
zARzĄDzENlE NR cXxV|/2012
Wójta Gminy czarna

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

\l' sprawi€: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy c zarna Ż^| półrocŻe
]9Y -!:' informacji o przebiegu rvykonania planu finansowego Gminnego ćentrum
Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocŻe 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania
plĄnu finansowego samodzielnego Publicznego Gminnego zatłaarr opiet<i żdrowotnej w
Czarnej za l półrocze 2012 roku

Na podstawie art' 30 ust.1 i ust. 2 pkt. ,l ustawy z dnia 8 marca l99ol. ustawy o samorządzie gminnynr (tekst
jednolity Dz'U. z 2001 lolal Nr 142 poz' l59I z późn' zm') oftz art' 266 ustawy z dnia 27 sieĘnia 2009 Ioku o
finaDsach publicŻnych (Dz.U' Nr 157' poz' 1240 z późn. zm') _ wójt Gminy Czanra zarządza, co naslępuie:

2.

I

$1.
Przyjmuje się informację o przebiegu Wykonania budŹetu Grriny Czama zaI półrocze Ż0I2
roku w brzmieniu zalącznika nr 1 do niniejsu ego zalŻądzenia.

Prz1jmuje się infomację o przebiegu wykonania planu finansowego Gmin[ego centrum
I(ultuly i Plonrocji w Czamej za I półlocze 2012 roku, w brzmieniu zalącznika nr 2 do

t'tit'iiej szego zarządzenia'

Plzyjmu.je się infonnację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2012 roku' w
blzmieniu zalącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

$2.
Przedstawia się Radzie Gniny Czama i Regionalnej Izbie obrachunkowej:

1. Inlolmację o pfzebiegu wykonania budżetu Gminy czama Ża I półrocze 2012 lol(rl
2' Inlomlację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego ce11trlun Kultuy i

Pronocji w Czamej za I półrocze 2012 roku,

3' Info nację o przebiegu wykonania i pJanu finansowego Samodzlelnego Pub1icznego

Gninnego Zakładu opieki Zdrowotnej w czane.j Za I półrocze 2012 roku'

$3.
Zarządzenie rvchodzi w zycie z dniem podjęcia'

-l



Załącznik nr L

do Zarządzenia nr CXXVI /2012
z dnia 27 sierynia 2012 roku

Wójt Gminy Czarna

TNFORMACJA
Z WYKONANIA

BVDZETU GMINY CZARNA
złlPoŁRoczE 2ot2 RoKU

Cz



Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna
za I pólrocze 2012 rokl

l' Część ogólrra

Il' Inlomracja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku

lll. Llfomac]a z wykonania wydatków budżell! Gminy Czar'na za l półr'ocze 2012 roku

IV. lnfomacja z \ł}konania dochodów i wydatków związanych z realizac1ązadań z zakesu administracji
rządowej oraz inDych zadań zleconych ustawami za l półrocze 2012 rcku

v. Informacja z wykonania dochodów z Ę/tufu \łydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i

wydatków na realizację zadań określonych w gminnym prograrrrie profiIaktyki i fozwiązy\łania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012 roku

VI' Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy CzarDa zaI półlocze 2012 rckn

VIl' lnfonnacja Z realizacji przychodów j rozchodów Gminy Czama za l półrocze 2012 roku

VIII. Infonnacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Konrunalnej w cŻarnej Ża
I półrocŻe 2012 roku



I' CZĘŚC oGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2012 rok został uchwa1ony dnia 29 $udnia 2011 roku uchwałą
Nr XXV141/2011 Rady Gminy Czama.

P1an dochodów pŹyjęty w/\ł uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości
35 563 223,00 zł' w tym plan dotacji na realizację Zadań Z Żakesu administracji rządowej
Żleconych gminom w kwocie 4 995 379,00 zł.

W wyniku plzyjętych w ciągu I półIocza 2012 roku zmian w budżecię Wpro\ładzonych
uchwałami Rady Gminy i zanądzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06'2012
roku wyliósł 31 151321'10 zl, w tym plan dotac.ji celowych na realizację zadań z zakJesu
administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 l97 493'00 zl.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 
'7 

434236'25 zł, co stanowi
16'92 o/o rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadati z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom w kwocię 2 639 846'59 zł, co stanowi 50,79 7o
rocznego planu dotacji.

Planowane na pozionie 31 138 981'19 zł dochody bieżąc€ wykonano w kwocie
16 6,{6 563'51 zł, co stanowi 53'46 'l' planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie
6 015 346,51 zł, zrealizowano w kwocie 787 672,74 z|, co Śtanowi 13'09 yo planu.

W uchwalonyrr-r budżecie gniny na 2012 rok plan Wydatków na dzień 01'01'2012 roku
wynosił 35 065 656,44 zł.

Po urłzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2012 loku mocą ttchwał Rady
Gminy i zarządzeń wójta' plan wydatków na dzj'eij 30'06.2012loku wyniósł 37 080 335'51 zł,
w tym p1an wydatków rn realizację zadai z zakresu administracji rządowej 5 197 493'00 zl.
Wydatki zrealizowano w kwocie 20 537 662,92 zl, co stanowi 55,39 o/o planu, w t}Ąn wydatki
na realizację zadń z zakesu administlacji lządowej w kwocie 2 601 116,77 zł, co stanowi 50'05
7o planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 30 572 807,00 zl zrealizowano w kwocie
11206 614'06 zł, co stanowi 56'28 % planu, wydatki majątkowe zapianowanę w kwocie
6 507 528'51 zł, wykonano w kwocie 3 331 048,86 zl, co stanowi 51,19 7o planu.

Na dzień 01-0l'2012 roku planowana nadwyŻka budżetowa wynosiła 497 566,56 zł i była
pfzęznaezo[a Da spłatę wcześniej zaciągniętego kred}tu. Planowane przychody wynosiły
2956365,0'/ i dotyczyły kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych ked)'tów i pożyczek.
Planowane rozchody wynosiły 3453931 ,63 zł i stanowiły raty Ż t}tułu spłaty kredytów i
pożyczek'

Po dokonanych w ciągu I półtocza 20IŻ foku zmianach mocą uchwał Rady Gminy,
planowana nadwyżka budżetowa w1niosła 73 992,19 zl. Planowane przychody w)Ąliosły
4 094 939'44 Ż|' w lym z zaciągniętych kred)łów i pożyczek w kwocie 3 915 365,07 zł i Ż
wolnych środków w k\\ocie 1,79 574,37 zł' Planolvane rozchody w}Ą1iosły 4 168 931'63 zł'
W ciągu półIocŻa roku koŹystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy (na dzień 30.06'2012
roku nie było zadłnŻenia w rachunku bieŹącym) oraz z kledytu kótkoterminowego na
finansowanie przejściowe budżetu w wysokości 1520 000'00 zł. Kredyt ten zostanie spłacony do
końca 2012 roku'

ZadłnŻenle gminy na dzień 30'06'2012 roku wyniosło 23 136 598,56 zł i stanowiło
Żobowiązania z t}tułu zaciągniętych kred}'tów ipożyczek, w tym z tytułu ked}'tów j pożyczek
na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2'792158,56 zł, z t'1nłlu
kred)tl] krótkoterminowego 1 520 000,00 zł.



zadŁlięnie po uwzględnieniu wyłączeń stanowiło 54,76%o planowanych w 2012 roku
dochodów gminy. Planowane zadłużenie na koniec roku w kwocie 195ó4555,07, po
wyłączeniu długu zwiąanego ze środkami z budżetu UE w kwocie 244 000,00 zł, stalto\łió
będzie 52.00 o o planowan1ch dochodÓw gminy'

Na obsługę zadłuże[ia (spłata ńt kapitałowych kredlów l pożyczek długoterminowych
wraz z odsetkami) w I póhoczu wydatkowano kwotę 3 581 9o2'65 zł, Qaty 2992365'07 zł'
odsetki 586 537,58 zł), co stanowi 9,64 % planowanych na 2012 lok dochodów grniny.

*3,
Jór.l (1ł, l.ąlł



Il. INFoRMACJA Z REALIZACJI DocHoDÓw BUDżrru cutlły człnNł
ZAl PoŁP(oczI" Ż012 RoKU

Rellizacja dochodów w poszczególnych dzia|łch i ro?.dział{ch ldasyfikacji b'rdżetowei

I Ż 3 5 6

0t0

01008

RoLNlcTwo l ŁowIEĆTwo

w tyn docltody majątkowe|

śIodkiz Europejskiego Funduszu Roeoju Regionalengo w ranracb

Regionalnego Progranru ope.acyinego wojewódŻtwa Podkarpackicgo

na lata 2007_20l3 z t}tułu realizacji inweśycji pn.j ''Budowa kana]u ulgi dla

potoku Wsiowa w icjsco!łości Botowa''

546 693.00

429 979,IO

429 979,00

429 979,00

I t6 713,59

0,00

0,00

0,00

21,35

0,00

0,00

0,00

PoŻost.lł dzialalność

w tym dochody bieżące:

- dotacj€ celowe otrzymaDe z budżetu państwa reaUzację zadali bieżących

z Żakresu administracjiŹądow€j oraz innych zadań zlcconych gminom

* ś.odkinazwrot podatku akcyzowego za\vanego !v cenie olcju

wykolzystywanego do produkĆji lolnej ptzcz ProducentÓw rolnych

lló 7l4'00

l | ó 7l,l'00

r16 7r4.00

lló713'59

ll6 713,59

ll6 713,59

t 00,00

100,00

t00,00

020

02095

L[śNIcTwo
PoDst.lł dzinl'lność

w Ęm dochody bieżłce:

_czynŚz€ 7a dzierzawę obwodólv łowieckich

0,00

0,00

0,00

0,00

324,16

324,46

324,16

:,24,46

ó00

ó001.l

TRĄNSPoRT l ŁĄczNość
Drogi publiczne powiatowe

s tym dochody bieżące:

środki z Powiatu Dębickiego na utrŻymani€ dró8 powialowych !v zakresie

wykaŚzania poboczy i wycinanja zarośli t'rz), drogach powiatoq'ch

oraŻ ulrzymanie czystości lla drogach powiatowych na terenie EmiIry

810 000,00

l0 000,00

l0 000,00

l0 000.00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ó0078 UŚuwanie skutków klęsk źysiolowych

tv tyń dochody bi.żąc.:

_ środki Ż ]\'1sWiA na usuwanie skutków klęsk ż}wiołowych pEeznaczone na:

rcmont dro8i gmilnlej !Y starej Jaslrząbc€ (kięża droga) ]0ó202 w km

l+j00_3+ó00

remont drogi Chotowa za zalewenr 220 w km 0+220'0+955

E00 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ó30

ó300]

1'IJRYSTYKA

ZAdania w zakrcsie upołszcchniania turystyki

w tyń dochody majątkow€:

