

101

wydatki bieżącc' w tym:

i42,09

1

095 822,92

716242,09

770 354,64

715 0s9,09

'769 239,2',7

26 8r8,00

24 t68,41

90'lŻ

'74824t,09

'745 070,86

99,58

r r8t,00

I I15,37

94,28

w]datki najątkorłe' w tym:

327 100,00

325 4ó8'28

99,50

l) iiweslycje i zakupy inwestycyjne:

327 100.00

325 468,28

99.50

5 804,40

5 800,00

t0a,a0

1.

l) ]łydatkijednostek budŻetowych. w t}łn na:
a)

wynagrodzenia j składkiod nich naliczane

b) lvydarki zwiąZane z realizacją ich statuiowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.

- Re|,iltll

izdĆj a :deqradow dnych telenów

niei sco\|ośĆizdżaly i

Czafia

99,24

powojskov]ch,-

18

'b,kup

dŻidlekPod draci qninne natercnie gniny CŻąfna

B Ja! ' pJrlńg,, pr'y

-

u|rc, splad-,eL-.J w C-a, heL

wt}m na programy finansowane z udziałem środków.

o

58 98r,00

57 350,40

97,23

262 319,04

262 313,23

140,04

262 319,40

262 318,28

i0a,a0

262 319,00

2O

t8,28

100,00

33 000,00

32 876.55

99,63

33 000!00

32 876,55

99,63

33 000,00

32 876,55

99,63

33 000,00

32 876,55

99,63

479 848,00

I 479 765,8',7

99,99
99,99

których mowa

w art.s ust.l pkt 2 j 3' w częś.izwiązanej z rcalizacją zadańjednostki
samorządu terytorialnego
- Budoy,a

pdrkinEu plŻy ulicy spłódzielcŻej w CzarneJ

600r7

l. wydatki bieżąc€j
1)

rv

łm:

wydatkijednostek budżetowycb) w 1]m na:
$ynagrodzenia i składki od nich naliczane

a)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadań

60078

Usuwanie skutków klęsk z}Ąłiołowych

1

l' wydatki

bieźące' w tym:

I 479 848,00

I

]) wydatki

ednostek budŹetowych) w B/m na:

I 479 848,00

I 4',79',]65,87

I 479 848,00

I 479',]65,8',7

99.99

TURYSTYKA

l3 500,00

13 332,25

98,76

Zadania w zakesie upowszechniania turystyki

l3 500,00

13 33Ż'Ż5

98,',l6

13 500,00

t3 332,25

98,76

13 500.00

13 332,25

98,76

r3 540,00

13 332,25

9łJ,7ó

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

383 7,15,00

367 616,69

9S,80

Gospodarka gruntami i nieruchomoŚciami

383 745,00

2'44',l44,8ó

63,78

l. wydatki bieżące' w tym:

248 745,00

214 744,46

98,39

l) Ę,datkijednostek budŹetowych' w tym na:

248145,00

244',744,86

98,39

100,00

400,00

100,00

248 345,00

244 344,86

98,39

135 000.00

IŻ2 8',71,83

91,02

l3s 000,00

122 811,83

91.02

135 0a0,00

t22 871,83

91,02

ror|br l 01i.ii " fd-'b"dowąJwjch garĄł
DZlAŁALNoŚC USŁUGowA

53 250,00

52 669,41

98,9t

Plany zagospodarowania przestrzennego

5i 250,00

52669,41

98,91

j

b) wydatkizwiązane z realizacjąicb statuto\ł}ch zadań

ój003

2.

wydatki majątkow€' w tym:

l) jnwestycje i zakupy inwestycyjne:
-

?aszelzenie ofeń}, tulysr)czna kultulalnej

tuł 'tyc:no- rckreacvnPEo

buJow< t ar|u

700
70005

2.

w

cnin,

rza

a)

wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b)

wydatki związane z r€a]izacją

Czarna poprze-.
e]

ich statutowych zadań

wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje
-

419165,8',7

wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

a)

630

3

i

zakupy inwestycyjncl

Adąplacj,1b dynku

prł ulicy

Kandlskiega pa ośrcdkllŻdro\lia

Ąa

710
?1004

19

1.

wyd.tki bieżące, w tyn:

l) wydatkijednostek budŻ€towychj
a)

53 250,00

52 ó69,4l

98,91

53 250,00

52 669,41

98,91

50 300,00

50 250,00

99,90

2 950,00

2419,41

82,0t

z 544 996,On

2 496 916,99

98,r1

w tym na:

w}nagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) rłydatki związaDe z realizacją ich statutowych zadań

ADMINISTRAC,IA PT]BI,I(,-ZNA

750
75011

Urzędy wojelvódzkie

176 840,00

l7l

l. wydatki bieżące' w tyn:

176 8't0,00

t1\ 121,96

]) Y}datki

175 990.00

17t t2t,96

138 495,09

134 282,60

96,96

31494,9t

36 839,36

98,25

850,00

808,57

95,13

139 550,00

139 549,75

100,00

139 ss0,00

t39 549,75

100,00

469,00

468,75

99,95

4ó9'00

468,',]5

99,95

I39 081,00

139 081,00

100,00

j

ednostek budŹetowych' w tym na:

a) rvynagrodzenia i

składki od nich naliczane

b) wyda1ki związane z realiŻacją ich statutowych zadań

]) świadczenia na rŻecz osób fizycznych
15022 Rady gmin

l. wydatki bieżące' rv tym:
l) wydatki jednostek budżetorvych' w tym na:
a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)

rydatki związane

z realizacją ich statutowych zadań

]) śs,iadcz€nia na rzecz osób fizycznych
75023 Urzędy gmnr

2 06Ż 84',7

'Ż9

9',7,9',7

l' wydatki bieżące, w tym:

2 091 225,00

2 048 s83,66

97,96

i) $]rdatki j ednostek budŹetowych' w tym na:

2 084 525,00

2 04z 239

91,9',7

rł]nagrodzebia iskładki od nich na1iczan€

'6Ż

682 351,00

t 643150,28

402114,00

398 489,34

99,08

6 700,00

6344.04

94,69

t4 261,00

11263,63

100,00

14264,00

t4 263,63

100,00

Zdkup urżąclzenja vielofunkcyj hego

t1 261,04

11263,63

140,04

Spis powszechny i inDe

25 414,00

24 887 ,82

9',7,93

25:ll4!00

24 aa1,a2

97,93

6',714,00

6 697,82

99,16

00i,00

5 999,9t

99,98

713,00

697,91

97.88

18 700,00

t8 190,00

9',7.2',7

Promocja jednostek samorządu terytodalnego

2 5r 0,00

2 509,20

99,97

l. wydatki bieżąc€, w tym:

2 510,00

2 509,20

99,91

b) wydatki związane z realizacjąicb statutovych Zadań

j) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.

Wydatki majątkorv€'

l) inwestycje
-

i

w tym:

zakupy inwestycy.jne;

l. WYdatki bież4ce' w $m:
]) wydatki j ednostek budŹetowych, wqrm na]
a)

wynagrodz€nia

i

b) wydatki związan€

składki od nich naliczan€
Z

realizacją ich statuto\ł),ch zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycŻnych

75075

96,77

2 r05 489,00

a)

75056

910,53

1

6

91,11

20

l) lvydatk i jed nostek budzetowych, w tym nal

2 510,00

2 509,20

99,9',7

2 510,00

z 509,20

99,97

PoŻostala działalność

95 t93,00

95 192,40

r00,00

l. wydatki bieźące' w tym:

9s 193,00

9s 192,40

r00,00

l) li}datki .iednoslek budŻetolY}-ch, w tym na:

95 t93,00

95 192,40

100,00

95 193,00

95 192.40

r00,00

37 042,00

34 705,88

93,69

2 062,00

2 062,00

100,00

l. wydalki bieżące' rv lyln:

2 062,00

z 062,00

r00,00

l) wydatki jednost€k

2 062.00

2 062,00

100,00

z 062,00

2 062,00

r00,00

isenatu

34 980.00

32 643,88

l. wydalki bicżące' \Y tymI

34 980,00

32 643,88

93,32

480.00

li

463,88

8ó.98

!0 618.80

9

375.86

88.ti

4 088,02

81,44

9 I 80,00

98'3ó

179 000,00

112 572,12

96,41

175 200,00

1102.72,t2

91,19

l. wydalki bjeźąc€! w tymI

l3ó 200'00

l31Ż1Ż,12

9ó'38

l) lvyda(ki jednoslek budŻelo\^ych. w tym na:

lt

I 200,00

t27 409,48

91,1I

32 9ó0'00

32 4',74,90

98,53

98 240.00

94 934,58

96,64

000.00

3 862,64

2' wydatld majątkowe' w tyln:

39 000,00

39 000,00

100,00

l) inwestycic

jg 000-00

39 000.00

100,00

a)

E}'nagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane ? tealizacją ich stahltolych zadań

75095

a)

rynagrodzenia

lr) w}'datki

i

składkiod nich naliczane

związane z lealizacją ich statLltowych Zadań

URZĘDY NACZELNYcH oRGANÓw wŁADzY

75t

PAŃsTwowEJ' KONTRoLI

I

ocHRoNY PRAwA oRAz

sĄDowNIcTwA
75101

t]P'ędy naczelnych organów władzy państwotł€j,

kontroli i ochrony

pla\ła

a)

w}nagrodzenia iskładki od nich nalicŻane

wybory do s€jmu

75108

bldŻetowycb' w lym na:

l)wydatki iednostek budzetowych,
a)

w

tyn

na:

ryynagrodzcnia i skladki od nich naliczane

15

b) wydatki związane z tealizacją ich statuto$ych zadali
3) świadcz€nia na rzeczosób fizycznych

BEZPIECZEŃsTwo PUBL|CzNE

I

4 841,20

t9 500,00

ocHRoNA

|

PRzEctwPoŻARowA
15412 ochornicze slraŹe pozarne

a)

wynagrodzenia i składkj od nich naliczane

b) wydatki związane z rcalizacją ich staiutowych zadań

j)

śWiadcz-enia na rŻecz osób fiz}cznych

i

zakupy inwestycyjne:

5

21

ZDkup sanachadu /atoŃĄiczo laśhicze4o dlajećlnoslki

-

oSP

151t4 Obrona cywilna

39 A0A,A0

39 000,00

t00,00

2 300,00

2 300,00

100,00

300,00

r00,00

l. wydatki bieżącc' w tym:

2

l) w}datkijednostek budŹetowych, w qrm na:

2 300,00

2100,00

100,00

300,00

300,00

100,00

2 000,00

2 000,00

r00,00

73 100.00

72 646,46

99,38

Pobór podatków, opłat i niepodatko!łych naleŹności budżetowych

73 100,00

'7Ż 646,46

99,38

l' wydatki bieżąc€' w lym:

73100,00

72 646,46

99,38

73 100,00

12 646,46

99,38

50 857,00

50 856,07

100,00

Ż2 243

21 790,39

9',7,91

75495
2.

a)

wynagrodzenia i Składkiod ilich naliczane.

b)

wydatki zwiąZane z realizacją ich statuto\łych zadań;

300,00

Pozostała działahość

1500,00

wydatki n.jątkowe' w tym:

1

l) inwesĄ,cje i zakupy inwestycyjne:

2

500,00

1500,00

PrŻekaŻanie śrcClkói, do Po|/ialu nd maderhizację syŚenu

nonitoringl1 pol|o&iavega na Łece W^}oc ijej dapb\|ach

I 50A,A

DocHoDY oD oSÓB PRAWNYCH, oD osÓB FZYCZNYCH

75ó

I

oD INNYcH JEDNosTEK NItrPosIADAJĄCYcH

osoBowoŚcl PRAwNEJ oRAz wYDATK1 ZWIĄZANE z
ICH POBOREM
15641

l) wydatki j ednostek budzelowycb, w tym
a)

na:

wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacią jch statutowych zadań

757
15',102

'00

oBsŁUGA DŁUGU PUBLlcZNEGo

tlz

999,48

I 142125,69

99,98

obsługa papierólv wartościowych' kredytów i poŹyczek

142 999,48

I t42 725,69

99,98

l' wydatki bieżące' w tym:

142 999,48

\ t42 725,69

99,98

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

142 999,48

1142725,69

99,98

l,t 086 158'ó3

t3 962 121,17

99,12

365',768,96

99,87

7 367 094,61

1 357 539,62

99,87

't

ó

99l 889,33

99,86

5 509 914,90

5 509 542'Ż6

99,99

| 491 523,7',7

I 482

34',7 .O',1

99,38

365 650.2.9

100,00

jednoslek samorządu terytorialnego

oŚwIATA

801

I

wYcHowANIE

80101

'7

1.
]

wydatki bieżące' w tyn:

) wydatki
a)

jednostek budŻeto\łych, w qrm na:

wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydalki ZwiązaDeŻ.ealizacjąicb statutowych zadań

]) świadczenia na rzecz osób fizycznych

375 598,67

00t 438,61

165 660,00

'7

22

wydatki majątkorłe' w tym:

2.

l) inwesqrcje

ilwestycyjne:

zakup kosiarki samojezdne.j do sP stara JastŹąbka

_

80r03

i Żakupy

8

229,34

96,82

8 500,00

8 229,34

96,82

8 50A,00

8

229,34

96,82

oddziary przedszkolne w szkołach podStawoł]rch

343 850,01

343 816.35

99,99

l. wydatki bieżące, w tym:

343 850,01

343 816,35

99,99

3t8',t62,21

318 729,15

99,99

304 577,00

J04 543,94

99,99

1)

wydatki
a)

j

ednostck budżetowych' w lrm na:

qnagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatkj zlviązane z realizacjąich Statuto\łych Żadań

l4

l4

185.21

r00,00

25 087,80

25 087,20

100,00

802 462.28

802 38',7,20

99,99

l. wyd'tki bieżące' w tyn:

ao2 462,24

802 J87,20

99,99

]) wydatkijednostek budŻetouych' w tym na:

699 935,28

699 860,82

99.99

568 79.{,00

568 780,53

100.00

l3t

r41,28

l3I 080,29

99,95

63 126,00

63125,92

r00,00

39 401,00

39 400,46

100,00

4 l45 572,Ż9

4 0'74 198,32

98,28

l. wydatki bi€żące! w tym:

4 145 572,29

4 n74198,32

98,28

]) wydatkj jednostek budŹetowycb, w tym na]

3 901 061,29

3 829 696,57

98,17

3 540 849,00

3 536 463,80

99,88

360 2t2,29

293 232,11

81,4 r

244 5t 1,00

241501,15

r00,00

57l'8ó

t40 841,1t

99,49

l' wydatkj bieżące' w tym:

141 571!86

I,10 847,71

99,49

l) wydatki jednoslek budŹetowych' w qrm na:

I41 571,86

140

t

99,49

68 965,00

68 962,7',1

100,00

12 606,86

7l

]) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80r04 Przedszkola

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) w}datkizwiązane Z realizacjąich statuiow}cb zadań
2) dotacje na

adania bieżące

3) świadczenia na rzecŻ osób fizycznych

801l0 Ginnazja

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zlviązane z realizacją ich statuto\łych zadań

j) świadczenia na rzecz osób fizycznych
801l3 Dowożenie ucznióN do szkół

a) w},naglodzenia

iskładki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane Ż realizac]ąich statutouych zadań

80r

8 500,00

l4 z€społy obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

l' wydatld

bieżące' w tym:

i) wydatkijednostek budŻeiowych, w tyn na:
a)

\łynagrodzcnia i sldadkiod nich naliczane

b) wydatki zwiąŻane zrea]izacjąich statutowych zadań

141

185,21

84',7,',7

884,94

99,01

406 210,83

405 053,59

406 210,83

405 053,59

406 2r 0,81

405 05i,59

99,72

355 566,00

355 211,98

99,90

50 644.83

49 841'ó l

98,41

23

80146

Dokszlałcanie i doskona1enie nauczyci€li

66 949,00

ó6',715

l. wydatki bieżące' w tym:

ó6 949'00

6ó 715'60

99,65

]) wyda1kiiednostek budŻerowych, wtym na:

66 949,00

66 7t 5,60

99,65

66 919,00

66 715,60

99,65

a)

z realizacją jch statulowych zadali

Stołówki szkolne i pżedszkolne

7r

l

985,95

61t 809,10

94,36

l. wydatki bi€żące' w tyln:

7ll

985,95

67r 809,70

94,36

7

985,95

ó7l 809'70

94,36

382 849,00

382 807,07

99,99

329 136,95

289 002,ó3

87,81

9t957,74

91829.',71

99,86

91957,14

91829,'t4

99,86

76 901,',74

16',t19,14

99,83

6 182,00

6 182,00

100,00

70 725,14

'70 59',7.',74

99,82

l5 050,00

t5 050.00

100,00

178 801,12

81 49Ż,39

48,93

2 000,00

196,0C

9,80

l. wydatki bieżąc€j w tym:

2 000,00

l9ó'00

9,80

l) wydatkijednostek budŹetowych, w tyln na:

2 000,00

r96,0c

9,80

2 000,00

19ó,0c

9,80

1) wydatk
a)

i

j

ednostek budz€to\ł}ch, w tyn na:

wynagrodzenia isktadki od nich naliczano

zwiąane

b) wydatki

z realizacją ich StatutosYch zadań

80195 PoŻostała dzjała1noŚć
1.

wldatki

bi€żąc€'

rY

tYm:

l) wydatki j edloslek budŻetołych' w tyn na:
a)

wynagrodzenia i składki od nich nalicŻane

b) wydatki związane z rea]izacją ich statutouych Zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