_ślodki zRegionRlnego Plogramu operacyjnegÓ województwaPodkarpackiego

na lala 2007_20l3 na zadanie pn' PoszerzeÓie ofeńy turystyczno-kultulaln€j

cft in} Czarna poprzez budowę parku tulystyczno-rekreacyjne8o

3.11 96J,00

34l 9ó3'00

34r 963,00

34t 96i,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarkn gruntami i nieruchomości'mi

w tyln dochody bieżłce:

wpływy z najrnu idzierŻalłT składników majatkowych

_ wplywy z opłaty żl1wićczysl€ uż}łko$,anie

7wrot Ż Kolnendy woJewod?lieJ Poll.ii za medla

w tym dochody majątkowe:

_wpływy zc sprzedaży ruchomych składników mająlkowych (sprzedaż złomu)

_ wpływy ze sprzedaŻy nieruchonościgminy

l I08 óóó'00

l r08 óóó'00

ó 32,l'00

6 l12.00

212,0a

0.00

I 102 342,00

0.00

I 102 342,00

653 745,01

653 745,0t

3 389.21

3 285,02

85,92

t8.27

ó50 ]55'80

84,80

650 271,00

s897

58,97

53,s9

53,75

40,51

59,00

58,99

120

72095

INFoRMA',IY|(Ą

Pouostala dzialalność

w t'Ym dochody 
'najątkowe:

' środki pozyskane w ranrach 3 osi priory'etowej ''społ€czeństwo informacyjne

Reginalnego Ptoglamu operacyjnego województwa Podkarpackiego

na lata 2007_20l3'' Ż tytLlłu rea]izacjiproieklu pn' "PseAP -Podkarpacki

System e- Administracji Publicz-nej "

488 249,00

488 249,00

188 2,19,00

488 249,00

208,28

208,28

208,28

208,28

0,04

0,04

0,04

0.04

7s0 ADMINISTRACJA PUBLTCZNA

Urzędy wojewódzkie

w tym dochody bicżącĆ:

-doocje cclowe otrzymane z budżelu Państwa na r€alizację Żadań bieżących z

?akresu administracji rządoq,cj oraz innych zadań zleconych gnlinie ustawami

* ulrzynanie pracowników realizujących zadania zlecone

PozosleIa dziAIalność

w Ęm dochody bieżące:

- dochody za r€a lizacj ę z"dań z zaklesu adminislracj i lządÓwej (5 % wpbĄvów

a udostępnjenie danych osobowych)

84 s29,00

84 s29,00

8ł 529'00

8'{ 529.00

84 529,00

0,oo

0,00

1s 520,20

45 514,00

4s 514,00

45 514,00

45 5 t4.00

6,20

6,20

6,20

53,85

53,84

53,84

53,84

53,84

75t

7510r

URZĘDY NAcZ[LNYcH oRGANow wŁADZY PANsTwowf'J'
KoNTRoLI I octtRoNY PR^WA oRAZ sĄDowNlCTwA
(Jrzędv naczclnych orgrnów wladzy państwowej' kontroli i ochrony prn1va

w tym dochody bież4ccl

-dotaciĆ celowe olr7-ymane z budŹe(u pańslwa na realizację zadań bj€żą€ych z

ukr€su ndmjnisaacjj rządowej ore inn}ch zadań zleconych gnrinie

* dotacja na przćplowadzenie iakLualiŻac.ję slałcgo le.jesnu wyborców

150,00

r50,00

150,00

150.00

150,00

Ż

1

Ż

2

z

r 076,00

I 076,00

076,00

076,00

07ó'00

50,05

50,05

50,05

50,05

50.05



156 DoCHoDY oD osóB PRAWNYCII, oD osóB F(ZYczNYcH I oD

lNN} cH JLDNosTEK NlEPoslADAJĄCYCl{ osoBot\ oścI
PRAWNEJ oRĄz WYDATKr ZWrĄZANE z IcH PoBoREM

wplywyz podltku dochodowego od osób fizycznych

w tYm dochodv bieżąc€:

podalek od działalności gospoda.cŻej osób fizycznych' oplacan) w formie

kady podatkowej

6 696 201,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 B5 274,27

502,03

502,0J

502,03

48,32

25,10

25,r0

25,10

75ó| 5 wplywy z podłtl(u rolnego' podatku leśnego' podntku od czynności

cywilno-prłwnych' podatków ioplat lokalnych od osób prawn]ch i inn}ch

jcdnostek organiacyjrych

* tym dochody bieące:

. podntęk od nieruchomości

. podatek od środków ltansporLowych

-poda!ek od czynności cywilnoprawnych

_odsetkiod nieteminorvych wpłat ztytułu podatków iop]at

I 698 326,00

l58l r4?,00

28 771-OO

8l 6s4.00

4 248.00

500,00

0,00

l 698 32ó'00

854 253,40

787 380.40

l5 428,00

47 t3,4,O0

2 288,00

t108,00

315.00

854 2s3,40

50,30

49,80

53.61

5',1,06

221.60

50,30

7Ś6|6 wply*y z podatku rclnego' podatku leśn€go' podltku od spadków

id'rowizD' podatku od cŻynńości cywilnoprswnych orazpodatków i oP|'t

loknlnych od osób fizyczDych

w tym dochodY bieżące:

. podatek od nieruchon1Óści

-podatek rolny

. podatek od środków transpońo{)ch

-podatek od spadków i darowizn

_ oplata od posiadania psó},

_ podalek od czynności cytvilnopratvnych

_ odsetki od nielcrminowych wpłal z lylułu podatków i opła(

r r08 726,00

l l08 72ó,00

35ó l30'00

410 460,00

3t 754.00

r37 857.00

t5 000,00

525,00

t50 000,00

7 000,00

59710910

t91373,28

268 324,04

28 477.81

50 744,00

4 009,00

0,00

48 440,00

5 74t.21

597 109,40 53.8ó

53,86

53.74

65.37

89.68

36,8r

26;73

0,00

32,29

82.oŻ

?5r18 wplywy Ż innych oplat stanowiących dochody j€dnostćk ŚamorŻądu

terytorifllncgo Da podstawie ustsw

w t}m do.hody bieżqce:

_ wpływy z opłaly skarbolvej

_ wpływy z opłaly eksploalacyjnej

. wp\gy z oPłal zA Żezłłolenia na sprŻedaż naPojów a lkoholow}'ch

_ s|')q) / lo/n)ch oplat (,a /ajęcie pasa dtogowetso i umletzczenię w pasie

dtogi gminnej urządzeli infraslruklury !ecbnicznej)

"odselki od nieterminowych wpłat Ż btulLl op}at

246 404,00

246 104,00

29 000,00

37 700.00

85 000,00

94104,00

0,00

234 191.60

234I91'ó0

14 810,75

10 327,84

80 832,21

96 906,40

r 314,40

95,04

95,04

51,07

t06,97

95,10

102,33



7s621 Udzialy gmin w podatkach Śt!nowiących dochód budżetu państwń

rr tym dochody bi€żące:

_ poda(ek dochodowy od osób fizycznych

. podatek dochodowy od osób prawnych

3 6{0 7Śl'00

3 640 751,00

3 6t8 251,00

2 500,00

r 549 221,84

I 549 221,81

1538 773,00

l0 Żl48.E4

42,55

42,s5

42.29

417,95

758

'śflol

RÓżNE RoZLrczENIA

cŻęść oświatowa sobwencji ogólnej dlajednoslek samorądu

w tym dochody bieżłce:

- cŻęść oświatowa sub\}en.ji ogólnei

ló 573 4ló'00

9 980 568,00

9 980 só8'00

I980 568,00

9 440 8l4'ó8

6141 888,00

6 t 'll
6 t4l

888,00

888,00

56,96

61,54

6l,s.t

61.54

cŻęść wy.ównnvcza subwencji ogólńej dla gnin

w tyn dochody bieżące:

_ część wyrównawcŻa subwencji ogółnej

6 273 457,10

6 273 457,00

6 273 45 7,O0

3 13ó 728'00

3 13ó 728'00

3 t36 t28,04

50,00

50,00

50,00

7s814 Różn€'ozlicz€nia fiDlnsow€

w Ęm docl|ody bieżące:

_odsetki od środków na rachunku bankowym

0,00

0,00

0,00

2 s02,68

2 502,68

2 502,68

c2ęść równoB.żąca subwencjiogólnei dla gmin

w tym dochody bicżłcc:

. część rów[owaŻąca subwencji ogólnej dla gmin

3t9 J91,00

319 39I,00

319 39r,00

l59 ó96'00

l59 69ó'00

l59 69ó,00

50,00

50,00

50,00

801

80t01

oswlATA l wYclIowĄNrE
szkoly podstawowĆ

w tyń dochodY bicżącc:

. oPłata za s]rnajem sali

_opata za wystawienic duplikaiu świdectw

_wpłalaza promocję podczas lurnieju BezpiecŻeństwa Ruchu Droeowego

_odszkodowanie za szlodę Ż PZU dla sP Borowa j SP Sta.a Jasfząbka

388 63s,19

l5 661,19

t5 661,19

0,00

0,00

r200,00

1.1 46 t,19

Ż06

l7

t7

I

l4

5r3,46

1t1,47

t\7,47

920,00

24.O0

200,00

9',13,47

53,14

t09,30

109,30

t00,00

103,5.{

80t0t

w tym dochody bieżąceI

_odsetkiod śIodków na rachunku bankowym

_zwrot nadpłat] zt}tu]u refLlndac.jikosztów dotacjjdla przedsŻkolipublicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

3 001,s0

3 001,s0

ó3'5l

2 937,99

80 0 Gimnizja

w lym dochody bieżąceI

- oplata za wynajem sali

0,00

0,00

0,00

920,00

920,00

920,00

Tespo\ ob\lugi ckonomi.zno-.dminislrncvjnej

w lym dochody bicźłcc:
_odsclkiod śrÓdlów ńa tachunku b'nkowvm

0,00

0,00

0,00

533,85

s33,85

533.85

80148 stolótvki szkolnc i PŹ€dszkolne

w Ęm dochodv bież4c€:

_ wpłaly za dodalkowe świadczenia świadcŻonc prŻez przedszkola

_wpłaty nn zywicnie \ł slołówkach szkolnych i prz€dszkolnych

312,974,n0

372 914,00

5ó 90l'00

3t6 073,00

l84 910'ó4

184 940,64

22 434,94

162105.70

49,59

49,59

40-tl

51,29



E52

85212

POMOC SPOI,ECZNA

Świidczcnia rodżnne, świadczenie z fundoszu nliment'cyjnego oraz

skl!dki na ubezpicczenia emcry!!lne i rcnlowe z ubezpieczcnia

w tym dochody bieżqcej

. odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych ni€należni€ pobranych

_ zwloty nienależnie pobranych świAdcz€ń rodzinnych

'dolacje celowe olEymane z budŹetu państwa realizację zadań bieżąq,ch

, zakr€su adm;nistracji rządowej orż innych adań zl€.onych gntinonl

* ślviadcunia rodzjnne. śwjadczenie z fundusżu alimentacyjnego orazskładki

na ubezpieczenia elrerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczneso

-wpb,wy ze zwrolów zaliczek alim€ntacyjnych i zwlotów z funduszu

6 084 190,00

'192E 800,00

4 92E 800,00

0.00

0,00

4 928 800,00

0,00

3 2,16 46t,18

2.441t37,86

2 444137,a6

196,66

6 196,90

2 430 000,00

'7 144,30

5J,85

J9,59

49,59

49,30

81213 sklndki na ub€zpieczenie zdrwotne oplacane za osoby pobierające

nicktóre świ.dczenia z ponocy społecznći! nieklóre świadcania rodziDnc

ornzza osobyuczestniczące * zljęciach w ccntrum integrscji spoleca'ej

* tyn dochody bieące:

.dotacj€ celowe ottŻymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu ad inisn'acji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* składki na llbezpieczenie zdrowotne dIa niektórych osób olrzym!iących

świadcz€n;a pieIęgnacyjn€

_dolacje celowe olrzymane z budŻetu państwa na realizację własnyci' zadań

+ składki na ubezpieczenie zdrowotne d]a niek!ólych osób otlzymujących

l7 030,00

9 900.00

l7 030,00

7 130,00

l2 079.00

4 147,00

l2 079,00

'7 632,00

70,93

62,3',I

70,93

'7 7.09

Zasilkii pomoc rv n.turz€ orłzskladki nł ub€zPieczcnia emerylalne

rv tyn dochody bicż4ce:

-dolacje celowc ottz}mane z budżetu palistwa na rea]izację wlasnych zadali

* zasi]ki i pomoc w natlrze oraz składk; na ubezpieczenia €meryralÓe i rentowe

464 620,00

4ó'l620'00

464 620,00

3ó4 829.00

3ó4 829'00

364 829,00

78,52

18,52

78,52

852t6 Zasilki stale

w tym dochody bi.źłce:

-dot.c.j€ cclowe otrzymane z budżelu państwana r€alizację wlasnych zadali

95 ó90'00

95 ó90'00

95 690.00

59 ó58'00

59 ó58'00

59 ó58'00

ó2J5

6Ż,35

62,35

ośrodki Po' ocy sPolcCznej

w Ęm dochodv bicące:
_ do(acj c celowe otr7ymanĆ z budżefu państwa na reali zację ?Ądzń biezących Ż

zakresl] adnrinistracji rządowej oraz inn]cb zadań zleconych gminie ustawanri

* wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki iobsłLrga tego zadania

148 550,00

148 550,00

2 900,00

2 900,00

8l ó00'00

8l ó00'00

2 900,00

2 900,00

54,93

54,93

100,00

100,00



- dotacje celowe otrłmane z budż€lu pańslwana lealizację Błasnych zadań

bieżących gmin

* ulr7łmani€ coPs

l45 ó50,00 78 700,00 54,01

6522E Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usIugi opiekuńcze

w tyn dochody b'eżłce:

_dolacje c€towe otrzymane z budżetu Państwa na lealiza€ję zadań bj€żących z

zakresu adnlinistracji rŻądowej oraz jnnycb zadań zl€conych gntjnie ustawami

+ usłUgi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńczc

. prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako Żadanio zl€cone

28 600.00

28 ó00,00

28 ó00'00

0,00

l2 303,49

l2 303,49

l2 l l r ,00

t92,4q

43,02

43,02

42,35

85295 Pozostah dzialalność

w Ęm dochody bieżĘce:

_ ods€lkiod środków na.achunku bankowym

_ zwroldodatku do śtviadczenia p;elęgnacyj nego w ramach R"4dowego Program!

q5pietan d osob poblerd_{c)Lh'iqiadcŻenje pielęgra.)jj'c

_dotacie celowc otrzymane Z budżelu państwa na realizację Żadań bieżących z

Żakresu administracji .ądowej oraŻ innych zadań zleconych gminie ustawam;

* Iea|izacja rządowego progranru wspiefania osób pobierających świadczenie

pielęgnacy.jne

. dotacje celowe otrzymane z budżetu Państt na realizację wlasnych zadań

bieżących glnin

* realizacja programu "Pońoc państwa w zakrcsie dożFviania'

'r00 900,00

400 900,00

0,00

0,00

21 900,00

t77 000,00

301

30r

I

853,E3

853,83

ló],8]

200.00

23 ('00,00

2t6 590.00 13,31

t00,00

85.lls

EDUKACYJNA oPIEKA \ł"YcHowAwCzA

Ponoc matcri{h. dla uczniów

w tym dochody bi€żace:

_ dolacje ce1owe ot.zymane z budżetu pańsl\Ya na realizację własnych zadań

*ponroc tnaterialna dla uczniów o charakerze socjalnyn

236 467,00

23ó 467'00

236 467,00

236 461,00

,00467236

Ż36 461,00

236 167,nn

236 46t,00

100,00

t00,00

100,00

100,00

900

9000t

GosPoDARKA KoMUNALNA l ocHRoNA śRoDowIsKĄ

Gośpodarka ściekowa i ochrcna wód

rv tym dochody bi€żtce:

_dochody Ż dzie.żawy składników majątkowych ominnemu Zakładowi

cospodarki Komunalnei w Czarnej

_ zlvrot podatku VA]'z Ulzędu skarbow€8o za tok poprzedni

w tym dochody m4.iatkowc:

_środki pozyskane w mmach Fundoszu spójnościna dofinansowanie projektu

pn. ''Plogranl poprawy czystościzlewni tzeki wisłoki''

_ środki z Europejskicgo Fundusz! Rolnego w lamach PRow 2007-20l]

2tyhllu realiŻacji inwestycj' pn' "Budowasieci kanaliŻacji sanitarnej'

3 793 162,51

3 767 162,51

I l4 349,00

84 620.00

29129,00

3 652 813,51

638 905.00

2 867 898.00

22t ll4,t2

206 9ó0,ó8

72 216,68

42 5t1,80

Ż9128,E8

134714,00

0,00

82 914,00

5,83

5"19

61.18

50,25

100,00

3,69

0,00

2.89
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Dochody budŹętowe zostały zaplanowane w kwocie 37 154 32'7,'70 zł a zrealizowane w
kwocle 17 434 236,25 zI' co stanowi 4ó'92 70 rocznego planu dochodów- w tym dotacje celowe
na realizację zadań z zakrcsu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowane w kwocię
5 l97 493.00 zł a zrealizowane w kwocie 2 639 846'59 zł, co stanowj 50'79 7o focznego planu
doracji.

w strukturze \łykonanych dochodów dochody bieżące wykolane w kwocie
16646563'51 zł' z planu w kwocię 31 13898I'19 zł, stanowią 95,48 70 budżetu, dochody
majątkowe zreaiizowane w kwocie 187 672,74 zł z planu w kwocie 6 015 346'5lŻł, stanowią
4.52 9o wykonanego budŻetu 20l2 roku.

Dochody bi€żące wykonano w kwocie 16646563'5l zl,co stanowi 53'46'lo planu'
Wykonanc dochody niezaplanowane lub zap|anowane w mniejszej wfsokości zostaną
wprowadzone do planu budżelu w II półroczu 20l2 roku.

Dochody majątkowc Żrealizowano łł kwocte 181 672,74 zl' co stanowi 13'09 7o planu' Na
niski wskaźrik realizacji planu dochodóW majątkowych mają wpływ zap]anowane dochody z
tyfułu rcalizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w sŻczególności:

z t}tułu inwęstycji prr' ''Budowa kanału ulgi dla potoku wsiowa w micjscowości Borowa"
(p|anowane dochody 429 919-00 zl) zadanie jest w trakcie realizacji' refulrdacja środków
pl'zewidywana j est w lI półroczu 2012 lokrj,
- z t}.tuh realizcji i westycji pn. "Poszerzenię oferly turystycano-kulturalne.j cminy czarna
poprzez budowę parku turystyczno-Iekreacyjnego'' (planowane dochody 34l 963'00 zł) po
podpisarliu umowy o dofinansowanie w II półroczu będzie możliwe uzyskanie refundacji
wcŻeśniei poniesionych wydatków na to zadanie'
- z t)tułLl realizacji inwestycji pn. ,'PSeAP - Podkaryacki system e-Administracji Publicznej''
(planowanc dochody 488 249,00 zł, zrealizowaie 208'28 zł) - dochody otrzymywane są w
postaci zaliczek na zapłatę Iaktur za zrealizowany zakres zadania,
- z tytułu realizacji inwestycji Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki'' (plalrowane
dochody 638 905,00 zł) płatność końcowa planowanajest na I[ półrocze 20l2 roku,
- z tytułu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarrrej' Iozbudowa oczyszczalni
ścieków oraz modemizacja ujęcia wody istacji wodociągowej w Głowaczowej'' (planowane
dochody 2 867 89E,00 Zł, zrealizowane 82 914.00 zł) _ zadanie w trakcie realizacj], reflLndacja
wydatków poniesionych planowana jest po zakończeniu końcowego etapu zadania' tj. w II
półroczu 20l2 loku'

Dochody ze sprzedaży majątku gminy
W I półroczu zręalizowano dochody ze spŻedaży najątku gminy w kwocie 650355'80 zł
(59,00%planu),wt}łn:
- sprzedaż złonru -84,80 zł,
_ sprzedaż działki 11l 1027,1o28l1,1028/1l w Grabinach o łącznej powierzchni 18'65 ha _
4ó0 000'00 zł'
- sprzedaz działki nr l028/3, 1028/6 w Grabinacb o łącznej powierzchni 0'46 ha - 5 795,00 zł'
- sprzedaz działki nr 1042/2 w laźwinach o powierzchni 0,0509 ha _ 7 699'00 z|,
_ spżedaŹ działki nr 340 w Chotowej o powierzclrni 0,47 ha - I'761'7'l'00 zł'

NALEZNoŚCl I ZALEGŁoŚCI

Należności gnriny z 1ytułu dochodów budŹetowycb na dzień 30.0ó'2012 rcI(u wyniosły ogółen1

l 909 556'16 zl' w tyn zaleglości 550 260'41 zl.
NaleŹności wystąpiły w dziale 700, 756 i w dziale 852.

t1



> W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wystąpiły należności stanowiace zaleqłość
w kwocie 130.08 zł' Zaległość powstała tytufu niczapłacenia czynszn w kwocic 126,00 zł oraz
odselek w kwocię 4,08 za użytkowanie wieczyste przezjodnego z tlżytkowników'

> W dzjale 756 Dochody od osób prawnych, od oŚób lizycznych i od innych jcdnostek
nieposiadających osobowości prawnej olaz wydatki związane z ich poborcm wystą]iły
naleŹności W kwocie 1 598 628.12 zł, w t}m zalę{łości w kwocie 239 332.37 Zł'
Zaległości powstały z następujących tytułów:
- z tytLlłu podatkL] od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w lormie kańy
podalkowej w kwocie 2 604,97 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
'Z tytułu podatku rolnego (285,40 zł), podatku leśnego (135,00 zł), podatkrr od nieruchomości
(1046,00 7-ł). podatku od środków transportowych (l 318'00 zł) od osób prawnych i innych
jednostek organizacinych w lącznej kwocie 2 784,40 zl,
- z tytułu podatku ro]nego (86538'05 zł)' podatku leśnego ('7 261'02 7'ł), podatku od
ńeruchomości (83 49l'80 zł), podatku od śIodków transportowych (5ó 592,13 zł), podatku od
spadkórł'i darowizn (60,00 zł) od osób fizycznyclr w łącznej kwocie 233 943,00 zł'

Zaległości w Żapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i l€śnym do ośób
fizycznych dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzękwowanie naleŻ1ości'
ponjeważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu
egzekucyjnemu, ani też lachuŃów bankowych, z których moŹna prowadzić sku1eczną
windykację' podatników. którzy mają bardzo trudną sytuację życiową brak możliwości
zarobkowania. kolzystają z pomocy opieki społecznej. a także pozycji, gdzie nikt nic zyje, brak
jest spadkobierców' Wlasllość nie jest uegulowana. w celu ściągnięcia zaległości wysłano 305
uponrnierlna kwotę 86 887,80 zł, skierowano 10 lytułów wykonawczych do Urzędu skarbowego
na kwotę 15 780,00 ź.