OCHRONA ZDROWIA

851

85153 Zwalczanie narkomanii

a)

wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z r€alizacją

85154

ich statutowych zadań

PrŻeciwdzia]anie alkoho]izmowi

1',74

711,12

85 206,t9

18,17

l. wydatki bieżąc€' w tym:

1ó0 023'12

70 593,99

44,11

]) l'ydatki jednost€k

160 023,12

10 593,99

44,11

704,00

31,69

t42 023,t2

64 889,99

45,69

l4 688,00

t4 6)2,40

99,49

l4 688,00

t4 6)2,40

99,Ą9

2 000,00

2 000,0c

100.00

2 000,00

2 000,00

100,00

2 000,00

2 000.0c

100,00

a)

budżetowyclr' w tym na:

wynagrodzenia j Składkiod nich naliczane

b) wydatki zwiąZane z realizacją ich statutowych zadań
2.

wydatki majątkowe, w tym:

l) jnwestycje

85

t5I

99,65

wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązan€

80148

'60

j zakupy inw€stycyjne:

-

ząkup wyposdżenia da Śiłowni sŻatniw Czarne] - 7'687,50

-

rak p

bial

000,00

5

Zar da Danu Str.1żaka,ł Ró4- 6.9u,9a

Izb]' w}łrzeźwień

l. wydatki bi€żąc€'

18

w tym:

2) doiacje na zadania bieżące

24

85r95 Pozostala działajność

90,00

90,00

r00.00

l. wydatki bieżącej rv tym:

90,00

90,00

100!00

]) wydatki j ednostek budŹetowych, w tym na:

90,00

90,00

100,00

90,00

90,00

r00,00

1 291 14',7,00

t63 321,46

98'1ó

a) wynagrodŻenia i

składkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązane Żtealizacją ich statutowych zadań

PoMoC sPoŁEczNA

852

85202 Domy pomocy społecznej

l2

lr

996,89

99,99

l. wydatki bieżące' w tym:

32 000,00

31996,89

99,99

l) wydatki ednostek budŻetoł]rch' w tym na:

32 000,00

3l 996,89

99,99

32 000,00

31 996,89

99.99

042 879,00

4ą60174,41

q8,17

5 042 879,00

4 960114,41

9437

246 630,00

242 389,65

98.28

222 555,',76

221 884,05

99,70

24 0',74.24

20 505,60

85,18

j

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych zadań

85212

000-00

swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

5

sk]adki na ubezpiecŻenia emerytalne irentowe z ubeupieczenia

l' wydatki

bieźące' iY tym:

]) u]rdatki

ednostek budżetouych, !ł lym nai

j

a) wyDagrodzenia i

składki od nich naliczane,

b) wydatkiZwiązane z realjzacją iclr statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieŻące
3) świadczenia na rŻecŻ osób fizycznych

8521:l

'72,06

4112',706,97

98.42

3 72,00

20 489,09

95,87

4 788 370,00

składkina ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
njektóle świadczenia z pomocy Społęcznej ,niektór€

6',7 7,',79

7 879,00

2t

5

świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integEcj i spo lecznej
1'

wydatki bieżące' w t}m:

2137400

20 489,09

95,87

1)

w}datki jednostek budŹetowych, wtym na:

Ż0 8'72,00

20 468,45

98,07

składkj od nich naliczan€

20 872,00

20 468,45

98,07

500,00

20,64

4.13

a) wynagrodŻenia i

b) wydatkizwiązane z realizac.ją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania

85215

bieące

Zasiłki i pomoc w nafurze oraz składki na ubezpieczenia em€rJ,talne

67t

122,O0

6Ż4 3'73,56

93,03

l' wydatki bi€żące! w tym:

611 122,00

624 313,56

93,03

3) świadcz€nia na rzecz osób fizycznych

6',71

122,O0

624 3',73.56

91,01

Dodatkimieszkaniowe

t08 410,00

108 '108,27

100,00

108 410,00

108 408,27

100,00

l. wydatki bieŹące' w

t]ym:

25

3) świadcze ia na rzecz osób fizycŻnych

108 4 t0,00

108 408,2',7

i00,00

129 350,00

125 0l r,45

96,66

129 350,00

t25 031,45

96,66

I 000,00

229,50

22,95

128 350,00

124 801,95

9

85219 ośrodki pomocy społecznej

358 199,00

358 140,16

99,98

wydatki bieżąc€j w tyn:

358199,00

358140,16

99,98

351220,56

35t t6t,72

99,98

314 833,9i

314',]75,O9

99,98

]6 38ó,63

36 386'ó3

r00,00

85216 Zasiłki stałe

l' wydatld bieżąc€'

rv tym:

2) dotacje na zadanja bieŻące

]) świadcŻenia na rzecz osób fiłcznych

1.

l) ł}datkijcdDostek budżetowych' w tym na:
a) wynagrodzenia

iskładkiod nich naliczane

b) wydatki z'lviązane z realizacją ich statutowych zadali

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85228

7

,24

6918,44

6978,44

100,00

Usługi opiekuńcze i specjaIiso'czne usługj opiekuńcŻe

l0 250,00

10 242,63

99,93

l' wyd2tld bieżące' w tym:

t0 250,00

to 2.42,63

r0250,00

la 24Ż'63

99.91

250,00

t0 242,63

99,93

Pozostała działalność

923 865,00

923 865,00

r00,00

l' wydatki bieżłce'rY tym:

923 865!00

923 865,00

100,00

3) świadczeniana rzecz osób frzycznych

923 865,00

92t 865,00

100,00

EDUKAcYJNA oPIEI(Ą wYCHowAwczA

851911,00

850 752,73

99!86

Świetlice szko1ne

109 294,02

t09 25',7,33

99,91

tB9 294,02

109 257,33

oo 926,02

100 892,5i

99,97

95 543,02

95 509,53

99,96

]) wydatki

j

ednostek budżetowych, w qJm na:

a) wynagrodzenja i

składki od nich naliczane

10

b) wydaikiŻwiązane z realizacją ich statutowych zadań

85295

854
85Ż10

]

1.

wydatld bieŹącr' w tym:

]) wydatki
a)

j

ednostek budŻetos}ch) w rym

lai

wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydalki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 383,00

5

383,00

100,00

8

368,00

8

3ó4'80

99,96

'735

992,50

'734

931,42

99'8ó

735 992,50

734 937,12

99,86

3) świadcŻenia na rzecz osób fiŻycznych

735 992.50

734 937 ,42

99'8ó

DokSztałcanie i do5konalenie nauczycieli

2 018,00

I 971,50

96,14

r. wydatki bieżąc€, w tym:

2 038,00

1971,50

96,14

l) wydatki j ednostek budŻetowych, w tym na:

2 038,00

I 971,50

96,14

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85415

t

Pomoc marerialna dla ucznióu
1.

wyd.tki bicżące' ł tym:

a)

ł],nagodzenia iskładki od nich nalicŻane

26

b] wydalkl,/u la7ane,. redllŻŻci,]

ich.lalutoĘch,,ddań

85495 PoŻostała działalnoŚć

9ó.'74

4 58ó,48

4 586,48

100,00

w tym:

4 s86,48

4 586,48

100,00

l) wydatki j€dnoslek

budżetowych' w tym na:

4 586,48

4 586,48

100,00

4 586,48

4 586,48

100,00

882 984,00

I 839 979,39

97,12

547 812,00

518204,36

94,60

188 560,00

18ó 643'96

98,98

41487,00

39 570,96

95.i8

41487,00

39 5',70,96

95,38

147 073,00

147 073,00

100,00

wydatki nżjątkowc' iY tyn:

359 2S2,OO

33l5ó0',10

l) inwestlrcje i zakupy inwestycyjne:

359 252,00

33r 560,40

71 340,04

7l 29t,92

99,99

Przeryly Bór -elnp II' Różą -elapIII

67 A0a,A0

66 167, !0

98,76

J.

35 404,00

35 040,40

100,00

)t

23 202,04

la0,0a

wyragrodzenia i skladki od nich naliczane

b) sydatkizwiązane z realizacjąich statulowych zadań

Go\PoDĄRl(Ą KoMl
90001

197t,50

l. wydatki bi€Źąc€'

a)

900

2 0J8,00

l

NA

LNA l oCHRoNA

sc,er,o$a i ochrona wod

lco.podarka

Il'

wydatLi bieżące. s tym:

|1)

Ę datki]ednołek

budzerotłYch' w 1\m na:

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)

Ędllli

/hi./ane,, redl

7Ż. id ich

qarutowych,,ddań

2l dotacie na zadania breza(e
2.

- B1ldową

s

ieci vadaciqEawej i kdnaliząq)jnej w hiejsco||aściChotowa

osiedle za zalewen

Bldava oczyszczalni ściekóww ]niejsco'łościSl.lra ']arlĘąbka elapl,

-

Da,a.ict eto"J

-dkta(lu bud-pnv elo ha b

\d rl :o, rtkf wra- -

pf2.p".r"r.,r r.,.,,r::":rt,::,'",rr,

- Budowr lonoti-a.it

Ctabh lr

ctap

202 0a

rraqtah PaDra t | :vslai.l [Ierąi r:fk! W,slUkrbhdard IahalEd']l
.:oraa

ioabLhy

I

-BLdora'!P'Iaąa],-)'iisdĄltolh.l'rŻbhdnraoc
.

. 'eloa ' n]oll"rąl a(,a 'lic. n wJlll , nd'ji \ ada

\/

ltlau a\-ar

s Dm

u

n'5 J.l' l pkl

o

klooń

dora

'no"a

2 i'q./e-i/uia,,anei/reŻlizŻcja,,adańJedn"orki

'.'\.ń"i'lnero

\!' ", Adaa|;ta.t!

san Jrnri ro:bdJun a

95,64

I

I

tran'osane., udzidlem.rodko.

ta9.28

l

g]Ąw"t

nl5:-:at
i'ękor'nud'rnl:o',ahi(.la\'od) l,lac|laaJa'iu]auc]
vwtnnoc:owe]l
- bt

l

,

na p.ogla1.\

'-]nol.,adL

!|5:ł,o1

B

25 004,40

1t 990, t0

t37 754,40

I

r62 750,04

t35 899,38

I37 750,0A

fl t e90.la

8

t,30

I

I

83,54

l

l
|

l

27

81,3A

Pfugrdn Poprey CŻ!.'laści Zlfuni rzeki Wislokibullrwd kdnalizac]i

B

25 A0A,A0
'7',7

285,00

65 s88.7',7

84,87

l. wydatki bieżące' w tym:

17 285,00

65 588,77

84,87

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

77 285,00

65 588,77

84,87

71 285,O0

65 588,77

84,87

Utrzymanie Żieleni !v miastach igminach

25 óó0,00

25 547,76

99,56

l. wyd.tki bieŹące' w tyln:

25 ó60'00

2,5

547,76

99,56

l) wydatki j ednostek budzetowlch, w tym nai

25 660.00

Ż5 547,',16

99,56

2 930,00

2 930,00

100,00

Ż2130'00

22 6t',7,',16

99,51

rs 000,00

13 55',7,',77

90,39

7 250,00

5 809'ó9

80,13

'7

250.00

5 809,69

80,l3

b) wydatki związane z lealizacją ich statutowych zadań

7

250,00

5 809,69

80,13

wyd'tki majątkoiYe'

7 750,10

7144,04

99,98

50,00

7 748,08

99,98

'7 750,00

7 748,08

99,98

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutouych zadan

a)

wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90011

sckoniska dla zwierząt

l' wydatki bieące'
1)

2.

w tyln:

\ł}datkijednostek budzetowych' !v q/m na:
a) rvynagrodzenia i

l) inwestycje
_

i

składki od nich naliczane

rv tym:

zakupy inweslycyjne:

1

ZakUp koica dla zlvielzą!

900t5 oświetlenie uIic. placów

dróg

1)

1

098 7ó5'53

99,99

I O19 177,00

I 079 639,03

99,99

019

',7',77,00

I 079 639,03

99,99

0'79

',7 7',7

,00

079 639.01

99,99

19127,00

19 t2ó'50

100,00

r9 127,00

l9 l2ó'50

100,00

:olh\h oprn ava1trJ-Iut 4!a.jtR\hni ,4"J

l9 127,40

t9 r26,50

t0a,a0

WptJwy i w}datki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

2q 901,00

20 qo2,6l

100,00

wydatki jednostek budŹetowych, w rym na:
a)

1

wynagrodzenia i składkj od nich naliczan€

b) Mrydatkizwiązane z rea1izacjąich statutowycb zadań
2.

7

r 098 904,00

i

l' wydatki bieżące' iY tym:

wydatki majątkow€' w tym:

l) inwestycje
-

9001I

95,61

Gospodarle odpadani

a)

90004

949,28

i

zakupy i,lwestycyjne:

Buda||d ośvietlenia ulicznega natercnie

Gniryczdfia

w

za korzystanie ze ślodowiska

28

l' wydatki bieżąc€'

w tym:

29 993,00

29 992,63

r00,00

29 993,00

29 992,63

100,00

29 993,00

29 992,63

t00,00

4 480.00

4 4',75,04

99,89

4 480,00

4 475,01

99,89

480,00

4 475,04

99,89

4 480,00

4 475,O4

99,89

Pozostała działaIność

83 850,00

83 847,53

100,00

l. wydatki bieżące' w tym:

83 850,00

83 8,17,53

100,00

l) wyda|ki j ednostek budŹeto!łych, w tym na:

83 850,00

83 847,53

100,00

8t 850,00

83 847.53

100,00

I 307 248,00

I 307 248,00

100,00

214 258,00

100,00

]) wydatki
a)

j

ednostek budŻeto\rych,

wom

na:

wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki zwjązane z realizacjąich Statulowych zadań

Wpbw} i wydatkiŻwiązane z gromadzeniem środków z opłat

90020

l' wydatki bieżące, w tym:
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym

90095

na:

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)

\łydatki Zwią7Źne z realizacją ich statutouych Żadań

a)

4

w}nagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Żadan

KULTURĄ

921
92109

I

oCHRoNA DZIEDZICTWA NARoDowf,Go

Domy iośrodki kultury, świetlice i kluby

l' wydatki

1

214 258.00

1

bieżąc€j lY tym:

997 ó58J00

997 ó58'00

100,00

2) dotacje na Żadania bi€żące

997 658,00

997 658,00

r00,00

216 600,00

216 600,00

r00,00

216 600,00

216 600,00

100,00

36 640,04

36 60A,0A

100,00

t80 0a0,00

180 a0a,0a

l0a,a0

92 990,00

92 990,0C

100.00

92 990,00

92 990,04

100,00

92 990,00

92 990,0C

100,00

KULTURA FIZYCZNA

272 547,O0

268 612,66

98,58

Zadania w Żak.esie kultury fizycznej

2'.72 541,O0

268 6'72'ó6

98,58

l. wydatki bieŹące' w tym:

263 541,00

Ż59 672,66

98,53

84 547,00

80 613,13

7 685,00

'7 409,41

2.

wydatki majątkow€j

w tym:

]) inlvestycje i zakupy inwesĄ'cyjne:

' 7ogat nddta ahft Cenrr"n BarowJ
-

DolacJd celawaŻ budzetu na dafinansowanie kaszló'| rea]izacji

in')eślyĆjii zakupfu inweslycyjfiy.h .lo Gninnego Cenlrun

Kl lult i Pronacjiw CżameJ ha zadąnie inweslycyJne:
Wejskiego Cennul KullurJ
cłowaczowej

'|

92116 Biblioieki

l. wydatki bieżąc€,

rv tym:

2) dotacie na zadania bieżące

926
92605

]) wydatki.jednostek budżetowych' wg/m nai
a)

wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

Budowa

96,41

29

b) wydatki związane z realizacją ich statutorvych zadań

2) dotapje na zadania biezące
2.

wy4atki majątkowe' w tyln:

l) inwestycje
-

i

zakupy inwestycyjnel

Przebudowa szatni

t

Żdzarach

'76

86Ż'00

264,32

95,32

179 000,00

178 998,93

100,00

9 000,00

9 000,00

100,00

9 000,00

9

000,00

100,00

9 0a0,00

9 400,00

100,00

'73

30

Wydatki gminy Czama zaplanowano na poziomie 34.305.337,72 zl, w tlm plan na
realizację zadań z zakesu administracji rządowej 5.407.708'00 zł. wykonano wydatki w
kwocie 33.824.320,68 zł' co stanowi 98,ó0 % planu' w tym wydatki na realizację zadań z
zakresu administrac.ji rządowej w kwocie 5.326.572,20 Żl, co stanowi 98,50 7o planrr dotacji'
Z ogólnej kwoty wydatków prŻeznaczono na:
1.
1)

pl^n

wydatki jednostek budżetowych
w t),m

plan 21.119'826,10zł rłyk'

na;

a)

wylagrodzenia i składki od nich

naliczane

b) wydatki związane z realizacją

ich statuto\łych zadań
2) dotacie na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób

ftzycznych

plan

32.01'6.231,32 Żl

13'434.690,60

terytorialnego

wYdatki majątkowe

zł

wyk.

31.578.684.65 zl

20.876.857,1',7

z'

13.368'478,48 zł

plan

7.685.135,50 zł

wyk.

7.448.3'78,69

zł

plan

1.501'226,00 zł

wyk-

L

.496 '394,06

zł

plan

8'252.179,'74

wyk

8'I22.'1o'7,'I3

zł

'14Ż'999,48 zł

wyk'

l.142.'725,69 zł

2.289.106,40 zł

wyk.