Zaległości w podltku od środkółv transportowych osób fizycznych wynośzą
56 59Ż,13 zł. Toczą się dwa postępowania w sprawie umorzenia podatku na łączna kwotę
19 464,50 zl' W związku z częściową spłatą zaległości omz odroczęni€m tęIminu płatności
podatku na łączną kwotę 4 4l6.00 zł nie wystawiono tytułów w],konawczych do komornika.

Zestawienje za]egłości podatkowych w podatku rolnym, Ieśnym i od nieruchomości od osób
h wedlu! solect\\ na dzieli 10.06.2012 r stawi oniżsZa tabe]a'

L.p.

Sp 2012r.
(ąLóglości;
ni;lpłaty)+

Pl4YPis
2012r.

Odpisy
-odmcż€nia,
iozłoż€nia na

ra(y
Wp16tt

I 90 542 1 436 2 024 40 lŻ3 7 653
z. Czama 178 406 2 406 | 721 53 69 011 49 4',t6

u 95 3t2 1)8 30't 24 093 26 Ż35 5 013
4. 423r5 500 71 t5 681 15 234
5. Golenrld 16 Ż82 139 111 I262 Ż 302
6. Grabinv 118 855 't t6'7 6Ż1 66 412 9 598
1. Stara

Jaśtrzabka
163 l0t I 048 1',761 72 230 33 283

8. Stary
Jawonlik

2 UR8 132 I008 95s

9. Iaź\\ iny 72 088 66',7 945 36 1.45 5 378
10. Podlesie 43 619 259 9ll 21 733 2154
1l Przerytv Bór 2ó 190 9 543 l2 193 4 944
l]. RóŻa 221 368 4 09',7 4 670 r 000 94 537 33 283
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11. ZdżAry 4t 039 281 352 2Ż o49 6 886
14. 3 709 '716 2.556 492

RAZEM .,,1111 494 ',9; ::' 14.Ż09 .. 2s746 488 175 . 117 291

zestawier ę zaległośoi podatkowych w podatklt od śtodków fansportowych od osób
fizycznych według scłectw na dzień ]0.()6'2() 2 r. ta a.

L.p.

'Sp 2011r.
(zalĘI,ości_
iladpłaty)+

prrypis
201Ir.

, oilpisy.. DA wpĘ!a

Botowa 4 190 659 2319
2. Czama 24 8t2 286 l5 851 2t8
I Cmbinv 23 87i 1 475 8134
4. Slara

Jastrząbka
l5 899 I 703 5 Ż94 7 853

5. Jaźwinv 3 807 638 426 s60
ó. Podlesie 23 408 s 038 6 666
1. 1566 928
8. Ż 78',/ 1 l14
9. Róża 56 95',7 2 593 102 3 492 r0 861 30 840
10. Zdżary 6 329 3 080

RAZbM 163 6Ż6 4 955 1{17 . 4 416 so:144 .- 5ó592

ia Donizsza tabel

- W dziale 85Ż Pomoc spol€czna wystą)iły należności w kwocie 310 797.96 zł.
stanowiące zaległości. Zalęgłości dotycŻyły:
_ nienależnie pobńnych świadcze]i rodzinnych w kwocie 1,21 Ża63), zł,
- z\łlotów wypłaconych świadczeń z fundllszu alimentacyjncgo w kwocie 178 794'58 ż'
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Iodzimych w kwocie 4 7|'7,07 zł'

SKUTK1 oBNIZENIA oÓRNYcl-ł STAWEK PoDATKowYcH, UDZIELoNYctl ULG l
ZwoLNlFŃ' DECY7Jl wYDANYcH PRZEZ WÓJTA GMlNY

obowiązujące na 2012 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od
nlaksyfialnych.
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za I
półrccŻe 20l2 rok wyniosły:
_ w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 33| 346'94 zł,
- w podatku od nieruchonrości od osób fizy cznych'' 293 6l].,09 7"I.

- w podatku ocl ś'odków transpoltowych od osób prawnych| 312'1'16zl,
- w podatku od środków transpoftowych od osób fizycznyclr: 44 347,62 zł,
_ w podatku Iolnym od osób pfawnych: |4 033,0'l zł,
- w podarlu rolnyrl od osob fizycznych: 239 464.82 zl.
Łącznie skutki obniŻenia gómych stawek podatków za l półrocze 2012 roku wyniosły
9Ż5930,7o zl'

t3



Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za I półrocze 2012 roku

wylliosły:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 202 668,Ż9 zł,
'w podatku od nieruchorności od osób fizyoŻnyci' 5Ż073,94zł,
- w podatku od środków transpońowych od osób fizycznych: 4 o99,42 zł.
Łącznie sktrtki udzielotlych ulg i zwolnień wyniosły 258 781,ó5 zł'

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy _ oldynacja Podatkowa' wójt umorzyl
zalcgłości podatkowe w kwocie 27 826,46 zł' w t}łn:
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prarłnych w kwocie lo 642'10 zl'

zaległości rł'podatku od nięruchomości od osób fizyczrrych w kwoaie 3 264,00 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie l0 490'00 zł'
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 454,80 zł,
- zaległości w podatku od środków transpońowych od osób fizycznych w kwocie l02,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkovych w kwocie2 813,56 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy - ord}nacja Podatkowa, wójt odroczyl i
rozłożyl platności na raty rok na kwotę 42 978'00 zł, w t}m:

w podatku od nicruchomości od osób prawnych w kwocie 13 416,00 zł.
- w podatku od nieluchonrości od osób fizycznych w kwocie 24 146,00 zł'

w podatku folnym od osób fizycznych w kwocie l 000,00 zł'
- w podatku od śroclków transpoltowych od osób fizycznych w kwocie 4 4l6,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o

wańości l 5o0 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa spółka z o'o. o wańości
29 666 zl.

t4



III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKOW GMINY CZARNA
ZA l PÓŁF(oCzF. 2012 RoKU

Realizacił wydatków w poszczególnych dzialach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DŻił \Ą yszcz€góln ien ie PIan

: 2 5

010

01008

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

l. wydail(i bicżącc, w tyn]:

]) w} dalki j cdnostek bLldŻetowych. w tym na:

a)w},nagrodzenia iskladl(i od Dich DalicŻane

b) Nydalkizwiązane z realizacją ich statltorvych zadań

2. wydatki majątkotYe' \Y tym:

l) inwcsrycje i zakupy iowestycine:

But1ol,d kanullt gL dla patokll ,ys tol|d w nielsco||jścj Boro}la

w lym na prcgtamy ft]ansowane z Udziałcm ś.odków. o któlyclr nrowa

w art'5 ust l pkl2 i 3' w części związaDej z Lealizacjq zadalijednsotki

sanrorządu terytoIiahego

Bldovu kanah ulgidla paloku W3bwa ł ]hicjslo||ości Bora\a

702 073,00

575 i59,00

t 500,00

I500,00

1500,00

573 859,00

573 859.00

573 359,40

573 iJ59,0A

573 859,04

rs3 230,03

l0 750.00

30 750,00

30 750,00

3A 75A,04

ta 754,40

3A 750 A0

21,83

5.i4

5'3ó

5,36

5,36

j,36

5,36

01030

I. wydatki biĆżące' w tyN:

2) dolacje Da Żadania bieŻące

l0 000.00

r0 000,00

10 000,00

5166,14

5166,14

5 766,41

57'ó6

5]'ó6

51 66

01095 Pozostała działalność

l' wydatlii bicżące, rv tym:

I) wydatki Jcdn osl el( trudzetow)_ch, !v tyn na:

a) wynaglodzetil] i składki od nich nalicŻaDc

b) ł}datki związane Ż realizacją ich Statutowych zadań

116 714,00

ll6 71,1,00

I l6 71,1.00

1681.86

I L5 030,14

I l6 7t 3,59

lló 7l3'59

l ] ó 7l3.59

l683.8ó

I I5 029,73

100.00

100,00

100.00

100,00

t00,00

100 wYTwARZANItr I ZAoP^TRYwANlE w ENERGlĘ

ELEKTRYCZNĄ' GAZ l woDĘ

l. w}drtkibieżącc' w tym:

8 730,00

3 730,00

3 ?30,00

7 888,.t0

2 E88.4C)

2 888,,10

90,36



]) w}datki j ednoslek budżetowych, w tym na:

a) wynasrodzenia i skladkj od nich naliczane

b) [}datkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań

3 730,00

3 7i0,00

2 888,40

2 888,40

'77,44

'17,44

40095 Po7ostała dŻiałalność

1' wydatki bi€żąc€' w tym:

l) wydatkj jednostek budŹetowych, wrym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydalki związan€ z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

r00,00

100.00

100,00

600

600r4

TRANsPoRT l ŁĄczNoŚĆ

Drogi publiczne powiatou€

l. wydatkibi€żące, w tyn:

l) wyda*i iednostek budŻetowych, wrym na:

a) wylragrodzenia i składkiod nich naliczane

b) lvydatki związane z realizaciąiclr staiutowycb 72dal'r

2. wYdatki maiątkowe' w tym:

1) inwesrycje i Żakupy inwestycy.jne:

- Ptekazanie śladkójl do Powialu na przebudowę drogi pa1|itllowej

l 134 R PĘeclfu -Chatowa paprre. \lykanahie chodnika

r Fle]vov oi, Ct.bln) ra ad'dĄu od słrą- noh,a l d.oEą

p()d] oh! \l 1)oaR \'"abiĄy-Cl"wa -owa a-a, no do fLJh

I rLeka'ad'P lrlJAó" da Pa" ńt na D.:?b"dowę droE, DJł,Jb"e]
I

|Ą, 1 t8a R P,:, lLw l hoto"a pop-ł'' lyLonan,p chadn,lJ
I

|'' n'P[łora,ci Q.obi"t) na odc],AL ad s'aĄ' ) : n'?l5\wnoi.it)
I

|S,,c,^: c', n o sL- ł- ol a-ia' d"oya p"", :t' " ą ł, !'oĄ R G l b,'f '
L

lClowut:at a-C:arna

1 971 679,00

280 000,00

60 000,00

60 000,00

2 000,00

58 000,00

220 000,00

220 000,00

104 a0a,a0

t20 0a0,04

353 109,99

I580,00

1 580,00

1580,00

1580,00

17,85

0,56

2,63

2,63

79,00

60016 Drogipubliczne gminne

r. wydatki bieżąc€' w tym:

l) wydatki j edlrostek budzeto\łych' wrym na:

a) $ynaglodzenia i Składki od nich naliczane

b) wydatkizwiąZane z realizacją ich statutowych zadań

3l świadczenia na rzecz osób fizycznych

2' wydatki najątkowe' w tyn:

l) inwestycje i zakupy inwestycy.jne:

- Irlk p dzialekpad dragi gninne ha tercnie gniny Czana

5516't9,O0

507 679,00

50ó ó79'00

40 500,00

4661',79,00

1 000,00

50 000,00

50 000,00

5A A0A,A0

281655,75

28r 655,75

281 655,75

2 817,55

278 8 r8.20

2 000,00

2 000,00

2 040,40

50,86

55,48

'7,4t

59,81

4,00

4,00

4,00

t6



60078 USuwanie skutków klęsk żywioło\łych

l. wydatki bi€żącel w tym:

l) wydatki j ednostek budżetowych' w lym na:

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań

I 140 000,00

1 140 000,00

I 140 000,00

t40 000,00

6',7 8',74,24

618'74,24

6'1 874.24

6'18'14,Ż4

5,95

5,95

5,9s

630

ó300]

TURYSTYKA

Zadania w zakesie upowszechniania turysryki

2. wydatki majłtkow€' w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Pasze,zehie oferry htysqczna kult fulhej cńiry C,drna popĘeż

budowę par ku lulystycŻna ft krca.yj nega

w rym na programy finansowane z udziałem środków' o których mowa

w ań '5 ust' 1 pkt 2 i 3 
' 
v, cŻęści związanej z realizacj ą zadań j ednsotki

samorządu tery.torialnego

Poszerzenie afeły t lysty.żno kufuufulne] Gniny CŻalna poprzez

buda1'ę pa,ku turyshJczna' rekreacyj nega

125 824,00

125 824,00

125 824,00

125 824,00

125 821,04

125 824,04

t25 824,04

l8 715,00

l8 715,00

l8 715,00

l8 71s,00

t8 715,04

715,04

7t5,40

!4,87

14,87

14,87

I4,87

11,87

14,87

14,87

700

70005

GosPoDARKA MIEsZLĄNIowA

Gospodalka gruntami i nieuchomościami

l. wydatki bieżące' w tyln:

l) wydaiki j ednostek budŹctowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwjązane z realizacią ich siatutowych zadań

2. wydatki majątkoiY€, rv tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjnel

- Adaplacja budynku plł ulily Kandr\kiego pa ośrcdkuŻctlowia

,o ] Jlr:eb' pol Ę]] v raŻ' huJUh ą h i''h !Jrd-)

26',7 239,00

261 239,A0

261139,00

26',7 139,00

2 000,00

265 r39,00

r00,00

100,00

la0,0a

r l8 s09,04

I l8 509,04

118 509,04

118 509,04

l18 509,0,ł

:14,35

44,35

44,36

44,36

44,',74

710

11404

DZlAŁALNośC UsŁUGoWA

Plany zagospodarowania przeslrzennego

l' wydatki bieżąĆe' w tym:

]) wydatki iednostek budżetowych, wbn na:

a) wynaglodŻenia i Składki od nicb naliczane

b) wydatki zwiąŻane z realizacją ich statutowych zadań

61 000,00

6t 000,00

6l 000,00

6l 000,00

61 000,00

l3 650,00

l3 650,00

l3 650,00

r3 650,00

l3 650,00

Ż2,38

22,38

2234

22.38

22,38

120

72495

INFORMATYKA

Pozostala dzjała1ność

574 412,00

514 412.00

t1



2. wydatki majłtkow€' w tyn:

l) inwesrycje i Żakupy inwestycyjne:

P SeA P - P a d kalp ac ki Sys l e m e-A dn i n k l r acj i P ub l i cŻn ej

w tym na programy finanso\łane z udziałem środków, o których mowa

w ar1.5 ust' l pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j ednsorki

samorządu tęrytorialnego

' PseAP-Padkatpacki Systen e Adninisttacji Publicznei

5',t4 417,00

5'74 4lŻ,00

571412,40

511 4IŻ,00

571112,40

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

1. wydatki bicżące' w tym:

l) wydatki j ednostek budżetowych, w tym nai

a) \łynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich stafutowych zadań

3) ś\łiadczenia na rzecz osób fizycaych

2 584 664,00

192 650.00

192 6s0,00

t9t 650,00

155 ó00,00

36 050,00

1000,00

I 463 305,24

98 533,42

98 533,42

98 531,42

84 140,83

r4 392,59

56,61

51,15

51,15

51,41

54,08

15422 Rady gnlin

l. wydatki bieżące' w tyn:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

124 100,00

124 r00,00

124 100,00

60 329.25

60 31-9,25

60 329,25

48,61

48,ól

48,6t

75021 Ulzędy gmin

1. wydatld bieżące' w tym:

]) wydalki j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia iskladki od niclr naliczane

b) wydatki zwiąZane z realizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycŻnych

2' wydatki majątkowe' w tym:

l) inwcstycje i zakupy inwestycyjne:

- Zakup licencjL ?roeran kałnp leroyJy- Padatki Gninne

225t 15',7 ,00

2 236 45'1,00

2. 23 t 45',7 ,00

I 889 700,00

34115',7,00

5 000,00

15 000,00

l5 000,00

15 A0A,A0

I 289 946,30

12a1246,30

I 281 074,10

I 033 420,21

2.41 654,09

172,4O

8 700,00

8 700,00

8 704,04

51,29

51,41

54,69

'72,46

3,44

58,00

58,00

53,44

75015 Ptomocj a j ednostek samorządu terytoriaLnego

1. wydatl{ bieżące' w tym:

1) vYdatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wyna8rodzenja i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane Ż lealizacją ich Statutowych zadań

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

800,00

800,00

800,00

800,00

32,00

32,00

12,00

12,00

Pozosta]a działa1ność

1. wydatki bieżąc€' w tyn:

13 957,00

l3 9s7,00

t3 696,27

t3 696,27

98,11

98,13

t8



]) wydalki j ednosrek budŻetowych. w tym nai

a) \łYnagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydad(izwiązane z realizacjąich statutowych zadań

l3 957,00

13 957,00

696,27t3

l3 o'ró,27

98,13

98,l3

75101

URZĘDY NAcZELNYcH oRGANow wŁADzY

PAŃsTwowEJ' KoNTRoLI l ocHRoNY PRAWA oRAZ

sĄDowNICTwA

Urzędy naczelnych organów władry państwowej' kontroli iochrony

l' wydatki bieżąc€' w tyn:

l) wydatki j ednostek budzetowych, w lym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

2 150,00

2150,00

2 r50,00

2 150,00

2 150,00

I 076,00

I 076,00

I 076,00

I 076,00

I 076,00

s0,05

50,05

50,05

50,05

50,05

BEZPlEczEŃsTwo PUBLICZNE l oCHRoNA

PRZECIwPożARowA

lednostki terenowe Policli

1. wydatki bieżące' w tyn:

2) dotacie na zadania bieŻące

160 700,00

5 000,00

5 000,00

5 000.00

71871,49 46,59

J54IŻ ochotnicŻe siraŻe poŻarne

l' wydatld bieżąc€' w tym:

]) wydatki j€dnostek budżetowych' w tyln na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich stalutow}ch zadan

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2' wydatki majątkowe' w tyn:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Budova Don Slrażaka w Chotawej

153 700,00

138 700,00

123'/00,00

38 005,00

85 695,00

r5 000,00

l5 000,00

t5 000,00

15 040,04

'74 8',71,49

'14 811,49

68 162,10

15 131,',71

52 430,39

6',709,39

48,',]1

53,98

55,10

41,39

61,18

44,',73

l. wydatki bieżące, }v tym:

]) wydatki jednostek budŻetowych. w tym na:

a) $ynaglodze ia i składki od nich naliczane,

b) wydalkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań;

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

15',142

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

obsługa papierów watościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorŻądu tery4orialnego

I 335 900,44

1335 900,44

621329,39

621 329,39

16,51

46,51

l9



l. wydatki bieżące' w tyn:

6) obsługę dlugu j€dnostki samorządu ter}aorialnego

1 335 900,44

I i35 900.44

62| 3Ż9,39

62.1 329,39

4ó'5l

46,51

758

75807

RÓżNE RoZLIczENIA

Część wyrównawcza subwencji ogó]nej dla gmill

l' wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bieŻące

231 710,00

l5t 745,00

151 745,00

151745.00

167 I98,00

151 745,00

l5l 745,00

t5l 745,00

72,16

100,00

100,00

100,00

758lŻ1 Różne rozliczenia finansowe

l. wydatlrj bieżące, w tym:

l) wydaiki j ednostek budzetowych, w tym na:

b) \łydatki związane z realizacją ich statulowych zadań;

15 453,00

r5 453,00

15 453,00

l5 453,00

l5 453,00

r5 453,00

t5 451,00

l5 453,00

r00,00

100,00

100,00

100,00

758 r8 Rezerw} ogólne i celowe

1. wydatki bieżące' w tym:

l) wydatk i .jednostek budzetow),ch, wrym na:

b) \ł}datki związane z realizacjąich statutowych zadań;

64 512,00

6'1512,00

64 512,00

64 512,00

801

80r0 r

ośwIATA t wYCHowANtE

l. wydatld bieżącc' w tym:

]) \łydatki 'jednostek budżetowych. w tym lla|

a) wynagrodzenia j składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich slatutow}ch Żadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 738 309,01

6 849 991,20

6 849 991,20

6 1',70 ',796,20

5 3ó3 525,00

1 107 27t,20

379 195,00

8 183 025,,10

4 168 470,91

4 168 47t,91

3 982 039,t7

3 ]20 ó0],89

861 435,48

r86 431,54

59,56

60,85

60,85

6r,54

58,l8

'7',7,80

49,t 7

80101 oddŻiały przedszkolne w szkołach podstawowych

l. Wyd'tki bieżące' w tym:

]) wydalki jednostek budżetowyclr! w 1ym na:

a) \łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

]) Świadczenia na lŻocŻ osób fizycznych

523 499,00

s23 499,00

48'.7',]34,00

4ó3 658'00

Ż4 016,a0

3i 765,00

2.84141,24

284141,24

266950,64

248 891,64

t8 057,00

]7 790'ó0

54,39

54,39

54,71

53,68

75,00

49,14

80104

l. wydatki bieżące' w tym:

]) wydatki j ednostek budżetowych, wrym na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) \łydatki związane z realizacią ich statutowych zadań

838 149,45

432149,45

'149 601,45

607 224,00

142 383,45

48',7 329,15

481 947,27

440 081,85

312 558,89

9',7 522,96

58,14

51,47

58,7r

56.41

68,49

20



2) dotacje na zadania bieŹące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