6) obsługę długu jednostki samorządu

2.

wyk.

wydatki bieżące' w tym:

plan

plan

7

zł

2.245.636'03

zl

ZoBoWIĄZANIA
Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2o11 l' wyniosły 1'952'330,10 zł'
Zobowiązania te dotyczyły jednostki UŹędu Gminy w kwocie 306'543,06 Zł, jednostek
szkół w kwocie 1'ó16.003,46 zł,jednostki GOPS w kwocie 29'783,58 zł'
Powstałę Zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:
_ w poszczególnych jednos&ach szkół pochodnych od wynaglodzeń-nauczycieli za miesiąc
gru<]źień
ielminem płatnościw miesiącu styczniu 2012 roku' dodatL:u wyrównawcze8o,
ialiczonego dodatkowego w)maglodzenia focŻnego za 2011 rok oraz nalęŹnych składek'
faktrrr za-media (energii, gaz, woda, odpady komunalne) z tefminem płatnościw miesiącu
styczniLr 2012 roku,
wjednostce Urząd Gminy między irrrrymi pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień,
lerminern płatr]ościw miesiącu styczniu 2012 roku, naliczonęgo
składki PFRoN
dodatkowego wylagrodzenia IoczneEo za 2011 rok i należnych składek, faktw za Eaz ,
energię, koiserwację oświetlenia' za zbiórkę odpadów komunalnych' za telefony stacjonarne'
.y.'iłtó. ,u-o"hóńowych za miesiąc grudzień, skJadki do ]zby RolnicŻej, naliczonych
odsętek od kedytów w Banku ochony środowiska za miesiąc gtudzień' Termin płatności
wszystkich zobowiązań przypada w miesiącu styczniu 2012 loku'
'wjednostce Gminrry oirodek Pomocy Społecznęj naliczonęgo dodatkowogo w)'naglodzenia
locznego oraz należnych składek za 2011 rok.

z

'
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R€{lizacja

wydatków w poszczególnych dzialach klasyIikacji budźetowej

RoLNICTwo I ŁowlEcTwo

w

20l l roku poniesiono wydatki związane przekazaniem naleŻnej składki w wysokości
2 % od wpływów z podatku rolnego do lzby Rolniczej. z otrŻymanej dotacji w wysokości
190,368,2I zł opłacono Wydatki zwiąlzanę ze zwrotem podatku akcyzowego zawańego W
ccnie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pŹez pfoduceltów rclnych
oraz poĘło inne w1,datki związane z realizacją tego zadania.
RealizołvaDe zadanie inwestycyjne!

2 Budowa kanalu ulgi dla potoku wsiowa lv miejscowości Boro}Ya
opracowano studium wykonalności, wypis z rejestru gruntów, opracowanię dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanału ulgi'
> Budorva Centrum Rekreacyjnego w Czarnej
Wykonano budynek sŻatni wraz z siło\łniązapleczem socjalnym oraz wykonano boisko
sportowe wielofunkciuę wraz z ogrodzeniem i opłacono nadzór budowlany.
>

Budowa Centrum Rekreacyjrego w Czarnei Il etap
Wykonano ogrodzenie panelowe boiska wielofunkcyjnęgo'

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANTf, W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do ZaĘądu Dróg Powiato'łrych w Dębicy
powiatorvej sieci wodociągo\^,ej w kwocie 2.888,40 zł'

za LmiesŻczenie

w pasie drogi

TRANSPoRT I ŁAczNoŚc

w

2ol1 Ioku przy udziale środków z Powiatu Dębickiego w kwocię 10'000'00 zł i środków
gnrinnych poniesiono wydatki związane z koszęniem poboczy wzdłuż &óg powiatowych.
Gn]ina Czama do Powiatu Dębickiego p'rzekazała również pomoc linansową w
kwocie 922.370'84 zl ' w t}Ąn na:
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1184R Przecław-chotowa - budowa chodnika W
nriejscowości Grabiny kwotę l04'352,95 zł,
- PrŻebudowę drogi powiatoivej ff 2403R Machowa-czama wraz z remontem mostu kwotę
ó98'019,00 zł'
' Iludowę chodnika plzy drodze powiatowej chotowa-Przecław w miejscowości Grabiny na
odcinku od granicy z miejscowością Straszęcin do skrzyŹowania z drogą nr 1290 do
Glowaczowej k\\'otę 1 l 9'998.89 zl'

Poniesione zostały wydatki związane z wyplatą dodatkowego wynagrodzenia roczlego za
pochodnyli od
2010 rok pracownikom robót publicznych oraz z wyragrodzeniem
wynagrodzeń placowników w lamach lobót publicznych za 20lI rok na ogólną kwotę
32 '886,15zl ' Powiatowe Biuro Pracy zrefuldowało kwotę'79'858,2I zł.

i

a\2

Pozostałe wydatki to remonty dlóg gminnych w posuczególnych sołectwach na ogólną kwotę
13"/ .468,19 zl.
Na wydatki te składają się między innymi: zakup Z1aków drogowych oraz ich montaż, zakup
kruszywa, zakup kręgów betonowych' zakup ławek do Przyborowia- 16'718'90 zł, praca
równiarki na drogach grrinnych po seŻonie zimowym, wykonanie remontu Iowu
odwadniającego W Starej Jastrząbce-2.335,77 zł, plojekt remontu drogi w Grabinach3.500,00 zł, montaż barierck, Iemont placu w Przyborowie_ 2.155,66 zł, remont drogi grninnej
w Grabinach k. Ferenca- 3|.709,30 zł, remont drogi gminnej k- oleksy w Grabinach_
22'37'1,Ż7 zl, ręmont dlogi przy moście\ł Gmbinach- 20.0'70,08 zł, remont drogi
Głowaczowa Karalówka- 8.417,98 zł, remont pŹystanków w sołęctwie RóŹa' chotowa,
JaŹwiny, Przyborów, Grabtly' Żdzary, Borowa, roboty drogowe drogi Chotowa za zalewem2I"711,\4 zł, naprawa przepustu k/Pana Pieniążek- 20 '353,44 zl, remonty dróg gminnych4I'982,50 z|, odmulanie lowLl i naprawa dróg \ł chotowej- '7.089,04 zł, lrYkonanie lo\łów
odwadniających przy drodze gminnej Grabiny_Błyszczówka- 4.382,|'7 zł, remont drogi
gminnej Głowaczowa Wola Wielka- 8.674,92 zł, remont rowów odwadniających przy drodze
Borowa-Głowaczowa- 13.'1o'1,83 zł, rcmont plzepustu w mięjscowościPrzyborówGrabinach- 2.'130'46zl,
Róży-2'825'24
8'853'85zł, napra\\'a przepustu
zagospodarowanie terenu obwodnica Borowa- 5'123'00zł, zagospodalowanie tęrenu przy ul.
zł, koszenię poboczy dróg gmirurych, wycinanie zarośJi, czyszczenie
spółdzielczej- '7.6'l'l
'00
cńodników' 86.687,96 zł, umocnienie cieku wodnego w JaŹwinach- 5.682,99 zł, wykonanie i
Czarnej' rozbiórka
montaŹ tablic infonnacyjnych w Chotowej, Podlesiu' Borowej
plzy dlodze w
lowu
pIzystanłu w Głowaczowej- 1'266,48 zł, wykonanie remontu
Głowaczowej- 10.037,42 zł, kol}towanie drogi w Borowej orM wykonanie rc\ł'u- 6.494'29 zł.
przesturięcie ogrodzenia przy drodze gminnej w Grabinach- 9.4']5,'7'l zł, przebudowa sieci
teletechnicznej w Borowej- 5'147,80 zł, odmulanie rowu przy drodze gminnej Głowaczowa5.313,27 z| oraz wykonanie odwodnienia tercnu przy parkingu w staręj Jastlząbce- 16'995,73
zł.

w

zł i

i

Realizowane zadania inwestycyjne:

>

Rewitalizacja terenów bylej bazy wojskowej wojsk Federacji Rosyjskiej
Czarlei i Żdżar^ch

opracowano studium wykonalności'

}

Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej rv czarnej
Przy udziale środków z Programu Rozwoju obszarów Wiejsklch w.kwocie |45'24I,00 zł i
środkórłgminnych w]konano parking o powier/chni l530.80m ora7 ciągi piesze o
porł ierzchli |45m ora1 Ierenyzielonę ioplacono nadzór inwe(lorski'

>

Wykup dzialek pod dtogi gminne na terenie gminy Czarna
Zakupionó działki pod drogi gminne w Borowęj, Podlesiu, Glabinach, Chotowej , Czamej i
Żdzarach'

2011 loku przy ldzia\e środków z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Utządzei
Wodnych w Rzeizowię w kwocie 22.000,00 zł i środków gminnych wykonano modęrrrizację
dróg dojaz<lowych do gruntów rolnych w miejscowości Grabiny na ogólną klvotę

W

32.81 6 -5521.
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Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2011 roku wydatkowano śIodkina dosta\łę
nateriałów na akcje przeciwpowodziową odbudowę zakl)rtego lowu w Grabinach, roboty
zabezpieczające przed powodzią w sołectwie Jaźwiny, opracowanie dokumentacji odbudowy
zaLry4e8o rowu w Grabinach' remont rowu w Borowej, Ięmont lowu odwadniającego w
Podlesiu i Glabilach, utwaIdzenie placu w rejonie biblioteki 1v Przyborowie' naprauę
przepustu w Zdżarach, Grabinach, Borowej, w Starej Jasfuząbce V Rybskiego, w JaŹwinach w
rejonie boiska, w Przyborowie, naPrawę dro g1 Żdzary-Żródla, remont balustrady w Bolowej,
przebudowę plzepustu w Żdżarach, roboty zabezp|eczające przed powodzią w Czarnej,
prcjekty dróg Żd;zaty, Żdzary-Podlesie, Borowa Kąty' chotowa Słupie' Przyborów Park,
Grablny Zuzęczę, Grabiny k Domu ludowego, chotowa Centum, czama ul. Mickiewicza,
Borowa Głowaczowa, Bolowa Centrum, Róża-Jaźwiny, stara Jastrząbka- olsz}Ąly, Stala
Jastrząbka k/ Dzierlęgi, remont lowu pż} dlodze Zdżary. p.zebudowa obiektu mosto\łego w
Grabinach, opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy wału powodziowego w
Czarnej, odbudowa ogrodzenia ztiszczonego podczas powodzi w Grabinach oftz nadzory
inwestorskie' ogóIna kwota wydatków to 423.999,77 zł.

i

Administracji w kwocie
866'645'00 zł oraz środków własnych w kwocie 189.l2l,10 zł w}.remontowano następujące
drogi:

Przy udziale śIodków Ministerstwa Spraw wewnętrz1ych

drogi gminnej Głowaczowa -wola Wielka na kwotę 143.0'72,92 zł, vł tym:
środki MSwiA - 143.072'00 zł
środki własne
0,9Ż z1,

- Iemont

remont drogi gminne.j w Żdzanchśrodki MSWiA 100.4'76,00zł

środki własne

-

Żtódła Koniec

na kwotę I21.819'82

zł, w

t>,rn:

27.343'82 zł'

remont drogi gminnej Żdzaty Żródła na kwotę 174'337,99 zł, w tym|
środki MSWiA - 134.671,o0 zł
środki własne
39.666,99 zł'

-

ręmont drogi gminnej w Borowej

środki MSWiA
środki własne

'

-

I]'6''125'00 zł
Ż9.1,82,|0 zł,

Vlady

- lemont drogi gminnej w starej Jastrząbce

środki MSWiA - 289.3|8,C)0 7'l
'12'330,4I zł,
środki własne

na

kwotę l45'907,10 zł, w tym:

_Księża na kwotę 361.648'41 zł, wtyrn:

-

- remont

drcgi gminnej w Przel}tym Boże k/Tlojak na kwotę

- 42.6Ż'7 '00 zł
środki własne - 10.657,42 zł,

śt'odki MSWiA

53

.284,42 zl' w tym.

drogi gminnej w Głowaczowej k/stadionu na kwotę 49.695'44 zł' w tym:
środki MswiA - 39.756,o0 zł
środki \łłasne 9.939'44 zł.

- ręmont

-
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TIJRYSTYKA
Realizorłane zadanie inwestycvilre:

>

Poszerzenie oferty turyŚtyczno-kulturalnej Gminy Cz^ |a poprzez budowę parku
turystyczno-rekreacyjnego w Czarnej
wykonano wystrój sali Centun Kultury w Borowej, w}pisy z Ęestl gruntu, wykonanie
karly infomatyczDej dla inwestycji.

GosPoDARx-Ą MIESZI(ĄNIoWA
Zapłacono należne podatki na Żecz budżetu, zakupiono środkiczystości, dzwonek
bezprzewodowy do budynku po byłym ośrodku zdrowia w Czarnej, zapłaconÓ za znŻytą
energię i gaz po byłych ośrodkach zdrowia w Czamej i Róży, naplawę kotła gazowego,
naprawę drzwi' wymianę układu stelowania w kotłowni gazowej, przegląd instalacji gazowej,
ogłoszenie o sprzedaŹy nieruchomości w Grabinach, sprawdzenie przewodów kominowych,

pomiar oświetleDia elektrycznego na stano\łiskach placy, rozbiórkę budynJ<u mieszkalnego
w Róży oraz odszkodowanie dla Gminy Zyraków w związku ze sprzedazą brrdyŃu ośrodka
Zdrowia w Róży
Realizowane zadanie inwestycyjne:

}

Adaptacja budynku przy u|. Konarskiego po ośrodkuzdrowia na potrzeby policji
wraz z budową dwóch garał
opracowano dokumentację projektową wykonano placę adaptacine, zakupiono
wyposżenie do biur' żaluzje, szyby bezpieczne' montaż klat' opłata Ża przyłącz do sieci
budynku, wymiana świetlówek w budynku.

DZIALALNoSC UsŁUGowA
opłacono opracowanie zmiany studium U\łalunkowań i KięruŃów Zagospodarowania

Przeshzennego Gminy cŻama oraz Miejscowego Planu zagospodarowania PrzestŹennego
pod teren eksploatacji kruszywa, opłacono posiedzenie gminnej komisji urbanistycznęj oraz
ogłoszer, ie uchwały o Miejscowym Planie Zagospodalo\łania Pźestrzefulego w miejscowości
Grabiny i Stara Jastrząbka.

ADMINISTRĄCJA PUBLICZNA
Na wydatki bieżące Związane z realizacją zadań zleconych składają się: w1łlagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń' umowa z]ecenie na dolęczenie wezwań do pobolu' zakup
druków, czajnika bezprzewodowego, zakup mateliałów do komputela w celu wykonania
Zintegrowanego Modułu obsługi Końcowego Uż1tkowrika, pŹepisy, delegacje' ryczałty
san]ochodowe' szkolęnia' opłaty pocztowe, tusze do di0kalek, comiesięczna asysta
techniczna ploglamu, Żorganizowanie uroczystości wlęczenia medali z okazji solecia
poŻycia małżeńskiego, składka PFRoN' odpis na ZFSS.
Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własnę śIodki
w kwocie 87.459'53 zł.

l5

wykorzystano środki na utrzymalrie Rady Gniny tj. diety dla raduych i sołtysów, zakup
pieczątki oraz rozmowy telefoniczne.
wydatki bieżące na administrację dotyczyły: uTplaty wynagrodzeń pochodnych od
wynagrodzeń. zakupu druków' materiałów biuo*ych, akcesoliów komputerowych do
modenrizacji konputerów, wyposażenia biurowego' drukarki, telefonów, niszczatki,'
klimatyzatora, szary serwerowej, licencji, środków czystości, ręczników oraz herbaty dla
pracowników, tuszów do drukarek, energii, wody, gazu, ścieków' rozmów telefonicznych,
opłal 1icencyjnych, szkoleń, delegacji, ryczałtów samochodowych' kosztów opłaty
pocztowej' monlażu klimatyzatora' naplaw sprzętu konputerowego, prowizji za przelewy,
prenumeraty czasopism' usług intemetowych, telefonicznych, ubezpieczeń budynkóu
rrnrow1' zlecenia konserwatola sprzętu komputerowego' umowy na przeprcwadzenie aud}tu
wewnętrznegol robót malarskich w budynku Utzędu Gminy. przy ul. Spółdzielczej' badań
okresowych pracowrrików, składki PFRON olaz odpisu na ZFsS.

i

R€alizowane zakupy inwestycyj!e:

Ż

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ( kserokopiarkę' drukalkę, skanęr) Ża kwotę
zł oraz licencje na prograIn finansowo-księgowy -sU za kwotę 4.265'64 zł.

9.99'1,99

W związku z plzeprowadzęniem w 2011 roku Narodowego spisu Powszechnego poniesiono
wydatki związa e Z wypłaceniem dodatku spisowego- nagród, oraz za aktualizację budynków
i mieszkail olaz kosŻy delegacji służbowych'

Środki na proInocję zostały wykożystane ńa umieszcŻenie w Internecię .'Muzeum''
informacji w formie legendy o gminie Czama oraz wykonano torebki w formie folderu
reklamowego dla potrzeb Urzędu Gminy w celach promocyjnych'

Do ZwiąŻku omin Dorzecza Wisłoki przekazaDo należną składkę członkowską omz składkę
cz|onkowską do stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach"

UllzEDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ. KoNTRoLr
I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Wydatkowano środkilla zapłatę wynagrodzęń wraz z pochodnymj z tytułu umów z dwoma
pracorł'rrikarni sporządzającymi aktualizację spisu w}'borców.