?. wydath majątkow€' w tym:

i) inwesqcje i Żakupy inwestycyjne]

I,|Iykana ie systenu nonitarinqu wtzyjneeo Ptzedszkola

P blicz,ego Ń Ptybarc\,ie

40 100,00

43 042,00

5 400,00

5 400,00

5 440,04

20 34',7,t4

21 518,28

5 382,48

5 382,48

5 382,18

50,74

49,99

99,68

99,68

99,68

801 10 cimnazja

l. wydatki bi€żąc€' w tym:

l) wydatk i .jednostek budzetowych, y,tym na:

a) wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane

b) wydalki zwiąŻane zrealizacjąich statutowych zadań

]) świadczenja na rzecz osób fizycznych

4 0'78 Ż04,36

4 078 204,3ó

3 821 2t 0,36

I470 856,00

350 i54,36

256 994,00

2 44',7 595,36

2 441 595,36

2 3t9 981.A6

2 083 233,42

236753,64

127 608,30

60,o2

60,02

60,11

60,02

67,58

49,65

801 l3 Dowożenie uczniów do szkół

1' wydatki bi€żące' w tym:

l) wydalki j ednostek budzeto$ych, !v rym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

r40 345,00

140 345,00

140 345,00

'70 26',1 ,00

70 078,00

112',75,39

112',75,39

38 326'Ż6

38 949,13

55,06

55'0ó

55.06

54.54

55,58

801 l4 Zespoly obs}ugi ekononriczno'adninistracyjne szkół

1. wydatki bieżące' w tyn:

]) wydatki j ednostek budŹelowyclr' w tym na:

a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizaciąich statutowych zadań

444 238,00

44,1 238,00

444 2t8.00

3 76 367,00

67 871,00

253 328,54

253 328,5,{

253 i28,54

201Ż14,30

46114'Ż4

51,03

57,03

57,01

55,06

61.94

8014ó Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

l' Wvdatki bieżące' w tym:

]) wydatki j€dnoslek budzeto\ł]ch,'w tym na:

a) wynagrodzenja i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych Żadań

69 966,00

69 966,00

69 96ó'00

69 96ó'00

2l 404,81

2t 104,81

2l 404,81

2l 404,81

30,59

30,59

30,59

30,59

80r48 slołówki szkolne i przedszkolne

l. wydatki bi€żące' w tym:

l) wydatki jednoslek budŻetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia iskladkiod nich naliczane

b) wydatki zwjązane z realizacjąich statutotqrch zadań

698 098,00

698 098,00

ó98 098'00

364 725,00

333 373,00

383 229,30

383 2293n

383 229.30

208 54t,78

114 681 ,52

54,90

54,90

54,90

57,18

52,40

80195 PozoStała działa]ność 95 818,00 59 650,10 62,25
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l. wydatki bieżące' w tyn:

]) sldatki j ednostek budżetowych. w tym nai

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realjzacją icb statutowych zadań

3) ŚwiadcŻenia na rzecz osób fizycznych

95 818,00

74 188,00

5 000,00

69 188,00

21 ó30'00

59 ó50,l0

53 360.10

1446,53

51913,57

6 290,00

62,25

'71,93

28,93

75,03

29,08

85t

85151

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkonanii

1. WYdatki bieżące' iY tym:

1) wydatki jednoslek budŻetowychj w tym na:

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadań

179 308,73

I 000,00

I 000,00

r 000,00

1000,00

l60 75ó'5ó 89'ó5

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

r' wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki j ed nostek budzetowlch, w rym na:

a) wyDagrodzenia i składki od nich naiiczane

b) wydatki związane z rca]izacją ich statutowych zadań

2. wydżtki najątkowe' w tym:

l) in\łestycje i zakupy inwesrycyjne|

' Żdkup bieżni Kelllel i nehażefu da Cenlrun Kultury w Sldrej

Jast/Żąbcę- I3 53a,a0

zdkup Bieżnj Ketller do Wiejskiega Cenlrun k tury 1l Chalo\lej -
7 995,04

- żakup tele'|izora da Ddnu K lt ly w Pad1esi -6.229,0a

'zakup A as1! Mąstel SpolL Bieżni Ketler da Donu Klllturf v
Podlesiu- l8 274,17

175 308,71

r28 308,73

128108,73

8 000.00

r20 308,?3

47 000,00

47 000,00

l58 75ó'56

t1z 132,39

I12 132,39

2 852,00

109 880,39

46 024,17

46 024,\1

90,56

87,8ó

87,86

35,65

91,33

97,92

85158 Izby wytrzeźwień

1. wydatki bieżące' \ł tym:

2) dotacie na zadania biezące

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

66,61

66,67

66,6',7

852

85202

PoMoc sPoŁECZNA

Dony ponrocy społecalej

l. wydatki bieżące' w tym:

]) wydatki jednost€k budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia j składki od nich naliczane

b) wydad(i związane z realizlcjąich statuto\ł}ch zadań

6 632 379,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

3 5t2',745,22

32 5l1.87

32 511,87

l2 511,87

32 5l1.87

52,96

't2,25

'72,25

85205 Zadania w zakresi€ przeciwdziałania przemocy w rodzinje

1. wydatki bieżące' w tym:

r 000,00

r 000,00 127,92

tz,'/9

12,79
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L) v]rdatki j ednostek budżetouych, w tym na:

b) wydatkizwiązane z realizacjąich stalutołych zadań

1 000,00

1000,00 lŻ'7,92

lŻ,'79

12,'79

85206 Wspieranie rodziny

l. wydatki bi€żącej w tym:

l) wydatki j ednostek budŻetowych' w tym na|

a) wynagrodzenia i składkiod n]ch naliczane

I 000,00

1 000,00

I000,00

I 000,00

85212 Świadczenia rodzime. świadczenie z funduszu aljmenlacyjnego oraz

składki na ubeŻpieczenia eneryta]ne i rentowe z ubezpieczenia

1' wydatki bieżące' w tym:

t) wydatkjj€dnoŃek budż€towych' w tyln na:

a) wynagrodzenia i skladki od nich laliczane,

b) w}datkiZwiązane z realizacją ich statutowych zadań;

2) dotacje na zadania bieŻące

3) świadczenia na rŻecŻ osób fizyc^rych

4 949 036,00

4 949 036,00

236 800,00

22t',748.00

15 052,00

9 800,00

4102 436,00

2 398 1?6,ó0

2 398 17ó'ó0

136 400,48

129 350,01

7 050,47

6 r96,90

48,46

48,1ó

57,60

58,33

46,84

63,23

4',7,9',7

8521i skladkina ubeŻpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobjeraiące

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
'niektóre 

świadczenia

rodŻnme oraz za osoby uczesiniczące w zajęciach w centrum

intesracji spolecznej

1. wydatki bieżąc€, w tymI

l) wydatki jednostek budżetowych, w tyln na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nalicŻane

b) wydatki iązane Z rea]izac.ją ich statuto$f,clr zadań

r7 945,00

17 945,00

l7 945,00

17 945,00

l] 940,Ż4

11940,24

1t 940,24

1t 940,24

66,54

66,54

66,s4

66,54

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ub€zpiecŻenja emer}'talne i

1. wydatld bieżące' 
't 

tym:

2) dotacje na zadania bieŻące

3) śu,iadczenia na rzecŻ osób fiŻyczn} ch

491 620,00

'l91 ó20,00

5 000,00

486 ó20'00

372 871,89

312 87\49

372 87t,89

75,85

75,85

'76,62

85215 Dodatki mieszkaniowe

1. wydatki bieżące' rł tym:

]) świadczenia na rzecz osób fLzycznych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

51 848,20

51 848,20

51 848,20

51,85

51,85

51,85

85216 Zasilki s!ale

1. wydatki bi€żące' w tyn:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

120 040,00

120 040,00

120 040,00

60 90ó'54

60 906,s4

60 906,54

50,74

50,74

50,74

85219 oŚrodki polnocy społecznej 126 028,00 ]80 Jó2'69 55.32
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l. wYd.tki bieżące' w tym:

]) wydatki j ednostek budŹetowych' w tym na:

a) \\ynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąicb statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

326 028,00

320 810,20

287 7r 8,00

33 152,20

5157,80

l80 362,69

177 055,01

154 556,i1

2Ż 498''70

3 307,68

s5,32

55,18

53,12

67,86

64,13

85228 t-lsługi opiel(uńcze i specjalisryczne usługi opiekuńcze

1. wydatki bieżące' w tym:

]) \ł}datki j ednostek budzetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia iskladkiod niclr nalicŻane

b) wydatl(i związane z realizacjąich statutow}ch zadań

28 ó00'00

28 600,00

28 600,00

28 600,00

12 037 ,54

\2 031,54

\2 03',7 .s4

t2 037,54

42,09

12,09

42,09

42,09

85295 Pozostała działal!ość

l' wydatki bi€żąc€' w tym:

2) dotacje na zadania bieŻąc€

3) świadczenia na rzecz osób nŻycznych

552 110,00

5S2 110,00

200,00

551910,00

39r 961,73

391961,73

200,00

391 161,73

10,99

70,99

100,00

70,98

85401

trDUKAcYJNA oPIELĄ wYCHowAwCZA

l' wydatkibi€żąc€' w tym:

l) wydatki j ednoslek budżetowych, Y,Ę/m na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nalicŻane

b) wydatki zwjązane z rcalizacją ich siaruiowych zadali

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

433 949,00

111 194,00

111 194,00

102 323,00

96 563,00

5 760,00

8 871,00

330 442,44

65 973,88

6s 973,88

6t 614,16

57 294,16

4 320.00

4 359,72

80,76

59,13

60.22

59,33

75,00

49,15

85415 Ponroc mar€rialna dla uczniów

l. wydatki bieżące' w tym:

]) świadczenia na rzecz osób fizycznych

I15 967,00

315 9ó7'00

315 967,00

280 919,96

280 919,96

280979,96

88,93

88,93

88,93

85446 Doksńałcanie i doskona1enie nauczyciel j

l. wydatki bieźące' w tym:

]) wydatki jednosl€k budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych zadan

2 13ó,00

2136,00

2136,00

2 136,00

85495 Pozostala działalność

l' wydatki bi€żąc€' w tym;

1) wydatkijednostek budŹetow}ch, w rym na:

a) wynagrodzenia i składkiod nich naliczane

4 652,00

4 65Ż,00

4 65Ż,00

3 489,00

3 489,00

3 489,00

75,00

75,00

75,00
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b) wfdalki związane z realizacjąich statulowych zadań 4 ó52'00 I 48q 00 75,00

900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowIsKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

l. wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budŹetowych) w łłn na:

a) wynaglodzenia i składkiod nich naliczane

b) wydalki związane zrealizacjąich statutowych zadań

2) dolacje na zadania bieżące

2. wydatld majątl(orve, w tym;

1) inwestycje i zakrpy inwestycyjne:

-B dowa ocŻyszczalni ściekfu || nie1scowości Stala Jas\rząbkd etap],

Przeryry Bór -elap II, Róża -etapIII

- Dotacja celowa do zakladu bu.tżetowego na zdkup sdł]o&oLlu

- Wykup aiałek podprzpanpownie i Pad dloqi da]dzda'|e da

- B\ldafl a s ieci Ldna! izacj i sakiląnej' razbudo|/a ocłsŻczalni

\c' e t oh' hode] Ą t' a' J a tJ ę\ n v ody l llac, n ala ą2a\ eJ

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

w art'5 usi'1 pkt 2 i3' w części związanej z realizacj ą zadań j ednso&i

samorządu tery4orialnego

- B dowd sieci kdkdliŻacj i sdnitalnej, rczblldoŃa ocłszczalhi

.,cIoi ĄołJ,, Ą"dcJa Jj(' !a wod) ! \laJ'\adaląEo^cj

ó 089 ó25'33

178Ż 299'82

600 '7 4',7 ,81.

386 242,06

386 242,06

214 505,76

418r 552,00

4181 552,00

230 000,04

20 000,04

ta a0a,a0

3 871 552,40

3 871 552 A0

I 811 552,04

4 250 944,43

3 46t 816,14

357149,8Ż

258 443,82

258 443,82

98 70ó'00

3 104 726,32

3 t44126,32

2A 040,40

3 034 726,32

3 081-26,32

3 AU 726,32

69,8r

'7Ż,39

59,45

ó6,9]

66,91

46,02

7\25

'74,25

100,00

79,68

79,68

79,68

90002 Gospodarka odpadami

1. wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budz€towych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) łydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

71 000,00

71 000,00

7l 000,00

7l 000,00 55 9\3,22

55 9t3,22

55 913,22

'/8,'15

'78,',75

78,75

'78,75

90004 Utrzymanie zieleni wmiastach i gminach

1' wydatki bieżące, rv tym:

l) wydatki jednostek budżetowych. w tym nai

20 000,00

20 000,00

20 000,00

l0 200,89

10 200,89

l0 200,89

51,00

5r,00

51,00

Ż5



a) wynagrodzenia i składki od nich na]iczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutovych zadań

2 000,00

18 000,00 l0 200,89 56,61

90005 ochrona powielrza atmosferycznego i klinatu

2. wydat]d majątkowe' w tym:

l) inwesĄ,c.je i zakupy inwestycyjne:

- Prcjekt '']hslalacja syste ów eneryii adnfuialnej na budynkach

ułleĆznaści publicznej olaz donach pryNatnych na lerenie Enin

ndleżących do Związk|łGhik DoźecŻa Wisłoki"

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o klórych mowa

w ań.5 ust' l pkt 2 i 3' w części związane'] z realizacją zadańj€dnso*i

samorządu terytorialnego

- Prcjekt "Inslalacja systehów ehe/gii odnafiialnej na budrnkach

użyteczności publicznej olaz dondch Pr}yatnJ,:h na lerehje gnin

nąle,ących do Z\)ią.kuGnih Dolzecrd Wis!oki"

2',t t52,00

27 752,00

2',7152,00

27 752,04

27 752,40

27',]52.00

90013 Schroniska dla zwierzą1

1' wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetoli}ch, w tym na:

a) łynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacią ich statutołych zadan

l5 000,00

15 000,00

l5 000,00

15 000,00

t 99t,32

t 99t,32

199r,32

199 t,32

13,28

r3,28

13,28

r 3,28

90015 oświetlenie ulic' placów i dróg

l. wydatki bieżące' w tym:

]) wydalki jednostek budŹetowych, w tym na:

a) łfnagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statuiowych zadań

2. wydatki majątkoiYe, rv tym:

l) inwestyc.je i zakupy inwestycyjne:

- Budowd ośw iellenla licznego na terenie cniny CŻana w

- lktf:ie nPrd.oĄanla doklhe40.Jl lechnl' -ne]

1033 563,00

l 008 s63,00

I 008 563,00

I 008 563,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

ó57 l04,80

ó45 48I'30

645 181,10

645 'l8l,i0

l1 ó23'50

l l ó23'50

1l 623,50

63,58

61,00

64,00

64,00

46,49

46,49

16,49

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzenien środków z opłat i kar

Ża korzystanie ze środowiska

l. wydatki bieżące' w tym:

ó5 010'5l

1 000,00
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]) wydatki j ednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadal

2' wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesq,cyjne:

- Usuwanie vłabó\l Żaw jelaj ąc},ch azbesl

- B\Ldowd Przydornowych oczyszcŻdlni śc iekó\| ,a lercnie Ghih})

1 000,00

ó4 010'51

6A 414,51

I A0A,A0

000,00

90095 Pozostała działalność

1. wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetow}ch, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacjąich statutowych Żadań

75 000,00

75 000,00

75 000,00

000,0015

ó3 858'0ó

63 858,06

ó3 858'06

63 858,06

85,14

85,1'l

85,14

85,14

921

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWECO

Domy i ośrodki kultury' świerlice i kluby

l. wydatki bi€żące' w tym:

2) dotacje na zadania biezące

2' wydatld majątkowe' w tyn:

l) inwesrycje i zakupy inwestycyjne:

Btdatud bu.ltnk as iedloweao.entrun kullury, bokka

w j e Lo.funkcyj n ego, p l acu z a b ayJ yJ r az z infl as n ukur ą w ? rzy b or ow i e

- Przeblldowa rcniq OSP Jantiny na Cenkun

Ku I t u rc I n o - 1 nfo m a r, c z n e

w lym na programy finansowane z udziałen środków' o których mowa

w art'5 ust't pkt 2 i 3' w części związal1ej z realizacją zadań j ednsotki

samolądu terytorialnego

- Przebudo'|d remizy osP Jaźwiny naCennun

Kuh r alnr- I nfo r n aty c rhe

l 664 ó83'00

I 563 783,00

1 041 1ó4'00

I 041 164,00

522 619,00

522 619,00

41040,40

178 619,00

178 619,04

178 6t9,40

913 ó07'00

86i 159,00

820 000,00

820 000,00

43159,00

4i 159,00

13 l59,LtA

54,88

55,20

78,76

18,16

a,Ż6

8,26

98,09

921 l6 Biblioteki

1. wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje na zadania bieŹące

100 900,00

lo0 900,00

r00 900,00

50 448,00

so 418,00

50 448,00

50,00

50,00

50,00

926

9260t

KULTURA FIZYCZNA

obiekĄ/ spońowe

310 000,00

ó0 000,00

173 258,89

59 968,39

55,89

99,95
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s9 968,39

s9 968,39

59 968,39

. wydatki najątkowe' }Y tym:

t) ńw€Stycj€ i zakupy inwestycyjne:

- Budotea Cenhun RekTeacyjnesa w Cza/nej etap II

60 000,00

60 000,00

60 000,00

zadania w zakr€sie kultury fizycaej

1. wydatki bieżąc€' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na|

a) $}łlagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki z\łiązane z realizacją ich statutowycb zadań

2) dotacje na zadania bieżące

250 000,00

250 000,00

70 000,00

12 320,00

57 680,00

I l3 290,50

6 6',78,89

t6 611,61

45'3Ż

33,21

54,2r

28,80

50,00

vlro.) a.(.^-ś\
toz-l t'ł|,,,l,

28



Wydatkl gminy Czama na 2012 rok zaplanowano na poziomie 37.080.335'51 zl' w b'rn
wydatki na realizację zadań z ŻakJesu administracji rządowej 5.197.493'00 zl. wykonano
wydatki za I półrocze 2012 roku w kwocie 20.537.662'92 zl' co stanowi 55,39 7o planu, w
tym wydatki na ręalizację zadń z zakesu administracji rządowej w kwocie 2.601.11ó'77 zł'
co stanowi 50,05 70 planu dotacji.

Z ogólnej krvoty rłydatków pŹeznaczono na|

l. wydatki bieżące, w tymi plan 30'572.807'00 zI

1) wydatki jednostek budżetowych
w ĘĄn na: plan 20.301'784'00 zł

a) w1nagrodzenia i składkj od nich
naliczane plan 13.590.154,86 zł

b) Wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania biężące

3) świaclczenia na rzecz osób
flzycznych

2. wydatki majątkowe , w tymi plan

na pfoglfuny realizowanę przy plan
udziale Srodków z budżetu
Unii Europejskiej

plan 6.'7II.6o9'I4 zł

plan l.'161.414,'76 zt

plan '7.113"]2'],80 zł

6.507.528,51 Żl

5.652.018,00 zł

wyk. 11-206.614,06 zl

wyk' 11.491.410,89 zł

wyk. 1 ''7'79 '648'02 zł

!vyk. 3.71L'762.81 zl

wyk. 1 'Ż45 '409 ,48 zł

wyk. 3.848.464'30 zł

6) obsługę długu jednostki samolządu
tery4orialnego plan 1.335.900,44 zl wyk.

wyk.

wyk.

62I.329'39 zł

3.331.048,86 zl

3 .I34 'l9l ,32 zł

ZoBoWIĄZANlA

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06'2012 r. \łfniosły 464.066,93 zł'
Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 92'076,61 zł, jednostek szkół
w kwocie 370'914,32 zł,jednostki GoPS w kwocie 1.076,00 zł.
Powstałe zobowiązania sązobowiązaniami niewymagalnymi i dotycŻą
- w poszczególnych .jednostkach szkół pochodnych od wyDagrodzeń naucŻycieli za miesiąc
czerwiec z tenninęm płatności w miesiącu lipcu br, faktur za media (energia, gaz) z
teminem płatności w miesiącu lipcu 2012 roku,
- wjednostce Urząd Gminy między inrrymi składki PFRoN z telminem płatności w miesiącu
lipcu br. faktur za !az, rczmowy z telefonów komórkowych, ryczałtów samochodowych za
miesiąc czerwiec, składki do Izby Rolniczej, faktur za wykonanię i montaż ba er ochrcnnych
pŹy noście Borowa, remont przępustu przy drodze gminnej w miejscowości Grabiny, remont
odwodnienia liniowego przy chodniku w miejscowości Róża, odmulanie i czyszcŻenie IoWu i
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przepustów w miejscowości Stara Jastrząbka (olszyny), odpls z rejestlu gruntu' Temin
płatności wszystkich zobowiązań przypada w miesiącu 1ipcu 2012 roku.

w jednostce Gminny ośrodek Pomocy SpołecŻnej to faktury za dożywianie dla sŻkół Z
teminem płatności w lipcu 2012 roku'

Realizacja wydatków w poszczególnych dziĄlach klasyfi kacji budźetowej

RoLNIcTwo I ł,owIECTwo

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki związane przekazaniem nalężnej składki w
Wysokości 2 % od wpływów z podatku lolnego do lzby Rolniczej. Z otrz}łnanej dotacji w
wysokości 116.713,59 zł opłacono wydatk z\łiązane ze zwlotem podatku akcyzowego
zawańego w cenie oleju napędowego wykorzystyvanego do plodukcji rolnej ptzez
producentów rolnych olaz pok}to inrrę wydatki związane z lealizacjątego Zadania'
Zap1anowane śIoalki na opłatę melioracyjną za grunt! gmir]ne zostanie przekazana w II
półroczu br.