W związktt z przeprowadzenien łybolów do Sejmu

i

senatu \łyda&owano środki na
wypłatę diet dla członków obwodowych Komisji wyborczych' zwrot kosztóW przejazdu
cz|onkó\ł, kofiisji na szkolenia' obsługa informatyczna, zakup mateliałów biurowych,
tonelów. uIIr ."\ryborczych oraz koszty delegacji.

BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I ocHRoNA PRZECIWPożARoWA
Poniesiot]o wydatki bieżące w jednostkach osP na ogólną kwotę l31.272,12 zł, na które
skladają się: ckwiwalelrty dla strażaków za udział w akcjach poŹarniczych, zakup paliwa'
części zamięnnych' Llmundurowania' szafy ubnniowej, akumulatorów' drabiny, wymiana

36

apteczki, opłaty Za gaz ęnergię' rozmowJ telefoniczne, umowy zlecenia konselwatorów
strażaków, badaDia tęcbniczne samochodów,
sprzętu oraz ubezpieczenie samochodów
naprawa układu zasilania oSP Borowa, malowanie samochodu stażackiego w Grabinach,
wykonanie i montaz regału dla oSP Głowaczowa, Borowa, czama, wykonanie i montaż
stojalG na rowely w Głowaczowej oraz naprawa pompy' wykonanie i montaż krat stalowych
osP Żdżary, naplawa samochodu strażackiego i motopońpy w OSP Pod]esie. naprawa
samochodu osP Chotowa' opracowanie dokumentacji we\łrnętrznej instalacji oSP Róża'
opłata za zmianę danych w Krajowym Rejestze Sądowym omz opłacono szkolenie członków

i

osP.

Realizowane zakupy inwestycyjnel

>

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki osP Grabiny
Zakupiono sanochód specjalny-pożamiczy marki DAF GBA 2/48 za kwotę 39 000'002ł.
W zakresie obrony cywilnej w 2011 roku poniesiono wydatki zwiąane z wykonaniem mapy
gminy Czama olaz insta]acją wdrożeniem i szkoleniem z obsługi Modułu Automatycznego
Te]efonicznego Systemu Powiadamiania Mieszkańców o zaglożeniach powodziowych'

Zaplanowane środki do Powiatu w kwocie 1'500'00 zł na modernizację systemu
monitorowania powodziowego nie zostały przekazane ponieważ nie zostało spisane
porozumienie z Powiatem Dębickim'

.IEDNOS

oD osóB

ZWIAZANE Z ICH POBOREM

CYCH OSO

óR F'IZY

WNE.I O

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne soĘsom, pok)'to koszty opłaty pocztowej i kosŻty
egzekuc!ne.

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo
wydatko\łano środkina zapłatę odsetek od zaciągniętych ked}-tów
l'I42.125'69 ń.

sZKoł-Y PoDsTAWoWE 801

i pożyczęk \ł kwocie

- 80101

SP BOROWA
wydatki bieżące w kwocie 555 408'33 zł. w tym: wynagrodzęnia i składki odnich naliczone
w kwocie 434 248,34 zł' otaz świadczenia narzecz osób rlzycŻnych w kwocie 27 748,46 zł.
Pozostałe wydatki to:
_
bieżące utżymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transpoń posiłków
_
10 602'00 zł, remont ogrodzenia 1 565'40 zł, usuwanie awarii w układzie zimnej wody
996,30 zł, poniary i badania elektryczne - 1 665,16 zł.
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Dokonano zakupu: kserokopiarki _ 3 234,75 zł, sprzętu nagłaśniająccgo - 4 978'03 zł, tablic
inlormacyjnych _ 934'80 zł' kzeseł - 1 193,l0 zł'
SP CHOTOWA
Wydatki biezące w kwocie 660 222,44 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich na]iczone
w kwocie 5l5 016,29 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzycz:ltych w kwocie 36 889'20 zł'
Pozostałe wydatki to:
biezące utrŻymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transpoń posiłków l1 484'00 zł' pomiary i badania elektryczne _ 1 411,89 zł. remont schodów zewnętrznych
10 039'25 zl. malou,anie sal lekcyjnych _ 2 ó42.22 zl' fiofitaż koszy na sali ginDastycznej
880.00 zł. malowanie elementów zewnętfznych przy budynku szkoły _ l l8l'00zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki - 3 394,80 zł', roślilozdobnych _ 1 092'00 zł, tablic
infonrracyjnyclr
885'60 zł' laptopa 2 493,00 zł, projektora _ 999,00 zł, taboretów
kuchennych _ l 959-64 zł, sprzętu kuchennego _ 639,60 zł.

-

l

-

SP

CZARNA

wydatki bieżące w kwocie 1372646'83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 1 0ó5 736'10 zl oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie

6ó 894'80 zł. PoŻostałe w}datki to:
bieżące utrzylnanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media, pomiary i badania elektryczne
4 559'92 zł' naprawa kotła _ l 193. ] 0 zł' Ienont szatni _ 35 768,83 zł' nadzór jnwestorski _
805.00 zł. wynajem podestów scenowych _ 1 200,00 ż' przęwóz uczniów na zawody BRD _
3 93l,20 zł, rozbudowa systemu monitoringu _ 4 000'00 zł' projekt techniczny modernizacji
kotłowni 3 950.00 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki _ 3 478-75 zł. stolików' kŹeseł i regałów _ \ 85'1,30 Ż1,
szafy netalowej - l 782,27 zł_ sprzętu kuchennego 5 4ó9,8l zł.

sP

GŁowAczowA

Wydatki bieżące rv kwocie 454 909,02 Żł w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 339 I85'24 zl oraz świadczenia na rzecz osób fl4cznych,łł kwocie 22 595,99 zł.
Pozostałe wydatki toI
biezące utlzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków _ 12
750'00 zł' pomiary i badania elektryczne _ l7ll'05 zł' usługa zagospodatowania terenu

zieleni

3 056.00 zł'
Dokonano zakupu: roślin ozdobnyclr

-

1 199,00 zł, kwiatów rabatowych _ 963,3ó zł.

SP GRABINY
Wydatki bieżące w k\łocie 842 756,20 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 618 659'61 zł oraz świadczenia na Eccz osób tizycznych w kwocie 4l 501,00 zł'
PoŻostałe wydatki to:
bieące utrzyma[ie szkoĘ' fundusz socjalny, opłaty
media' remont sfudzienki
kanalizacyjnej 980.00 zł, opracowanie dokunentacji ocięplenia ścianbudynłu hali
gimnastycznej - 24ó0'00 zł. malowanie pomieszczeń _ 6800'00 zł, budowa ogrodzenia
rvokó] boisk - 15 322'50 zt, rozbudowa systemu nonitoringu 2 700'00 zł'
Dokonano zakupu: kserokopiarki _ 2 822'95 zł, tablic informacyjnych 934,80 zł, sprzętu
nagłaśniającego- 3 999,99 zł' szafek szatniowych dla dzieci _ 3 444,00 zł, wykładziny _
3 030'84 Żł' farb _ 1 034'02 zł' kwiatów rabatowych _ 4 395,53 zł, spŻętu kuchennego 4 395,53 zI.

za
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sP JAŹWINY
wydatki bieżące W kwocie 372 788'98 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 292 150,85 zł oraz śWiadczenia na rzecz osób {tzycznych w kwocie 1'5 221,20 zł
Pozostałe wydatki to:
bieŻące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty: za media, za transpoń posiłków 6
630.00 zł' badania i pomiary elektryczne - I'709,33 zł'
Dokonano zakupu; tablic informacyjnych 934'80 zł' sprzętu kuchennego I 136'5Ż zł,
kwiatów rabatowych - 2 067,I2 zł.

sP PRZYBoRÓw

Wydatki bieżące w kwocie 653 26I,68 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 531 902'58 zł oruz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 282,69 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty: za media, za transport posiłków
7 524,00 Zł.' malowanie ogr'odzenia i pomieszczeń Ż200,00 zł.
344,40 zł, projektora
Dokonano zakupu: kserckopiarki - 3 429,70 zł, tablic informacyjnych
] 999_00 zł.

'

sP RóŹA
wydatki bieżące w kwocie 650 369,32 zł w bm: wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocię 490 270'46 zł omz ś\łiadczeniana EęQz osób fizycznych w kwocie 31 031,20 zł.
Pozostałe \łydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media' pomiary i badania elektryczne
- I 626'62 zł., renolt sanitariatów 44 868,64 zł'
Dokonano zakupu: kselokopialki _ 3 185,70 zł, licencj i progranu komputelowego - 645,'7 5ń'
stolików _ 1 107,00 zł, krzeseł 4 594'05 zł, sprzętu kuchennego _ 2 566'52 zł.

sP STARA JASTRZĄBKA
wydatki bieżące w kwocie 1 026 500,94 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich
na]iczone wkwocje 685957,68 zł oraŻ śWiadczeniana rzecz osób fizycznych w kwocie
43 68l'90 zł' Pozostałe wydatki to|
bieŻące utźymanie sukoły' fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana termy elektrycznej _
885,60 zł, docieplenie budynku szkoły 155 010'16 Zł, nadzór inwestorski _ 2 004,14 zł'
plzycinka drzew _ 1 036,80 zł' usuwanie śniegu z dachu 2 67I,Ż0 zł.
Dokonano zakupu: tablic infomacyjnych _934'80 zł, zakup ekranu ścienrrego 918'80 zł,
legałów metalo\Ych'2 208,39 zł, sprzętu kuchennego 3 981,76 zł, kwiatów labatowych _
zł'
I 0l'7
'36
wydatki majątkowe w kwocie 8 229,34 zł - zakup kosiarki samojezdnej.
Śp Ź,DżARY
Wy.latki bieżące w kwocie 768 675'88 zł' w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 565 I1I,34 zł otaz świaclczenia na żecz osób r].zycznych w kwocie 39 797,85 zł'
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, op|aty za media, rcmont kanalizacji sanitanrej
8 214,'13 zł, pomiary i badania elektryczne | 939,66 zł, udrażnianie kanalizacji
(czyszczenię osadnika ścieków) -2516'40 zł' wykonanie i montaŻ stojaków na lowery 3 353,14 zł'' usługa reklamowa ( święto szkoły) l 168,50 zł' czyszczenie kostki brukowej
882'00 zł' malowanie sal lękcyjnych _ 2 700'00 zł, wykonanie placu pod rowery i ogrodzenia
od strony północnei przy szkole 29 041,'7'1 zl'

l9

Dokonano zakupu: kserokopialki _ 3 185,70 zł, tablic infomacyjnych - 934,80 zł, regału
499,00 zł' kosy spalinowej 1359,94 zł' wyposażenia stołówki szkolnej 2 29'1'03 zł
stolików i regałóW -1 384,00 zł, odkurzacza 460,18 zł, wykładziny 664,'72 zł, spżętu
kuchennego 4 819,l4 zł'

oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE

w SZKoŁACH PoDsTAwoWYcH

801 - 80103

oDDZIAŁ KL.0 BoRowA

Wydatki bieŹące \V kwocie 62 893,85 zł, w tym: wyna$odzenia i składki od nich naliczone
wkwocie 55509,15 zŁ oraz świadczefita na rzecz osób rvycznych w kwocie 4693'20 zł.
Pozostałe Wydatki to: fundusŻ socjalny.

oDDZIAŁ KL.0 cHoTowA

Wydatki bieżące w kwocie 27 I7'7,82 zł' w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 20 529'92 zł olaz świadczenia na rzecz osób ftzyczrLych w kwocie 3 956,40 zł.
Pozostałe \łydatki to: lirndusz socjalny.

oDDZlAŁ KL'o GŁowAcZowA

Wydatki bieŻące w kwocię 28 217,20 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 26 667,IrJ zł oraz świadczenia na Izęcz osób rlzyczrrych w kwocie 1 550,00 zł.

oDD7.lAł. KL.o GRABINY

wydatki bieżące \'kwocie 73 404'00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 66018'30 zł oraz świadczenia na rzecŻ osób ftzyczlych w kwocię 4693,20 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.0 JAŹWINY
wydatki biężące w kwocie 18 563,9l zł, w tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
\ł kwocie ló 925,91 zł olaz świadczenia na ftecz osób fizycznych w kwocie 1 638'00 zł.
Pozostałe wydatki to| fundusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.o RÓŹA

wydatki biezące w kwocie 38 684,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 32 831,15 zł oraz świadczenia na Żecz osób ftzycznych w kwocie 3 162,00 zł'
Pozostałe wydatki to: ftrndusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.o STARĄ JASTRZĄBLĄ

wydatki bieżące w kwocie 32 334'01 zł, w tym: \łynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 30 14'7,30 zł ofuz świadczenia na Ęecz osób ftzycznych w k\łocię l 460'00 zł.
Pozostałe wydatki to| fundusz socjalny.

oDDZlAŁ KL.o ŹDżARY
Wydatki bieżące w kwocie 62540,91 zł' w tym: na wynaglodzenia i składki od nicb
naliczone w kwocie 529l5,OI zł oraz świadczeniana rzecz osób fizycznych w kwocie
3 934,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.
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PRZEDSZKOLA 801-80104
Do Gminy Miasta Dębica przekazano środkina refturdację w 2011 roku kosztów dotacji na
Zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 4 dzieci uczęszczających do niepublicznego
pEedszkola omz pżekazano środkina refundację kosztów poniesionych na zamieszkujących
na telenie Gminy czama8 dzieci nczęszczających do przedszkoli publicznych'
PP CZARNA
zł, w tym: wynaglodzęnia i składki od nich naliczone
wydatki biezące w kwocle 3'19 Ż07
'34
w kłłocie292'7lŻ,62 zł' oraz świadczenia na ftecz osób flzycznych w kwocie 19 382'00 zł'
Pozostałe wyda&i to:
biężące utlzymanie szkoły' fltndusz socjalny, opłaty za media, usługa koparko _ ładowarką
przy porządkowaniu terenu wokół przedszkola po powodzi 2010 roku 2 520,00 zł' usługa
zagospodalowania telenu zieleni 750,00 zł'
Dokonano zakupu : roślin ozdobnych 849,00 zł, kwiatów rabatowych _ 3 810,24 zł, sprŻętu
kuchennego - 3 588,39zł.
PP PRzYBoRÓw
Wydatki bieżące w kwocie 360 053,94 zł, lv tym| wyDagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 275 3 67,91 zł oraz świadczenia na ftecz osób flzy.znych w kwocie 20 018,46 zł'
PoŻostałe wydatki to:
bieżące utźymanie szkob, fundusz socjalny' opłaty za media' wykonanie lemonfu układu
wyciągu pary (kuchrria) oraz remontu układu spalinowo powietrznego (kotłownia)
2878'20zł, wymiana pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody oraz naprawa spfuczek wC 971,70 Żł'
pomiary i badania elektycznę 1, 196,'J2 zł.
Dokonano zakupu : szafki szatniowej 690,01 zł, kwiatów rabatowych _ 1 285,Ż0 zł, sprzęttt
kuchennego 8'729,5621.

GIMNAZJA 801 - 80110
PG BOROWA
Wydatki biężące w kwocie 203 689,64 zł, w t}m: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 181 911,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fiŻycznych w kwocie 12 234'00 ń.
Pozostałe wydatki to:
bieżące ufuzymanie szkoły' fundusz socjalny.

PG CIIOTOWA

wydatki bieżące w kwo cię 28'7 494"12 zł, w lym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 256 004,99 zł olaz świadczenia nafzeaz osób rlzycznych w kwocię 18 014'00 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA
wydatki bieżące w kwocie 9l3 2Ż9,46 zł'w Ęm: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 763 285.59 zł oraz świadczenia na
PoŻostałe \łTdatki to:

źecz osób flzycznych

w kwoci€

50 602,14 zł.

bieżącę utrzynanie szkoły, fundusz socjalny, usuwanie śnieguz dachl 6'l|2'Ż0 zł,tizialw
zawodach szkolnych_2 597,30 zł, montaz siatki i &abinek na sali gimnastyczlej- 6 998,10 zł'

4I

PG

GŁowACZowA

Wydatki bieżące w kwocie 395 088,00 zł' w tym: \ł}nagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 35 3'649'76 zł oraz świadczenia na rzecz osób f1zycznych w kwocie 23 532,80 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoĘ' fundusz socjalny.

PG GRABINY

wydatki bieżące w kwocie 591 061,l2zł'wt}m| w}nagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 525 2ó6'71 zł oraz świadczenia natzecz osób ftzycznych w kwocie 36 908,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymarie szkoły, firndusz socjalny.

PG JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 375 664,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 330 175'86 zł oraz śWiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26205'60 zł.
Pozostałe wydatki toI
bieżące utżymanie szkoĘ, fundusz socjalny'

PG

RÓżA

Wydatki bieżące w kwocie 59'7 ŻI7
zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
'5'7
w kwocie 495 '795,46 zł ooz świadczenia na rzecz osób f1zycznych w kwocie 3 4 632,8I z|.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrz}uanie szkoły, fimdusz socjalny, usuwanie śnieguz dachu _ 1 814'40 zł,
malowanie pomieszczeń 4 3l8,90 zł., pomiary i badania elektryczne - I255,58 zł'
wykonanie demontażu i montażu kostki brukowej 1 982,24 Zł.
Dokonano zakupu : piłek 500'00 zł.

PG STARĄ JASTRZĄBK'Ą
Wydatki bieżące w kwocie 396

5,'79 z|, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 349 034'52 zł olaz ś\łiadczenianalzecz osób r|zyc7'nych w kwocie 26 1 18,00 zł'
'7'7

Pozostałe Wydatki to:
bieżące utżymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG żDżARY

Wydatki bieżące w kwocie 313 997'20 zł, w tym: wynagtodzenia i składki od nich naliczone
wkwocie281 339,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób f1zycznych w kwocie 16Ż54'00 zł'
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, flrndusz socjalny, realizacja programu
comenius (wyjazd do Czecl1) 2 456'04 zł.

DoWoZENIE UcZNloW Do sZKoŁ

801 - 80113

Wydatki bieżące wkwocie 140847,71 zł, w tym| wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 68 962,77 zł' PoŻostałe wydatki to: zakup biletów dla ucznióW dojeżdŹających
10 '705,2'7
do Grabin i starej Jastżąbki 24 343'48 zl, dopłaty ó'o dowozu ind}'rvidualnego
zł, zakup paliwa do autobusu 20 733,84 zł, naprawa autobustl 2 8I9,0'l zł.

'
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ZBSPoł.Y oBsŁU

ADMTNISTRACY

1-80r14

wydatki bieżące w kwocię 405 053,59 Żł, wt}m: wynagrodŻenia i składki od nich naliczone
w kwocie 355 211,98 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty za usługi
jnfomatyczne 6 1 18,80 zł, opłaty bankowe, delegacje.
Dokonano zakupu : materiałów biurorvych, druków, licencji programu płacowego - l 030,30
zł, programu finansowo - księgowego l 377,60 zł, licencji progtamu finansowo _ księgowego
r 623,60
^.

DoKSZTAŁCANIE

I

DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI

801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 66 715,60 zł, wtym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli
strrdiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej'
Dokonano zakupu: materiałów szko]enio\łych dla nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKoLNE

I

PRZEDSZKoLNE

801 - 80148

sToŁówlĄ CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 139507,51 zł' w tym: na wynagrodzenia i składki od niclr
naliczone w kwocie 80 l03'12 zł. Pozostałe wyda&i to: ftrndusz socjalny, zakup żywnościna
posiłki dla uczniów 56 1,2Ż'60 zł.

sToŁÓwKA GRĄBINY
wydatki bieżące w kwocię 96015,36 Żł, w tytn: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 54']09,Ż9 il' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup ż\)lvnościna
posiłki dla uczniów _ 39 1l8,2I zł.

sToŁÓwKA RÓżA
Wydatki bieżące W kwocie

i składki od nich
zakup
ż1łł,rrościna
naliczonę w kwocie 49 334,48 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny'
posiłkidla uczniów 40230'50 zł.
91 '15Ż,84

zł, w tym| na wynaglodzenia

sToŁÓwKĄ STARA JASTRZĄBLĄ
wydatki bieżące w kwocie 94 436'95 zł, w

tym: na wynaglodzenia i składki od nich
naliczone w kwocię 4'7 060,Ż0 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, Zakup żywnościna
posiłki dla uczniów 45 188,89 Żł.

sToł.ówKA żDżARY

Wydatki bieŹące w kwocie 85 074,94 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 50 096,99 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny' zakup ż}Ąmościna
posiłki dla ucaiów 32'790,09 zł'

sToŁÓwKĄ PP czARNA

499,78 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
na]iczone w kwocię 60 807,41 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny' Żakup ż}'wnościna
posiłki clla uczniów 25 504,5]' zł'

wydatki bieżące w kwocie

88
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sToŁówKA PP PRZ\.BoRóW

Wydatki bieżące w kwocie 76522,32 zł, w tym-' na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 40 695,58 zł. Pozostałe wyda&i to: ftndusz socjalny, zakup żywnościna
posiłld dla uczniów 33 638,88 zł'

PoZoSTAŁA DZIAŁALNosc

801_80195

wydatki bieŻące w kwocie 91 529,'14 z}' w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone W kwocie 6 182.00 Żł oraz świadczęnia la rzecz osób fizycznych w kwocie
15 050,00 zł. Pozostałę wydatki to| odpis na f,rrdusz socjalny emeĘ(ów

szkół'

OCHRONA ZDROWIA
wykorzystano środkina zakup materiałów edukacyjnych w lamach lealizacji zadań z
zakresu ,'Narkomanii" i przekaŻano dla Ginrnazjum w Czamej.

opłacono dięty dla człontów komisji przeciwalkoholowej, zakupiono meble do szatni w
Czan]ej, wyposażenie do siłowni w Czamej olaz opłacono jej montaz' stoliki do wiejskiego
centrum Kultury w Głowaczowej, dofinansowano warsztaty szkoleniowo-tefapeutycŻne dla
młodzieżyklas tźecich Gimnazjum Grabiny i Głowaczowej do Gródka, młodziezy z Czarnej
do Gródka' uczniom szkoły w Grabinach i Głowaczowej do Zakopanego oraz do Legnicy
klcniezna ofaz fiłodz\eŻy z czamej w Góry Świętokrzyskie i Gdyni' obóz plofilaktyczno
wypoczyŃowy w Zęgocinie dla uczniów szkoły w Głowaczowej, Grabinach oraz
Przyborowie.
Realizowane zakupy inwestycyjne:

}

Zakupiono bieznię elektryczrrą do siłowni w Czamej na kwotę 7'687,50 zł, oraz
bilard Zar dla Domu Strażaka w Róży na kwotę 6 '924'90 zł.
Przekazano kwotę 2.000'002ł do Izby W}trzeźWień w Rzeszowie w celu pokrycia częściowo
kosŻów osób w stanie niętŹeźwości,dowiezionych z telenu naszej gn'liny i sprarłowanie
opieki nad tymi osobami do czasu ich w)trzeźWienia.

Rozdzial- 85l 95-Pozosla|a dzialalność
Pokryto koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznycil na kwotę 90'00 Żł'

PoMoc sPoŁEcZNA
Rozdzial- 85202 DomV pomoc) qp|ś!Zr]ęj

Poklyto koszty pobytu W Domu Pomocy Społecznej dwojga podopiecaych na kwotę
31.996.89 zł.

Rozdział -85212-Świadczenia rodzinnę. świadczenie z funduszu alimentacvinego oraz składki
na ubezDieczenia emer\'talnę i rentowe z ubezpieczenia społeczneqo
Wypłacone były zasiłki rodzirure' doda&i do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne' świadczenia
funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem
pielęgnacyjne oraz świadczenia
1.'7 1.2 '7 06,9'7 zł.
Pokr},te zostały wynagrodzenia i pochodne pracorłników obsługujących sprawy świadczeń
rodzirrnych i funduszu alimentacyjnego' wynagrodzelria z tlułu umowy zlecenie, koszty
zakupu naterialów biwowych i wyposażenia, opłat barrkowych , opłat z b'tufu zakupu usług
telekomunikacyjnych, wyjazdów słuŹbowych, szko]eń, akcesoriów komputerowych oraz
składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne,
polo)'te zostały częściowekoszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnyclr'
Wysokośćtycb wydatków wyniosła 240'|61'5'7 Żł
WartośćwydatkóW ogółem wyniosła 4.952'8'74,54 zł

z

Rozdział _85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne op]4!ą4ę--Zą--9g]by'J-@'!.ę!ąją!ę
niektórc świadczeniaz oomocv sDołecznei. n
uczestniczace w Zaięciach w centlum integlacii sDołecznej

opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek
stały i świadczenie pielęgnacyjne' Z dotacji wojewody wydatkowano l8.590,58 zł' ze
śrcdków własnych gminy wydatkowano l'877,87 zł. ogółem wańośćopłaconych składek
wyniosła 20'468,45 zł

Rozdział- 85214- Zasiłki i oomoc w naturze omz sH
rentowe

W)płacone zostały zasiłki okesowe dla 345 rodzin, przyznane głównie z powodu bezrobocia,
dfugotrwałej choroby' niepełnosprawności, wielodzietności na kwotę 595.349,9l
UdŻielono także pomocy w fomie zasiłków celowych pieniężnych i w naturze dla 53 Iodzin
na kwotę 29'023,65 zł.
Wafiośćwydatków ogółem wyniosła 624.373'56 zł

'.

RozdziaŁ

852

1

5-Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe właścicielomi najemcom mieszkań

na

kwotę

l08'408.27zł.

Rozdział- 85216- Zasiłki stałe
Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 33 osób. Z dotacji Wojewody wydatkowano 99'841,56 zł,
ze środków własnych gminy wydatkowano 24.960'39 zł
Razem: 124.801.95 zł
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Rozdział'85219- ośrodki pomocv sDołecznei
Zostały polc].te koszty utzymania ośrodkaPomocy Społecznej w tym płace i pochodne
pracowników zatrudnionych w ośrodku,wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia' zakup
matęriałów biurowych znaczków poczto\łYch, usług bankowych, połączeń telefonicznych,
służbowych wyjazdów w teren, delegacji, szkoleń dla pracowników a także zakup akcesoriów
komputerowych i licencji.
Wypłacono wynaglodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych na podstawie postanowienia sądu na kwoą 5 '765,60 zł.
Ze środków własnych gminy wydatkowano 115.908,00 zl.
Z dotacji wojewody do Żadań własnych wydatkowano 116.466,56 zł.
Razem: 358'140'16 zł
Rozdział- 85228' Usłuqi oplekuńcze i specjalis

Pok].te zostały koszty spęcjalistycznych usług opiekńczych realizowanych dla 2 osób _
unowy zlecenia i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 10.242,63 zł
Rozdział- 852 95-Pozostała działalność
Realizowany jęst plogram rządowy,,PoMoc PAŃSTWA W ZAKRESIE DoZYWIANIA".
Z posiłków korzystał o 792 dziecj' z 389 todzin i 3 dorosłe osoby' Ponadto wypłacono zasiłki
celowe dla 430 rodzin na zakup żywlości,pomoc w formie żywnościdla 12 rodzin. Koszt
posiłków dla dzieci wynosi 399.942,9l zł, dla dorosłych I.995,15 zł' zasiłków i pomoc} w
nanrze 499.926,94 zl.
Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:
Liczba osób objętych 114 , kwota 22.000,00 zł
Razem: 923.865.00 zł.

EDUKACYJNA oPIEI(Ą wYcHowAwCZA
Po\4oC MATLRlĄL\A DLA UCZNlÓw 854-854l5
zł,w tym:
Wydatki bieżące w kwocie 134 937
'42
-st}pendia za osiąglięcia 11 500'00 zł,
st}!endia socjalne - 691 239'48 zł,
wypłacono g wydanyclr decyzji w ilości327 dla 683 uczniów,
'7asiłkl Ś7ko\ne 32 l9'7.94 z,
wypłacono g wydanych decyzji w ilości47 dla 86 uczniów
Z wyżęj wymiel onyclr środków sfinansowano: opłaty za intemet, zakup podręczników i
artykułów szkolnych, zakup odzięży spońowej, opłaty za kuńy językowe, opłaty za czesne,
dojazdy do szkół itp.

DoKSZTAŁCENIE l DoSKoNALENIE NAUCZYCIELI 854' 85446
Wydatki bieżące 1 971'50 zł, w tym zŃup przepisów dotyczących działalnościprzedszkoli.
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PoZosTAŁA DZIAŁALNoŚC 854

85495

Wydatki bieżące w kwocie 4 586'48 zł, w t}m odpis na fundusz socjalny emeĘ,'tów
przedszkoli.

GosPoDARKĄ KoML|\AL\A

l ocHRoNA

ŚRoDo\\ tst(Ą

Do Gminnego ZŃładu Gospodarki Komunainej w Czarnej przekazano dotację w kwocie
1'47.o'73,oo zł, dokonano opłaty rocznej od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy oraz
odprcwadzono naleŻ]y vAT od czynszu dzierżawnego otrzymywanego od Gminnego
Zakładu Gospodalki Komunalnej w czarnej oraz zapłacono vAT od faktury dotyczącej
Programu Poprawy CzystościZlewni Rzeki Wisłoki i faktury dotyczącej zadania
inwestycyjDęgo .,Budowa sieci kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej.

Realizowane zadania inweŚtycylne:

}

Program PoprarrY Czystości Zl€wni rzeki wisłoki
w zakesie gospodarki ściekowej w
opłacono Inżynien Kontraktu d]a Zadania
',Inwestycje
gminie Czarna'' w ramach Projektu Funduszu spójności pn. ,,Program poplawy cŻystości
zlewni l.zeki Wisłoki''- płatnośćkońcowa'

l

Budowa kanalizacji Grabiny IV etap
wykonano roboty geodezyjne i pĄektowe'

>

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz
mod€rnizacja ujęcia wody i Śtacji wodociągowej w Glowaczorvej

wykonano wiatę na osad w ramach rozbudowy oczyszczalni Głowaczowa oraz opłacono
nadzór inwestorski.

>

Budolva oczyszczalni ścieków w miejscowości stara Jastrząbka wraz z siecią
kanalizacji w miejscorvościach stara Jastrząbka - etap I, Przeryty Bór _etap II, Róża
- etap III
Zapłacono za opracowanie projektu faktura częściowa.

>

Budowa sieci rvodociągowej

i

kanalizacji w miejscowości chotowa osied|e za

zalewem.
Wvkonano 5iec rłuJociągowa i kanalizac1ina'

Do Gmimego Zakładu Gospodalki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową w
kwocie 35 000'00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej WIaz z pźepompownią w miejscowości
Golemki.

W 2011roku opłacono seleĘwną zbiórkę odpadów' lływóz odpadów komunalnych

na
wys1pisko' Za oplacowanie sprawozdań z wykonania Plogramu Gospodarki odpadami oraz
placę w ramach plogramu usuwania azbestu'
Poniesiono wydatki związane z ufuzymaniem terenów zielonych-nasadzenie rłraz z dostawą
kwiatów, oplyski ipielęgnacja drzew, przycinka drzęw w chotowej' koszenie telenów
zielonych w miejscowości Czarna, Grabiny' Przybolów' Róża' stara Jastrząbka'

4',7

Poniesiono ró\łnieŹ wydatki związane z przyjęciem i ufuzymaniem psów w schronisku orM
zakupem karmy.

Gmina poniosła wydatki związane z utzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy

drogach gminnych w sołectwach, montaż lamp sodowych oraz napBwa oświetlenia ulicznego
ZdŹary, Golemld, Stary Jawornik, opłatami za ptzylącz do sięci Zdżary, Golemki, montaŹ
oświetlenia ulicznego w miejscowości Chotowa'

wydatkowano środkizwiązane z gromadzeniem środków z opłat i kal 7a kotzysIanie ze
środowiska'
Wydatkowano środld na selektywną segregację surowcóW wtórnych.

Na komunalizację $rydatkowano środkina opłaty zwięane z aktami notarialnymi' opłaty
sądowe, opłaty za akty notarialne' wykazy zmian, podział działki w Chotolva' Grabiny'
Żdżary, Głowaczowa. opłatę Ża ogłoszenie do sprŻedaży omz o przetargu, sporządzenia
wyceny nienrchomości w Starej Jastrząbce i Grabinach, wykonanie dokumentacji do ręgulacji
stanu prawnego, wykonanię synchronizacji na działce Grabiny, zmiana klasyfikacji gn-rntu w
Grabinach, WykonaDię operatu szacuŃowego dla Róży, Grabin, Borowej i JdŻwin, oplata za
wstępny projekt podziału nięruchomościw ]źwinach' Grabinach, Głowaczowej. wznowienie
punłtów granicznych w miejscowości Grabiny, zmiana klasyfikacji gruntów w miejscowości
Borowa i Grabiny oraz poniesiono wydatki związar'e zutyllzacJąporzuconęgo bydła'
Realizowane zadania inwestycyjne:

> Kojce dla zwierząt
Wykonano kojce dla zwierząt'
>

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy czarna w zakresie dokumentacji
technicznej
opracowano projekty budowlane oświetlenia dróg'

KULTURĄ I ocIIRoNA DZIEDZICTWA NARoDowEGo

i

Promocji w Czarnej pfzękazaio dotację w kwocię
997'658,00 zł, w t}rn, na utzymanie obiektów zatządzalych przez Gminne centrum Kultury

Do Gminnego centrum Kultury
i Promocji w Czarnęj.

Do bibliotek przekazano

dotację w kwocie 92990'00 zr.

Realizowane zadania inwestycyjne:

>

ZagospodarowatrieCentrumBorowej

opracowano dokumentację proj ektową zagospodarcwania centlum miejscowości Borowa'
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W 2o11roku przekMano dotację celową w kwocie 180'000,002ł dla Gmifulęgo cenhum

Ku]tury i Promocj i w Czarnej na finansowanie kosztów inwestycj i pn. ,,Budowa Wiej skiego
Centrum Kultury w Głowaczowej"'

KULTURA FIZYCZNA
Przekazano dotację celową w kwocie 9 998'93 zł do Gminy wiązowna na pomoc finansową
w celu doIinansowania organizacji XXXI Półmaratonu wiązowskiego.

W

2011 roku pŹekazano dotację do stowaŻyszęń spońowych na kwotę 169.000,00 zł. w

t}Ąn:

. LKS Głowaczowa
. LKs Dąb Zdżary
. LKs orły Bolowa
. LKS Czamowia
. LKS DąbróWka w starej
Jastrząbcę
. LKS Kamieniarz Golemki

zł'
'23 000,00 zł'
'28'000,00 zł'

- 26'000,00

- 49.000,00 zł,

-

20.000,00 zł,
23.000,00 zł'

opłacono umowę-zlecenia z pracownikiem peh'iącym obowiązki konserwatora obiektów
spońowych w centrum Rekreacino-spofiow}nr w cuamej, zŃupiono paliwo do kosiarek,
energię, wodę, 8az, lolety do szatni w Czamej, wyposażenie do szatni czama' piłki, siatkę,
odkurzacz, matęriały do utzymania czystości w szatni, lustlo do siłowni, opłacono
walcowanię boiska' wykonanię i monta'Ż boksów na boisku w Głowaczowej, wysianie
nawozów, ubezpieczenie budynku' transpoń ziemi na boisko w Głowaczowej, wymiana
uszkodzonego licznika w szatni Żdżary' wykonanie i montaż stojaków na Iowery na boisku W
Czamej' konserwacja oświetlenia przy stadionie w Czarnej oraz koszenie telenów boisk
spońoWych.

Realizowane zadaIrie inwestycyjne:

>

Przebudowa szatni w żdżarach

opłacono pĄekt przebudowy i remontu szatni w Zdżarach'
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Zmiany w planie wydatków na realizację plogramórł finansowanych z udziałem środków' o których
mowa w art. 5 ust'l pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011roku budżetowego
RoLNtcTwo I ŁowlEcTwo

0t0
01041

Ptogran Rozwoju obszdów wiejskich 2007'20]3
Budova Cenlrun Rekreoclj egow Cząmej
_

139 728.00

L]chlvala Radr Gnnnr Nrlx/ó3l20l1Ż dnla l5 k\łjeLńia20lll

-50 272,00

TRANsPoRT l ł,ACZNośĆ

600
60016

Drogipubliczne gminne

RudNa palkinga przł ulic' Spóldzielczej
-

Uchrvrla Rady

'Uchrvala Radv

72095

w

Czanej

Griny NrXlll/90/20llzdnia2l czeMca20l lr

GnnyNrxv/l0l/20ll

Ż dnia 22 siemnia

2 800,00

20llr

-,181.00

INFoRMATYI(Ą

Slste

e-Adnihistncji Publicznej
Uch\łalaRadyonińyNrxv/l0l/20l l ŻdÓia22 sierpnia20]]r

PseAP-Podkaryacki

- Uchwala Radv Cminv Nr xx!/13/2011 z dD,a 29 srudria

GoSPDARKA KoMUNALNA

900

262 319,00

260 000,00

I

570312.00

0,00

J35

809,00

-34 50100

201lr

ocHRoNA ŚRoDowIsKĄ

Gospodalka Ściekowa iochIona wód

Progfun Popllw! Lavslośćiep i źeki Wbloki'badovl
kanatizalji Czn a iGrabi,!
-UchwalaRadyOminyNrXXt/ll/2011 229gildnia20llr

kaa izacji sonitarnej, rozbudowa
oczls1czalhi ściekółotlz lflode iztcj.I ujęciI von!

Euttovn sieci

i stltcji 1|o.rociągowej w

J0 000,00

Ż5 000,00
-5 000,00

2

9tZ 060,09

137 750.00

Glowczovej

-UchtvałaRadvcnrinvNrxv/l01/20ll zdnia22Śeonia20llr'

-2 77,1110,0o

stopień zaawansowania reaIizacji programów wieloletnich
Dzirl

RoLNICTwo

010

I

ŁowlEcTwo

0r008
Budowa kąnału ulEi ć

lnieis.aw)ści Bafuid

apalrk

fuŚjÓfd

i

967 404,40

I0 '104,00

I,l3

2 45ó.04

3.00

l] I Sa0,l0

Ż'29

INFORMATYKA

7żn
72095

' PS?AP' P odkdrpeki słslen e'AdninisllaciiP

E0t

l0

ośwlATA I wYCHowANIE

b|icżnej

Plagran "l:jcżenje sięprzez catę zycie" realizo$aĄ. \, randch
rdrhelskjaEa Prcieku szkół PIoRd]nu Con1enil6

-

GOSPDARKA KOMUNALNA

900
90001

8l

788,0C

OCHRONA SRODOWISKA

Gospodarka ściekowaiochrona wód

B dovdsieci

kdhaliżacj i sanilalkej lozbudovd
'
oczyszc.alhi ście ków araŻ naderaizac]a ujęcia ||ady
islacji \|odDĆ iąqo|/ej v Glowaczavej
Ochrona powietrza atmostcrycznego i klimatu
InslaldĆja s.yslenó'| enerqii adnfuio|Aej na budyhkach
!żykczhości p bliczrej orąŻ da ach prwahych hd łerenie
-

90005

I

584 729,00

ęninaależąĆ|Ćh da Zviązku Gni, Darzecza Wislrkj

4 899 758,00

4 189 051,00

,1
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IV. SPRAWoZDANIE Z WYKoNANIA DocHoDÓw I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
z RF,ALIZACJ Ą ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RzĄDowEJ oRAZ INNYCH

ZADAŃ zLEcoNYCH USTAWAMI ZA 2011

RoK

Plan i wykonanie w działach i rozdzialach klasyfikacii budżetolvej
wykonan€.,

Dziat
I

z

ROLNICTWO I LOWIECTWO
Dochody bieżłce' w tym:
_

dolacje ce]o$e otrŻymanc z budŹet! państwa na

rea]iŻację Żadali bieżąc}ch / Żakres!

IJlo""* Y*7:,

''' wvdatki

7

5

3

0t0

-

l90 3ó8.2t

l90 3ó9'00

190 368,21

l90 3ó9'00

190 368,21

t00.00

190 369,00

190 368,21

100,00

190 369,00

190168.21

100.00

adminisl.acii

ruqdowej omŻ innYch zadań Zleconych gminie ustalvańi

0109i

w'dntkj

DieżącĆ' w tym:

I) \lydalki jcdDośek budzelo\łlch. w
a) Nynagrodzeńja

b)

j

tljn

Da:

skladkiod nich naliczane

$ldatki Z$jąŻane

Ż lea]izacją ich

Śatutowych Żadań

ADNIINISI'RACJA PUBLICZNA

750
7501

I

Dochody biĆżącĆ' w tym:

' dotac]e celoive otlŻrrnane z budŻelu pa'iśrva na

l90 jó9'00

r90 368.2t

100.00

l90 3ó9'00

190 368,21

100,00

190 369,00

190 368,21

100.00

i

rll.l0

3140,94

99.99

187 Ż21 '9o

181227_27

100,00

r

r09 885,00

109 358,82

84 471,00

84.171,00

100.00

8,1471,00

E4 471,00

100.00

84 47l,0Cr

84 471.00

100,00

109 358.82

tealizacię zadań bicżących z zakresu adnlilisllacji
IządoueioIaZ innlch Żadań Żlecon}ch gninie !Śta$ami
750r

84 471.00

84 471,00

t00.00

wydatki bieżące. w tyń:

84 471,00

8,1,171,00

100,00

l) s ydatkj jednostek budżctovlch. !v t}m na:

84.171.00

84 rlT

l,00

100.00

79 519.09

79 519,09

100.00

4 951.91

4 951,91

100.00

1

a)

$yńagrodzenia iskladkiod liclr naliczane

b)

\łtdatki 7wiąŻanc z lcalizacjąich stululowych Zadlń

Spis powszcchD) i inne

2i.114.00

24 887,82

97.93

Dochody bjeżącc, w tynI

25 4r.{,00

24 487,82

97,93

2t 414.00

2,1887,82

97,93

dol.cjc ccloNe olż)mane 7 bldżelu pańs!\va na
lealiŻacię zadań bicżących z zaklesu admilristEcji

[ądo\cioruZ innlch

Zadań Żlecon)ch

gninie ustawami

750jó SPis powszechń} i ime

wydallibicżąc€' w tymI
l) lv}datkj jednostck budŻelowych. !v rym na:
a) i!''_naglodŻenia
b)

i sk]adkiod nich nalicŻane

wydalki^viązane z lealizacjąich stalutorych zadań

]) świadczcnia Da rŻecz osób fizycŻnych

25 414.00

24 887,82

97.9i

25 414,00

24 841,42

97,93

6 714.00

6 697.82

00l.00

5 999,91

99,98

713.00

697,9)

97,88

l8 700,00

I8 190.00

97.Ż7

ó
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URZĘDY NACZELNYcH oRGANow
wł,AD7.Y PAŃsTwowEJ. KoNTRol,I

34 70s.88

37 042,00

34 705,EE

7 462.,00

2 0ó2,00

100,00

2 062,00

z 062,00

100,00

2 062,40

2 a6Ż,0a

100,00

J

oCHRoNY PRĄwA oRAz sĄDowNIcTwA
75101 Urzędy naczeln)ch organów wladzy państwowej

kontroli iochron) prawa
Dochody bieżąc€' w tym:
_

dotacjc cclove otrŻymane z budŻetu palistwa na

realizacię zadań bicżąc}ch z zakresu adminisllacji
rŻądowej oraz innych Żadań zlecon}ch gminie ustawami
75101

Użędy naczelnych organó\ł władzy państwowej

2 0ó2_00

z a62.40

100,00

wydłtki bi€żące' w tym:

2 062,00

2

062,00

100,00

l) $ydatki iednostek budzeto\\ych. \! tym:

2 062,40

2 062,00

100.00

2 062.40

2 062.00

100.00

kontoli i ochron) plarva

Ntnagrcdzenia iskladkiod nich naliczane

a)

75108 Wybory do Sejmu i Senalu

34 980.00

32 6Ż13'88

93,32

Dochody bieżące' w tym:

3.r 980,00

32 ó43'88

93,32

34 980,00

32 ó43'88

93,32

_

dolacje celowe otrzymane z budżetu pańslwa na

realjzację zadań bieżących z Ż2ktcsu adminislracji

źądowej olaz innych zadań zleconych gmin;e usrawami
Wybory do Sejmu i Senatu

34 980,00

32 ó43'88

93,32

wydatki bieżąc€' w tyml

34 980,00

32 643,88

93,32

]) \\)'datki jednosiek budżelorvych' w tym:

t5 480.00

ll463.88

I0 ó38.80

9 375,86

88,r1

4 841,20

4 088,02

84,44

19 500,00

19180,00

98'3ó

a) wynagrodŻenia

b)

isk]adkiod nich naliczane

\\)dalkizwiąanc z teaIizacją ich statuto\ach

zldŃ

j) świ.dczeniana lzeczosób liŻycznych

OCHRONA ZDROWIA

85r
85195

Dochody bi€żące' rY tyn:
- dolacje celowe

otr7łmane z budżefu państwa na

90,00

90.00

90,00

90,00

90.00

100,00

90,00

90,00

100,00

90,00

90,00

r00,00

realiŻacię zadali bieżąc}ch Ż ŻakreŚu adńinislracii
rzĄdoNej oraz innych zadań zIeconych gminic uśawami
90,00

90,00

100,00

wydatki bieżąc.' w tym:

90,00

90,00

100,00

l) u]'datki jednostek budŻelo\D'chj w lym:

90,00

90.00

100,00

90,00

90,00

100,00

85195 PoŻostala dzialalność

b)

852

wydalkizwiązane z realizac]ąich statuto\ł}ch zadań

Po]\toc sPoŁEcZNA
85212 ś\łiadcŻeniarodzinne' świadcŻenie z funduszu

5 070 322,00

1992 049,29

1992 n49.29

5 021 000,00

4942a74.54

98,44

5 021 000,00

4 942 874,54

98,44

i

1 942 814,51

98.44

alimeDtacyjnego omz skladki na ubezpieczenia
emery'1alne i rentowe Ż ubezpieczenia spo]eczne8o

Dochody bi€żąc€'

w tym:

'dotacic oelote otrzynrane

7 budżetu państ\la na

021 000.00

realiŻację Żadali bieżących Z zakres! administracji

rządoweiolaz innyclr zadań zleconych gminie uslawami
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Swiadczenia lodzinne' świadcŻenie z fundusŻu

02r 000,00

4942 874.51

50'Żń

s 02r 000,00

4 912 414,54

98,41

232 ó30'00

230 t67,57

98.94

2141t7,47

2t3 445,76

99.69

l8 512,53

]ó 72l'8]

90.33

4 788 370,00

17 t2 706,9',7

98.42

a]inentac'ne8o oraz skladki na ubeŻPieczenia
emer}talne i renlowe z ubeŻpieczenia spo]ecalego

wydatki

bieżąĆe' w tym:

l) $fdatki jednostck budżetowych' w tym:
a)

uynagrodzeńia i skladkiod Iich ńaliczanc

b)

wydatkizwiązane z realiŻac]ąich shfuto\vych Zadań

]) śViadcŻeniana rzeĆŻ osób firycaych
85211 sk]adki na ubezpiec7_enie Żdlo$'otne oPlacane za

l] 2 t9,00

tt

079,12

6ó.55

It

tL 019,t2

98,75

I 079.12

98,75

osoby pobieEjące niektóre świadczenia z pomocy

społecznej' niekóre świadczenia rodzinn€

oraz za

osoby ucŻesttriczące w uajęciach centrum integracji

Dochody bieżące' w tym:
_

dotacje celos'e o!żymane z budżelu pańślva na

219,OO

l1 219,00

I

lcalizację zadań bieących z zakesu adminislracji
fządowej olaz inn}ch zadań zleĆonych gminie uslawafri

l1 219.00

11079,12

98,75

wydatki bieżące' w tyD:

ll

219,00

11019,12

98,75

]) wydalkiiednoslek budżelowych, w tym:

11219,00

t1 479.12

98,75

I 219,00

lL479.12

98,75

85213 Skladki na ubezpicczcnic zdrowotn€

opłacane za

osob) pobieuiące niek!óle świadczenia Ż pomocy

spoleczncj. niektóre ś$iadczenia rodzinne olaz

\' zajęciach ccntrum integracji

osoby uczestniczące

a)

wynaglodzenia

;

a

sk]adki od nich nalicŻane

852r9 ośrcdki pomoc} spolecŻńei
Dochody bicżącc' s tym:
_

dotacjc cclorve ollzymane z budżelu

pńślva na

I

5 853,00

5 853,00

100,00

5 853,00

5 853,00

r00,00

5 853,00

5

85t.00

100,00

Icalizac'ję zadań bieżąc)ch Ż Żakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uśaBami

lt52l9 ośrodkipomocy spolecznej

wydatki bieżą.., w tymI

5 853,00

5 853,00

100,00

5 853,00

5 8s3,00

100,00

87,40

87,40

100,00

7ó5.60

5 765,60

100,00

l) u,dalki j ednostek budżetow}ch, w tymI
a) !\ynagrodzenia
b)
3)

i

skladkiod nich naljcŻan€

'Vydalkizwiąane

z realizacjąi.h statutowyclr adań

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8522E UŚłu_gi opiekuńczc i specjalistyczne ushgi opiekuńcrj

Dochody bieżącc' w tyn:
- dolacje

87,40

celo\łe otrz}mane z budżetu państwa na

5

l0 250,00

IO 2t+?,63

l0 250,00

1,0

l0 250,00

10 242,63

99.9i

242,63
99,93

realiację adań bieżącyclr z zakresu administracji

?a

oli

o d/ iljn]Ch

Jd'" 'ecolycl

gninie usl.'sJńi

85226 Uslugi opjekuńcze i spec.ja]isryczne uslu8i opiekuńcze

t0 250.00

t0 242.63

99,93

wydatki biĆżące' w tyml

l0

N

242,63

99,93

]) wydatki jcdnostek budŻelowych, w !}mI

l0 250,00

1A 242.,63

99,93

l0 250,00

ta 242,63

99,93

a)

\unagrodŻenia i skladkiod nich naliczane

250,00

53

Dochody bieąc€'
_

dorrcje c€lowe

w tym|
otrzymane z budżetu państwa na

22 000

22 000,00

2Ż o0o

22 000,00

22 000,00

rcalizac]ę z^dań bieżących z zakresu administracji

żądowei omz innych zadań zleconych gmini€ ustawami

3) świadczenia na rzecz osób

fizycznych
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RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Pozostala działalność

otz}łnane śIodkiw kwocie 190'368.21 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego
zawaltego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do plodŃcji lolnej pŹez ploducentów
rolnych oraz pokr1,to inne wydatki związane zrcalizacjątego zadania.

ADMIMSTRACIA PUBLICZNA
UEędy wojewódzkie
otzynane środkiw kwocie 81.4't 1'D0zł wykorzystano na w}nagrodzenia wlaz z pochodn}łni
pracowników zadar\ zleconych' składkę PFRoN, zakup druków, toneru, asystę technicuną olaz opłatę
pocztową
Gmina do utŹymania pracowników dofinansowała aóWnież własne środkiw kwocie 87'459.53 zł'
spis połvszechny i inne
otrzymane środkiw kwocie 24.88'1,8Ż zl wykorzystano na wypłatę dodatku spisowego, nagród'
aktualizacię budynków i mieszkań olaz koszty delegacji.

PRĄWA oRAz sADowNIcIwA
UŹędy naczelnych organów władzy państwowej, konfoli i ochlony pnrwa or'az sądownictwa
wydatkowano środkiw kwocie 2'062'00 zł na zapłatę wynagrodzęi wraz z pochodnymi z tytułu
umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spistl !\ryborców.
Wybory do Sejmu i Senatu
otrzymane środkiw kwocie 32.643'88

zł zostąły wykoŹystane na w}płatę dięt dla

członków

obwodowych Komisji Wyborczych, zwlot kosztów przejazdu członków komisji na szkolenia'
obsługę informatyczną zakup materiałów biurowych, tonerów' urn \łryborczych olaz koszty delegacji'

oCHRoNA ZDRowLĄ
Pozostała dziala|ność

Pok)to koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych f1nansowanych
środkó$ publicŻny\h na l\Ąotę q0.00 z]'

ze

PoMoc SPoŁECZNA
Świadczenia rodzirure, świadczenie z fitnduŚzu alimentacyjnego oraz składki na ub€zpieczenia
emer}.ta|ne i rentow€ z ubezpieczenia społecznego
Wypłacone były zasiłki lodzinne' dodatki do zasiłków' zasiłki pielęgnacyjne' świadczenia
pielęgnacyjne oraz świadczenia z ftmduszu alimentacyjnego na kwotę ogó|em 4.712.706'97 zł.
Pok)'te zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego' wynagrodzenia z t}'tułu umowy zlecenia, kosŻty zakupu
materiałów biurowych i wyposażęnia, opłat balkowych, opłat z tytułu zakupu usfug
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telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń' akcesoriów komputerowych oraz składki
ubezpieczenia społecznego dla osób otźymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokośćtych
wydatków wyniosła 230'l67,57 zł. wańośó wydatków ogółem Wyniosła 4.94Ż'8'74'54 zr''

skladki

na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne omz za oŚoby uczestniczące w zajęciach w cenhum
integzcji społecznej.
opłacane były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących świadczenie
pielęgnacyjne. ogółem wartośó opłaconych składek wyniosła 1l '079'12 zł.

ośrodkipomocy spolecznej
Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych ' na podstawie postanowienia sądu na kwotę 5.765'60 zł, oraz koszty obsługi
na kwotę 87'40 Zł. ogółem wafiośó poniesionych wydatków to 5'853'00zł.

Usługi opieLałicze i specjalistyczne usfugi opiekuńcze

Pokr}te zostały koszty specja1istycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 2 osób- na podstawie
umowy zlecenie i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem )'0.242,63 zł.
Pozostała działalność
RealiŻacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczęnie pielęgnacyjne- liczba
osób objętych 1l4- kwota 22.000,00 zł.

1
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V. Sprarvozdanie z wykonania dochodów z Ętulu lvydawania zezrvoleń na sprzedaż
napojół' alkoholowych i łvydatków na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilakĘki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przecilvdziałania narkomanii za 201l rok

Wyko4qnp
dochody

Dz. Rozdz
756

Dochody od osób prawnych' od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki 7.rł'iązan€ z ich poborem
7i618 WpĘlvy z innych opłat stano\łiących dochody
jednostek samolŻądu tet}torialnego na podsta$ie
Dochody bicżącr' w tim:
- \\

pl)$\ ,

oprn. /d

/e/\\ole r

n" ror,,edat

alkoholu

85r

Wvkonane
ryvdatki

109 890',ló

r09 890.46

100,00

109 890,46

]09 890,4ó

r00,00

t09 890,46

109 890,46

100,00

109 890.46

109 890,46

r00.00

1l,l2

85 402,39

't8,33

2 000,00

196,00

9,80

wydatki bieżące' w tym:

2 000,00

19ó'00

9,80

]) w}da1ki jednoslek blldŻeto\łych' lV ł_ln na

2 000,00

196.00

9-80

2 000,00

196.00

9,80

114111,12

85 206,19

48,77

160 023,12

85 206,39

53,25

160 02r,12

70 593,99

44,1l

l8 000,00

5 70'1,00

j],ó9

142 023,12

6'181J9,99

,15.69

176't

Ochrona zdrorvia
85151 Zrvalczanie narkomanii

b) w}datki 7.w'iązane z lealizac.ją ich

statuto\łych Żadań

E5t54 Przecivdzialanie alkoholizmorvi

wydatki bi€żące' w tym:
1)

w)'dalk

i j ed

nostęk budżetowych' \ł tym na

a) u'1nagtodzenia
b)

:

iskładkiod licb naliczane

*Tdatki Związane z realizacją ich

statutowyoh zadari

wydatki majątkowe' w Ęm:

l4 688,00

14 61Ż,1Q

99,49

inrvestycje i zakupl inrvestycyjne:

11688.00

1.1612,40

99.19

Żakup [}'posażęnia dla siłowni \ł sŻatni Czarna

14 688.00

l4 6l2.'ł0

99,:19

ogólem doch''J\

100,00

109 890;46

ogólem wydatki

85 402,39

'']

48,33
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VI_

SPRAWoZDANlll Z wYKoNANlA KwoT DoTAcJI UDZIELANYcH Z BUDżIr'LU GMlNY CZARNA

w

',.

RoLNlcTwo

I

publicznyct

ŁowIEcTwo

0t010

dotacja c€lowa zryią7żńa z realizncją Żadań gmilny.hj w
tYrń rłllaty gmin na rz€cz lzb Rolniczych
92Ż3'17'o(
9Ż2 312'oa

TRANsPoRT l ŁACZNosc
D.ogi publicznc powiatowe

dotżcja cetow. do Powiatu na pomoc finansową !a
dolintńsowanie rvlaslych zadxń inw€stycyj!tch i zakupów
_

92Ż 317,00

inłesty.yjnych' w tyn:
Budava thadrika PĘ, drad:e Pa!'id1ołaj ft ] l31 I:holoia
P|.eĆklt\l niejscavałti Grubnry ną Ó,lĆirk Ód
g'ąniL]). niejŚa\laś.iąslt'd\.etin do skt.|rovania. rlragą
hr l29a

oŚ$,lAT^ l WYCIlowANlE

620,2t

8

ó20'2t

000.011

8 ó?0'2ź

92Ż 310'8|
922 374,81
922 370,41

n9

21a3 MuĆha|d (':arąą

PEebudo\|d dtali Parid1ovej nr l !81 R PEeCk|||'ChÓlało
h dÓ\la (hodhikd v nkjlĆowościGtąbih\)

przek'Zlna gninie na Żadania bicżącĆ
realizolvanĆ na po.lstawi€ poroŻumień refundacja kosztół
- dotacja celowa

s0l0.ł

8

l0

998.89

doClałaĆ:ołej

' Pr.Ćb'da\a L!.gipa$jąlÓncj
ł|d2: re ńhlev no51u

801

l0 000,00
t0 000,00

_

ó00

RoKII

dla .icdiabqiek

Rodzaj dotacji z budżetu

0t0

2011

ó98 0I9.00

t413,

aa

Ia4 352,95

61126.0(

6J 125,42

ój l2ó'0|

125,92

6i

poniesionych przcz Prz.jńtrjąc€go nż Żłmicszkujący.h na
tercnie Gminy CŻarna uczńiów uczęszcznjncych do

przedszkoli p(blicznych i niePublicznyclt
851
li)

I

i8

O(--I{RONA ZDROWIA

dotacja c€lowł prŻek.zanł do IŻby wytrzeżwi.li w
Rz€sŻolvic n. z.tdania bieżąĆe lełlizowan€ nx podstawie
_

Ż Ll(l0'00

2 000,0(

2 000 00

2 000.0(

COSPODARKA KOMUNALNA

r)00

ocHRoNA śRoDowIsK^
9000

t

GospoduŃ' icieko$

a i

I82 0?3,0(

t82 07J,0(

rE2 073,00

t47 073,00

t47 (J13.0A

t17 071,00

35 000,00

35 000,00

35 000.00

35 000.00

l 270 ó.|8.0(

| 270 ó48.m

l

l

I

ocbrona $1id

-

dotł..ia p.'f,dmiotowł z budźet! dl' samorządovcgo

aklłdu bud'JtowĆgo

w

tyn:

ś.ieków
- dotacjl celolva z budżctu na fin.nsowanie lUD
donnansow'niĆ koszfów rcalizacji inwestycji i zakupów
in*Ćsty.yjn}ch s'nor.Ądowych ztkladów budżtowych w
_

_

dopIata do ccny

hUdoVJ\:J l''nd i/l!)'inś] sr'

nrieję.rN.(.i (ł1leńki

KULTUR

/

|wcpompo

lił\

I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9Żl
92149

Don]y iośrodki kultury, śvicll;ce i

l77 ó58,0{

l77ó58'0{

kluby
-

dot.cj. podniotowa do Gnionego c€ntrun

Kultury i

997 ó58'0(

997ó58'0{

t*0 000,0(

t80 000p(

8a 040.0a

180 000,0(

92 s90,0(

92 990,0(

- dotacjs c.lowa Ia donnansorvłnic kosztół rełlizacji
ińwĆstycjiizakupówinwes'ycyjnych innych jednostek
lektora finłnsÓw pubIicŻnych' w tyE:

śrolki.llą Gnn legÓcenłur Kuth!ry i I'łono..ji !,('.a ej
ha doJi,u,sovanie kosŻló|' reali.d4i n1n'eslvĆji Ph " Błdota
Lriejskkga C.httun Kulht!

q2

6

_

KULTURA FIZYCZNA

926
92ó05

I

r

t

Gharlczovej"

dotacjn podmiotow! dla Gminncgo

cent.uń KultuĘ.-

i

SPOR'T

ro000.00

Zadmiu lł zak.esie kulLuq fiuycznqi

_

dol'cj( celoł e bicłące) n! wspi...nic reeoju spońU

'

na

ol!łnizację

xxxl

9 998.9J

t'

l,ólmaratonu wiązo\łskiego

9 998,93

l0 000,00

9 998.93

t2t2

].

169 000,0(

ro 000,00

2 450 219,04
498$t

r 010 648,0{
147 073.0(

:79 000,00

.
't::

r79 000,0!

0.0t

r69000.0(
ló9 000'0(

ló9 000'0(

t

- dolacjn c€Iowa do cminy wiązowna na pomo.
firansow{ na dofinaDsowani€ ł|asnych zadań bież{cych'

ló9 000.{X
ló9 000,0t

2 4s0 216ś9
I 2t2 49s,69
l 090 ó48.00
147 073.00

'l

vII. sPRĄwozDANIE Z WYKoNANIA PRZYCHoDÓW

BUDżETU GMINY CZARNA zA

2011

RoK

I

RozcHoDÓw

W 201 l roku, zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto kred}ły i pożyczki w kwocie 5 080 869'52 Żł'
w tym dfugotenninowe w kwocie 3 320 869,52 zl olaz kedy1 królkotenninorĘ, w kwocie l 760 000'00 zł.
Zaciągnięto nasiępujące kredyry

:

a) ktedyty z pŻeznaczeniem na:
- splatę wcz€śniej Zaciągniętych zobo\ł,iązań z tytufu kredytów i poŻyczek

w kwocie 2 620 869'52 Żł _ długotenninowy.
- spłatę $rcŻeśnjej zaciągnięlycb zobowiązań z tylutu kredytów i pozyczek

w kwocje 700 000'00 zł - dŁlgotermiDowy'
_

l

na pokrycie występujące8o w ciągu roku 20l
760 000'00 Żl- krótkotcrninowy'

l

przę.jściowego deficytu budŹelll gminy !v kwocie

W 20l l roku, zgodnie Z Zaplanowanymi rozchodami' spłacono kredyty i pozyczki długoterminowe
w kwocie 4 082 797'95 zl oraz kredyt krótko1erminowy w kwocie l 760 000,00 zł' w rym:
_

kred}ty i pożyczki dlugolerminowei

l. Kredylw Banku Spółdzielczym RŻemiosla w Krakowie oddział w

czarnej

na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej

2' Kredyt w Banku spółdzielczyn] Rzemiosla w Klakowje oddział w
na zadanie''Budowa sali gimnastycznej cłowaczowa''

]'

Kr€dyt w Banku spółdzielczynr Rzemiosła w Klakowie oddział w
na sp]atę wczesniej zaciagnięlych kredytów i poŻyczek

4. Kredyl w Banku Spóldzielczym Rzemiosła w Klakowie oddział w
na splatę wczesniej zaciagnięlych kredytów i pożyczek

5. Kredyt w Banku spóldŻielczym Rzemiosła w Krakowie oddŻiał w
na splatę wczęsniej zaciagniętych kred}'tów i pożyczek

ó. Krcdyt w Banku spóldzielczym Rzemiosla w Krakowie oddział w

35 000'00 zł

ll''

czarDej

40 000,00

zl

czarnei

]75 000'00 zł

Czamej

335 600'00 zł

Czamej

l30 000'00 zl

Czarnej

l00 000'00 zl

nazadanie' Poszerzenie ofety turyslyczno-kulturalnej Ominy Czarna
poplŻez rozwój infrastruktury koka]nej'

7' Kredyl

\

Banku spóldzielczym Rzemiosla w Krakowie oddzial w

na zadanie "Poszerzerrie oferly turystyczno-kulturaliej

45 000,00 zl

cminy Czanra

poprzez rozwój infrastruktury kokalnej''

8' KtedylW Bankll SpóIdzielczym Rzenios]a w Krakowie oddzjał w
na zadanie "Poszerzenie oferty turyst}cŻno-ku!tu.alnej

Czamej
Czamej

25 000.00 zł

cminy czarna

poprŻez lozwój infraslruktury kokalnej''

9. Kledyt w Banku spółdzielczym RŹemiosla lv Krakowie oddział w

czarnej

80 000'00 zł

osP czarna''
I0' Kred},t w Bal1ku spóldzie]czym Rzemiosła $,Krakowie odd'ał w

Czamej

70 000.00 zł

czarnej

30 000,00 zł

Czarnej

40 000.00 zl

Czarnej

3

czamej

50 000'00

zł

czarnej

l l0 000'00

zł

na Żadanie ''Budowa Remizy

na zadanie "Zakup budynku administracyjnego"
I

l'

Kredyt w Banku spóldzielcŻyfr Rzemiosła w Klakowie oddzial w
na zadanie ''Remont i wyposaŻenie świedicJZs czarna"

12.

KledylW Banku spółdzielczynr Rzemiosła w Klakowie oddzial w
na zadanie ''Budowa si€ci

l]

wodociągowej Żdż?ry"

. Kredyt w Ban ku Spó ldzielcz} m Rzemiosła w Krakowie oddzial w
na

zadanie' Budowa sa]i gimnast}rcznej Głowaczowa'

l4' Kred)'t

tv Banku Spóldzielczym Rzemiosła \ł Krakotlie oddział \r

na Żadanie ' Zagospodarowan ie cenirrJm Czanrej"

l5. Kred}'t rv Banku spóldzielczym Rzemiosła w Krakowie oddzial w
na zadanie "Budowa Remizy OSP Czarna"

l6. Kled},t w Banku spóIdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddzjał w
na zadanie "Budowa kryiqi plywalni z basenem pfywackim"

Czarncj

0 000'00 zI

30 000'00 zł

17. Kledyt w Banku Spółdzielczym Ruemiosła w Krakowie oddzial \ł
na zadanie "Budowa kanalizacji Czama 1

8

Colemki"

' Kred),t w Banku spółdzie lczym Rzelniosła w Krakowie oddzjał w
na zadanie ''Budo\ł'a sali gimnasrycznei Głowac7'owa"

19' Kredy w Banku spóldzielczym Rzemiosła w Krakowie oddŻiał w
na sp]atę wczesniej zac;agnięlych kredytów i pożyczek

20. Kred}t w Banku Spóldzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w

czarnej

l50 000'00 zi

Czarnej

l

00 000,00 zł

czamej

5 000'00

Czamej

5 000'00 zl

zł

Na pomoc finansowądo Powiatu na remont drogi JastrŻabka"Róża
2] ' Kredyt w BaDku Spóldzielczym Rzemjosla w Krakowię oddział w
na Żadanie ''Budowa sali gimnastycznej

JaztYiny"

cza lej
70 000,00 zł

22' Kredyt w Banliu Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie odddał w czarnej
na zadanje "Budowa ocz'yszczalnj ścieków w nr.St'Jastrząbka wraz z siecią

kanalizacji slara Jastrząbka' Przeryty Bót

Róża

5 000,00 z|

23. Kred},t w Banku Spółdzielcłm Rzemiosla w Krakowie oddzial w czamej
na zadanie "Poszerzenie

ofetv turystycuno-kulturalnej Gminy Czarna

turystyczno-rckreacyjnego''

Poprzez budotvę parku
24' Kredyt w BankLr spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie odddał W Czarnej
na zadanie ''Budowa zespołu boisk sportowych przy

Zs w

crabinach"

5 000'00 zl

30 000'00 zł

25' Kredyt w Banku Spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w cŻamej
na zadanie

''

RoŻbudowa lemizy ÓS P

Żdzary''

l

5 l 06'00 zł

2ó' Kledyt !v Banku spóldzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej
na zadanie ''lnlegracja społeczno'gospodarcza
i

budowę iDlrastruktury drogowej ]l

etap']

cminy czarna poprzez remont
15 000'00

zł

5 000,00

zł

5 000'00

zł

27' Kledyt w Banku spółdzie]czym Rzeniosła w Krakolvie oddzial w czarnej
na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 PilŻno_

RÓza''

28' KledF w Bank! Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowię oddŻiał w czarnej
na

w

Żadanie'Budowa ko!t]pleksu sportowego Moje Boisko
m

ollik 20l2

iejscowości stara Jaslrząbka \ł,mz z niezbędną infrastrukturą

techniczną

29' Kredyt w Banku SpółdzieIczym Rzemiosła W Krakolvie oddzial w czarnej
na zadanie ''tJsuwanie skutków

powodziw zakresie odbudowy infraslruktury

drogowo'moslowej"

l0 000,00 zł

30' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej
na zadanie ''Relnont dlogi gminnej ul' Mickiewicza
]

l.

Czarna"

Kred}'t w Banku spółdzielcur-m Rzelniosła w Krakolvie oddział tv
na zadani€

''zagospodalowanie osiedla

Prąborów"

40 000'00 zł

cz'mej
40 000'00 zł

32' Kredy| w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej
na

''Bieące utrł-manie oś\ł'ietlenia ulicznego"

3]' Krcd},lw Banku SpółdzieIczym Rzemiosła w Krakowie oddział W czarnej
na zadanie ''Rozbudowa renizy osP ŻdŻAry'

l0 000,00 Żł
39 113'52 zł

34' Kredyl w Banku Spóldzielczym Rzemiosła w Krakowie oddŻiał w czamej
na

i

zadanie'zakup wyposażenia do punklów żywieniowych szkół podstAwo\rych''

przedszkoli''

]5' Kredyt w Banku spoldzielczym Rzemiosła }v Krakowie oddział w czamej
na

zadanie' Usuwanie skutków klęsk Żywiołowych-odbudowa infrastluktury

20 000,00 zł

drogowo_mostowej'przebudowa drog; gninnej Przet],ty

Bór"

15 000'00

36' Kredl w Banku Spółdzieiczym Rzemiosła w Krakowie odd'ał

W

zł

czamej

na zadanie ''Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej

Dębica

37' Kredr

Ździarz€c''

\ł, Banku

20 000,00 zł

Spółdzielczym Rzem;osla w Krakowie oddział w czarnej

Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Czarnej na finansowanie

inwestycji pn:"Budowa wiejskiego Centrun Kultury w
38. Kr€d}'t

w Banku spółdzielcrym Rzemiosła w Krakowi€

Głowaczowej''

5 000.00

zł

700 000'00

21

oddział w czarnej

na ''Usuwanie skutków powodzi na lerenie Gminy w zakesie wkładu własnego

w kwocie 200.000,00zl oraz bieżące utrzyannie oświetleniaulicznego na terenie

Gminy w kwocie 800.000,00

zł

39' Kred}ł w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej

'wydatki bieżące z zakresu oświary i w}chowania na ierenie

Gminy"

200 000,00 zł

40. Kredyt w Banku Spóldzielczym RŻemiosła w Krakowie oddział w czarnej
" Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla

bezpieczeństwa

mieszkańców''

osP czarna w celu podniesienia
482 035'00 zł

Kredyt w Banku ochTony Środowiska w Tarnowie

Da

zadanie''Integracja

społeczno gospodarcza gminy czarna poprzez remont i budowę infrastruktury

drogowej''

20 000,00 zł

Krcdyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie''Adaplacja
Domu Ludow€go i renizy osP JaŹ\łiny na centrum Kulturalnolnfonnatyczn(
4 ] . Kred}'t w Banku ochrony środowiska w Tarnowie na Zadanie" Adaptacja
pomieszczeń Domu Kultury w starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka
42' Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Remont
szkoły Podstawowej w Grabinach''

43 Kredlł w lNC gank Śląski

na na spłatę wczesniej zac;agniętych

i poŻyczek

44 Krcdyi w INc Bank Śląski

na zadani€

''Budowa parkingu

kredytów

wiejskiego

w Starej Jastrząbce'

45' PoŻyczka z

wFoŚicw

W

RŻeszowie na zadanie ''Rozbudowa ujęcia

wody

20 000,00 zł

45 000'00 Zł
25 000'00 zł

l00 000'00 zł
68 750,00 zł

1? 000.00 zł

w zdżafuch"

46' PoŻyczka z WFoŚiGw w Rzeszowie na zadanie "Program Poprawy czystości
Zlewni RŻeki Wisłoki_lnwestycje w zakresię gospodarki ścjekowejw gmjnię

Czarna"

47' Pozyczka z WFoŚiGw \ł Rzeszowie na zadanię ''Rozbudowa

sieci

wodociagowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-czarna"
48. Połczka z
i

wFoŚjcw

kanalizacyjn€j

l43 000'00 zł

w RzesŻowie na zadanie ''Budowa sieci

42 000'00 zł

wodociągowę

5 000,00

zł

w miejscowośc; chotowa os;edle zaZa|ewem"

49' PoŹyczka w Banku Gospodarstwa Krajo$'ego w Rzeszowie na \łTprzedzające
finansowanie w (ramach
Rekreacyjnego w

RĄZEM

PRow

czarnej\

2007-20] 3) na" Budowę centrun
2'79 893'43 zł
4 082 191,95 zł

,1

Vlll. S P

RAW OZ DA

N

lE

zwykonania planu finansowego

GM|NNEGo ZAKŁADU GosPoDARKl KoMUNALNEJ W CZARNEJ
zA 2011 ROK
Dział 40o Rozdział 40002
WYTWARZANlE lzAoPATRYwANlE W ENERG!Ę ELEKTRYoZNĄGAZ
DOSTARCZANIE WODY

l

WoDĘ

Wskażnik procentowy
1 547 764,13

1 633 909,91

105,57

6014613

60 146,13

100,00

436 830,69

98,36

stan środkóW obrotowrych

na 01 01 2011r

' Wpływy ze spzedaży
łody iŻa Śc ek]Ża pzyłącza
lo siec wodoc kanaL

1 460 759,00

1

odsetkiŻkonta bankowego

754,38
26 859 00

136178,71

507,01

610 217,00

615 945,39

100,94

477 7A3,AO

949 142 23

108,13

877 783.00

949142,2i

108,13

r'VYDATKI
-wynagrodzenia i pochodne

pozoslale wydatki w iym:

nalerjalÓw

]

usiug, rozmowy

telefoniczne remonfy oplal.

15

488 000,00

1 540 131,12

106,19

59 764 13

6A 422 29

115,r6

1 547 764,13

1 648 953,41

106,54

1

_

04J,50

slan środkóW oblotowych

]GoŁEll/l

64

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w czarnej do 3l grudnia 201 l rcku z założonego
planu przychodów ze sptzedaŻy wody, ścieków, za ptzyłącza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej rvykonal l 43ó 830'69 na plan l 460 759'00 tj. 98'36 %.

Przvchod\

te

Drzedslawiaia si€ nastepuiącoi

wody
ściekórł'
przyłącza
3)
wodociągowę
4) pĘyłączakanalizacyjno

l ) sprzedaż
2) sprzedaz

842 466'01 zł
481024,41 z|
54 59'7,64

zł

58'742'ś3 zł

Ponadto Zaklad uzv'skal :
dotację do ściekórv od Gminy Czama w wysokości136 178'71
odsetki z lacbuŃu bankowego w wysokości754'38 zl'

-

zl

sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia wody rł Cłowaczowej i w Żdżarach.
Na plan 702 944,00 zł wykonano 842 466,01 Zł, co stanowi 119,85 %
sprzedaż ta plzedsta\Ąia się następująco:
Ujęcie Wody w Glorvaczowej na plan 199 9ó0,00 zł wykonano l99 898,92 \. 99'9'7 o/.
Ujeci€ wody w Żdżarach naplan 502 984,00 zl W},konano 707 619,15 zttj.140,68%

Prąchody za odbiór ścieków z miejscorvości Borowa, Chotowa, Czama, Golęmki,
Głowaczowa. Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 481 024,4I zł
z zaplanowanych 710 113,00 zł t1' 61,68%

oczyszczalnia Ścieków:

Borowa plan 77088,00zł wykonano 35 941'1| zltj' 46,62 %
Czama plan 308 352,00zł wykonano 238 106,01 złtj' 77,22 %
Głowaczowa plan 325 273,00 zl wykonano 250 370'3'1 złtJ. 76'9'7 o/r
Przychody za wykonłnie przylącry do sieci wodociągowej na plan 28 037,00 zł \łykonano
54 597,64 złlj. |94''13 yo.
Przychody za wykonanie przylącry do sieci kanalizacyjnej na pIan 19 065,00 zł
rvykona o 58 742,63 zl tj.308,12 %.

w

dŻiale 400 rozdział 40002 wvtwarzanie i zaoDatrvwanie w enereie elektrvczna.
gaz i ivode _ dostarczaDie wodv zaklłd Doniósl lwdatki na :

wyragrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3Ż6'706,'76 zł na planowane 326 708,00zł ,
tj. r 00,00 %
b) na zakup materiałów i \ĄTposżenia dla wszystkich Ujęć zaplalowano kwotę 36 o2l'00zł
a zrealiŻowano 36 024,85 z|, tj' 100,0l %
c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borou ej. C}owaczorł ej i \Ą Zdzarach ą5 8o7,9'7zł
na plan 95 817,00 zł, co stanowi 99,99 %
d) badania okresoł'e placowników kwota 400,l5 zł na plan 4ol,00 zl t].99'79 y.
a)

65

e)

zakup usług ti' usunięcia awarii na ujęciach wody i na sięci wodociągo\łej' remonty
pomp. badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do
sieci internet. wydano 75 095'19 złlazapIalowane 14 373,00 zł, co stanowi 105,03 %
lozmowy telefonicznekwota 2 39'1'59 z, napla'n 2399,00złtj.99,94yo
g) podróŹe kajo\ł'e służbowekwota 4749,'76 zlna zaplanowane 4750,00zł Ij.99,99 %
h) ubezpieczenie pracowników kwota 413'40 zł na plan412,00 Żłtj' 100'34%
Zakladowy Fundusz swiadczeń socjalnych kwota l0 822,22 zt na plan 10 000'00 zł
tj. 108'2Ż %
opłata na rzecz Urzędu Malszałkowskego w Rzeszowie za korzystanie ze śtodowiska
w 2011 roku wyniosła 64 383,12 zł z częEo
- Ujęcia wody w Głowaczowej 21 706,92 zł rraplan20 000,00 zI tj' 108,53%
- Ujęcia wody w Zdżarach 42 6'J6'8o naplan4l 707'00 zł łj. |02'33 %
k) szkolenie pracowników kwota 410,22 zł rEplarL 412,002ł tj.99,5'l yo
l) wydatki osobowe niezaliczane do w;.nagrodzęil kwota 254,21 na plan 254,00 zł
rj. 100,08 %
ł) zakup Żestawów inkasenckich kwota 3 710,00 zł na plan 3 710,00 zł, tj. Io0 yo
m) odpis amonyzacji środków trwałych - 2 8'l7,72 zł
- modernizacji Ujęcia Wody w Głowaczowej _ 1 1 l8,04 zł
modernizacja Ujęcia Wocly w Żdżarach kwota 1 699,ó8 zł.

0

i)
j)

Dzial900 rozdzial90001 - GosDodarka komunalna i ochrona środowiśka_posDodarka
ściekowa i ochrona wód'
W dzja]e t}m Zakład poniósł wydatki na:
wynagrodzenia i pochodne o(l rłynagrodzeń na plan 283 509,00 ż wykonano
289 Ż38'63 zł tj' \0Ż,o2 %
b) na zakup części do lemontów oczyszczalni ścieków sieci kanalizacyjnych, materiałów
biurowyclr' druków, znaczków pocztowych plzeznaczono 42 066,14 zł r'aplan
41 081'00 zł lj.102,40%
c) zakrrp energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 259 54o'84 zł naplan 254 110,00zł
tj.102,14%
badania
d)
okresowe pracowników kwota 354,85 zl na plan 310'00zł tj.114,47 %
e) na remonty przępompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z
oczyszczalni, dostęp do intemefu, opłaty za przelewy, prowadzenie rachuŃu bankowego
wydano 43 825'85 Żł na plall 38 933,00 zł\. 112,57 %
0 rozmowy telefoniczne kwota 2230'64zł na plan 1584,00zł tj.140,82%
g) podróże sfuŻbowe krajo\ł'e 3 684'9l zł na plal 3 200'00 zł tj. l15,15 %
h) ubezpieozenie pracowników kwota 366,60 Żł na plan 3ó8,00 zł tJ.99,62 %
i) odpis na Zakładow), Fundusz Sr.viadczeń Socjalnych kwota 6 000,00 zł na plan 6 000'00

a)

j)

tj. r00 %
opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za kozystanie ze środowiska
w 201l roku wyniosła 6 9ó0,28 zł z czego :
'oczyszcza]nia w Borowej 498,78 zł na p|an 499,00 tj.99,96 o^
- oczyszczalnia w Cza ej 2 630,30 zł :.ap)'an 2 63)',00 zł t1.99.97 Yo

Głowaczowei 3831,20zł naplan3 700'00 zł tj. 103'55%
k) szkolenie pracowrrików kwota 373,78 zł na plan 200,00zł tj. 186,89%
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynaglodzeńkvłotaz25,42 na plan 22'7,00 zł tj'99,3o %
ł) podatek od nieluchon]ości i cz}'IrsŻ dzieźawny za uż}tkowanie sieci kanalizacyjnej
]'60 8'7 5,20 zł na p]'an l60 87ó'00 Żł tj' l00'00 %
-

oczyszczah

aw

m)

n)

w ramach inwestyc-ji zbudowana została sieć kanalizacji właz z przepompownią
na kwotę 35 375,77 zł z czego:
_ Ż dotacji cęlowej 35 000,00 zł
_ z własnycb środków 375,77 zł
omz zakupiono zestawy iŃasenckie kwota 3 290,00 zł na plan 3 290,00 zł
amońyzacja 3 942,30 zl' z czego :

w miejscowości Golemki

pEępompowni w Cl]otowej 1 464,84 zł
- sieci kanalizacyjnej i przepompowni w czamej i Golemach, motopompy 2 3|8,22 zł
plzepompowni w Głowaczowej l59 24 zł.
-

Dzial 400 wYtwarzani€ i zaoDltn'rryanie w encrgie elektrvczna. gaz i wode
rozdzial 40095 - pozostala dzialalność
W rozdziale t),rn poniesiono u,ydatki na wynaglodze ę za nadzór budowlany, zakup części i
materiałóvf do przyłączy wodociągowych eznaczono 33 229,7l zł z zaplanowanych
30 000'00 zł tj. 1l0,76 %'

p

Dzial600 TransDort i lacznośćrozdzial 6001ó drogi Dubliczne gminnei
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czamej na Żimowe utrz}łnanie dróg gminnych
poniósł koszty w wysokości 42346,72ź, ztegona
a) wynagrodzenia kwotę 21 962,00 zł na plan 20 000,00 zł tj. 109'81 %
b) zakup piasku, soli łopat do śnieguIśvota 1 008,32 zł na plan 985'00 zt' tj. 102,3'7 %
c) zakup usług kwotę 19 316,40 zł na plan l4 000,00 zł tj .'l38'4o yo.

Dzial600 TransDort i lacznośćrozdzial 60095 t'ozostalr dzialalność :
W dziale tlm wydatki poniosiono na :
paliwa do samochodu służbowego'części dojego remontu kwota 23 031,61 zł
na plan 18 500'00 zł tj . |24'50 yo
b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 3 002,3ó zł na plan 3 000'00 zł
tj. i00,08 %
c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 2 363,00 zl na plan 2 363'00 zł tj.l00'00 %
d) odpis amońyzacji samochodu 8 283,48 zł'
a) zakup

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdzial90003
utrzvmanie ładu i Dorzadku na terenie Gńinv czalna
Poniesione wydatki na :
a) na zakup materiałów na plan 8 ó85,002ł zlealizowano 8 684'4| zlIj.99'99 %
b) zakup usług wykonano na kwotę 1 208,98 zł z zaplanowanych 800,00 zł

c)

Lj.rst,r2 %

podróż€ służbowekłajowe 534,88 zł z zAplanowanych 535,00 zł tj. 99'98

o/o
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Dzial900 GosDodarka komunllna i ochrona środowiska
rozdział 90095 - DozoŚtala działalnośćDrzvlacza do sieci kanalizacvinei
Wydatki Wtym dziale poniesione zostały na kwotę 70

l0l,00 złwtym:

wynaglodzeń plan 1 1 t 0,00 zł wykonano 2 500,00 Żł
tj.22s,23 %.
b) zakup materiałów i usług kwota 6'7 60I,00 zł z zaplanowanych 30 540 zł
tj. 22r,3s o/r
a) w),1ragrodzenia i pochodne od

Zakład na koniec 201l roku nie posiadal zobowiązań wymagalnych za dostawę towarów
i uslug.
Natomiast ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dosławę towarów
wyniosła 72 452'86 zl tr tym:

-

oczyszczalni

za energię elektrycznądla ujęć wody i
za części do remontu, paliwo, wodę, usługi. zestawy

uslug

inłasenckie -

24705,58 zł
1 l 626'51

-

36 120,7'7 zl

opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego rv Rzeszowie
za korzystanie ze

środorviska

i

ż

NależnościŻA dostarczoną wodę i odbiór ściekó}v na 31 grudnia 2011 roku lvynosiły
ogól€m 14ó 035,39 zl' w tym rvymagalne l28 223'44 zl.
sytuacja ta przedstawiĄ się następująco na poszczĆgólnych ujęciach wody i
oczyszczalniach ścieków :
- Ujęcie Wody rv Glowaczołvej - należnościogółem27 667,76 zl \ł'tym wyTlagalne
2'] 202,87
oraz 2 688'74 zł odsctek
- Ujęcie wody w żdżarach należnościogółem 58 192,84 zł w t}łn w1rnagalne
44 596,89 zl oraz.2 652,02 zł odsetek
- oczyszczalnia scieków w Borowej należnościogółem '] 889,97 zł w Ąrrn w}łnagalne
7 88q,s7 zI oraz l 543,84 7ł odselęk
- ocryszczalnia Ścieków tv Czarnej należnościogółcm 24 079,39 zł w t}łn w)Ąnagalne
Ż3 '7'76,45 zł owz 3 526.24 zł odsetek
- Ocryszczalnia ściekórv rv Glorvaczorvej należrościogółem 28 205,43 zl w tyn
w}Ąnagalne 24 7 5'7,26 zr' oftz 125'74 zł odsetek .

zl
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