Realizowane zadanie inwestycyjl1e:

> Budow' kanalu ulgi dla potoku wsiowa w miejscowości Borowa
opłacono wykonanie ekspetyzy w zakesie oceny \Ęływu przedsięwzięcia na cele ochlony
wód dla w zadania.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zarządu D1óg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociąowej w kwocie 2'888,40 zł'
W1płacono również odszkodowanie za poniesione staty powstałe Ż tytułu 1oka1izacji i
eksploatacji studzienki wodomierzowe.j w kwocie 5'000,00 zł.

TRĄNSPoRT I ŁACZNoŚc

opłacor]o za utrzymanie czystości przy drogach powiato\łych.

Zap]anowane środki na wydatki związane z koszenięm poboczy Wzdłrż dróg powiatowych
będą realizowane w II półroczu br. Również zaplanowana pomoc f1nansowa dla Powiatu
Dębickiego w kwocie 220'000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Poniesione zostały wydatki z,Nięale z wypłatą dodatkowego wynaglodzenia Iocznego za
2011 Iok pracownikowi w lal]ach robót publicznych wlaz z pochodn1łni ofuz pfzekMano
75% planowanego oclpisu na ZFss z t}'tułu zatudnienia pracowników lobót publicznych w II
półroczu br.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gninnych w poszczegóInych sołectwach na ogólną kwotę
275.494.75 zł'
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Na w1datki te składają się między innymi: zakup Znaków dlogowych oraz ich montaż, zakup
krrrszy,va' farby do pomalowania przystanków, wykonanie rcmontu ro'Wów odwadniających
W sołectwie Róża k/Pana Erazmus, Stara Jastrząbka- Gómy Koniec i Chotowa, odmr anie i
pogłębianie rowu pŹy drodze w Golemacll ptzy drodze gminnej w Czanrej' przy drodze
gminnej w JaŹwinach (obwodnica)' wykonanie pŹepustu pźy drodze gminnej w Żdzarach'
remorlt drogi gmiDnej Żdżaly-Żrcdla- 26'953,27 zł. remont drogi gminnej w starej Jastrząbce
UPana Dzierięgi, rozbięmnie ogrodzenia i wykonanie Io\'Ll w Przyboiowie osiedle' Ięczne
oclmulenie mostu pŻy clrodze gmimej Borowa mały Koniec, naprawa przepustu na drodze w
Golemach, na drodze \ł starej Jasfuząbce rejon Górny Koniec, pielęgnacja drzew w sołectwie
Czama przy ul' Dworcowej i rejon starego cmentarza, usunięcie \łyrwy przy drodze gminnej

Czarna ul. Spółdzielcza' rórłnanie dróg gminnych w sołectwach _ Gmbiny, Czarna otaz
ubezpieczenie dró g gminnych.

opłacono równieŹ plojekty ręmontów dróg zniszczonych po powodzi na kwotę 45'800'00 zł
oraz remont lo\łu zakl}tego w sołect\łie GlabirLy nakwotę22.074,24 z}.

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Wykup dzialek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna
Zakupiono działkę w PŻeryłym Boże na poszeŹenie drogi $ninnej '

TI]RYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

> Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poptzez budołvę parku
turystyczno-rekreacyjnego w Czarnej

opłacono studium wykonalności dla projektu oraz uzupełnienie opracowania dla wniosku'

cosPoDĄRl(Ą MlEszKA\IowĄ

Zapłacono naleine podatki na rzecz budżetu, zakupiono farby i pomalowano pomieszczenia
w budy*u gnrinn1łrr- piwnice, klatki schodowej przy ul' Konarskiego, opłacono zużycie
enelgii, naprawę kotłowni w budyrrlo, roboty rozbiórkowe przy budynłu byłego SKR Czama
ordzopldcono ube/pieczenie budynków'

Realizorvane zadanie inwestycyjner

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

Przewid}'wana realizacia zadania w II półroczu br'

DzIAŁALNoŚc UsŁUGowA

opłacono opracowanie zmiany studium UwaruŃowan
Pźestrzennego Gminy Czama olaz Miejscowego Planu
pod teren eksploatacji krusz)Ąva.

i Kierunków Zagospodarowania
zagospodarowania PŹestlzennego
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INFoRMATYI(Ą

Realizowane zadanie inwestycyjne:

> PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej
Realizacja zadalia w Il półroczu bI.

ADMINISTRĄCJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące związane z rca\izacją Żadań Zleconych składają się: w;'nagodzenia i
pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do pobonr, zakup
druków, tonelów, przepisy, delegacje, Iyczałty samochodowe, opłaty pocztowe, tusze do
drlkarek, comiesięczna asysta techniczna proglamu, składka PFRoN, odpis na ZFŚS'
Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych doF1nansowała również własne środki
w kwocie 53.019'42 zł'

Wykoźystano środld na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów.

wydatki bieżące na administację dotyczyły: Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od
w}nagrodzeń, \łynaglodzeń prowizyjnych dla sołtysów' zakup tonerów, materiałów
biurowych, części do drukarek i komputerów, druków, przepisów, środków czystości,
materiałów do remontu instaiacji wodnej UG, dwóch telefonów, węntylatoB, UPS, zestawów
do podpisu e]ekbonicznego, higometru cyfrowego z tęmomebem do pomieszczeń
archiwum, licencji na prcgram komputerowy Podatki Gminne, laminatora i foli do
laminatora, zakLrp Laptopa' opłacono prowizję za prowadzenie rachunków oraz HoMENET,
plenunelatę czasopism' opłatę pocztową opłaty za przedfuzenie licencji za użytkowanie
progranów komputęro$ych, za ścięki' odnowienie podpisów elektlonicznych, nadzór
konserwacyjny programu ewidencji działalności gospodalczej, opieka autolska nad
prcgramfuni, abonament za LEX' opłata za usługę archiwizacyjną ut1zymanie aplikacji BIP-
aktualizacja, przegląd instalacji urządzeń gazowych' opłaty komotni.ze ofuz składki PFRON
oraz odpis na ZFSS.

Realizowane zakupy inwestycyjnel

} Zakupiono licencję- Program komputerowy _Podatki Gminne na kwotę 8'700,00 Zł'

Środki na promocję zostały wykorzystane na opłacenię wywiadu sponsorowanęgo o

walorach gminy Czama udzielonego przez Seketarza Gminy.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie
5'555''14 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia ,,Lokalna Glupa Działania 5 Gmin
w Ropczycach'' w kwocie 7'900,83 zł'

w Wł.AD7,Y PANsTwowEJ. K
I OCIIRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wydatkowano środki na zapłatę w)'nagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu runów z dwoma
pracownikami sporządzającymi Ńtualizację spisu lłyborców.
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BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I ocHRoNA PRZECIWPożARoWA

Zaplanowar,e środki dla Komisa atu Policji w Czarnej na zakup paiiwa będą realizowane w
II półroczu br'

W I półroczu 2012 roku poniesiono Wydatki bieżące dla jednostek oSP na ogólną kwotę
74.8'1l,49 zł, na którc składają się: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach
pożarniczych' zakup paliwa' części zamiennych, akumulatola wraz z montażem dla osP
Róża, lampę LzP i zesta'N mocujący dla oSP Głowaczowa omz ubmnie, akumulator do
samochodu oSP Grabiny i węże, części do samochodu oSP Podlesie i wąz do motopompy,
wąż do motopompy dla osP JźWiny, wąż do motopompy oftz aptęazkę samochodową dla
oSP Głowaczowa, wąż do motopompy 1 rozóziLelacz dla oSP Chotowa' opłacono lównież
remont samochodu stażackiego oSP Borowa, usunięcie awarii wodociągowej w Remizie
oSP ZdŹary' napmwę ogrodzęnia zbiornika p-poż oSP Borowa' dokumentację na rozbiórkę
budynku oSP Chotowa, czyrsz za najem gam]Żu, przegląd tecbniczny samochodów osP
Żdzuy,Róza,Iaźwtrty, naprawę skrzyni biegów oSP Podlesie, przegląd i legalizacja zestawu
mtowniczego oSP Czama, plęnumerata czasopisma ',strażak"' umowy z]ecenia
konselwatolów sprzętu' opłaty za gaz' energię oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków'

Realizowane zadanie inwestycyjnel

} Budowa Domu Strażaka w chotowej
Realizacja zadania w II półroczu br'

Zaplanowane środki na obronę cywilną będą lealizowane w Il półIoczu bI.

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciąrriętych kredytów i pożyczek w
kwocte 621'329,39 zł.

RÓżNE RoZLICZENIA

Zgodnie z decyz1ą Ministęrstwa Finansów dokonano zwTotll części subwencji ogólnęj dla
gmin.

Zap1anowana rezerwa kryzysowa zostanie uruchomiona w II półroczu br.

SZKoŁY PoDsTAwowE 801 - 80101

SP BOROWA
Wydatki bieżące W kwocie 3 15 802,90 zł. w tym| wynaglodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 247 894,04 zł. oraz świadczenia nanecz osób ftzycznych w kwocię 14 688,60 zł.
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Pozostałe wydatki to:
bieżące utrŻymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, Za transpoń posiłków -
ó 901,00 zł, formowanie elementów zielonych 1500,00 zł.
Dokonano zakupu: kosy spalinowej - 1 724,00 zł-

SP CHOTOWA
Wydatki bieżące w kwocie 381264'44zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich ualiczone
w kwocie 302 ó3ó'95 zł oraz śWiadczenia na rzecz osób rvycznych w kwocie 20 099,04 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, frrndusz socjalny, opłaty za media' za transpoń posiłków -
7 384,00 zł' nontaŹ oświetlenia Zewnętrznego budynku szkoły _ 2 768,04 zł'

SP CZARNA
wydatki bieżące w kwÓcle ']53 428,84 zł, w t}łn: w}'naglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 609 695,65 zI o|az świadczenia na rzecz osób f1zycznych w kwocie 35 000,40 zł.
Pozostałe lłydatki to:
bieżące utzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media, pŹewóz uczniów na zawody
_ 2 100,00 zł, konser\łacja systemu alarrnowego - 1 038,12 zł.
Dokonano zakupu: komputera _ 1 200,00 zł'

sP GŁowAcZowA
wydatki biezące w kwocie 233 369,54 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 165 688'24 zł oraz świadczęnia na rzęcz osób ftzyczł:Lych w kwocie 9 165,00 zł'
Pozostałe wydatki to|
bieżące utrzymanie szkoły, f,u]dusz socjalny, opłaty za media' za transport posiłkóW
8 216,00 zł, wymiana rury instalacji wodnej po awalii 977,85 zł'

SP GRABINY
Wydatki bieŹące W kwocie 563']64,64 zł'w t}m: lłynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 3 58 2ó9,91 zł olaŻ śWiadczcnia naftecz osób flzycznych \r kwocie 21 '722,10 zl'
PoŻostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoĘ' fundusz socjalny' opłaty za media, Iemont schodów
zewnętrznych 2496I,69 ń, docieplenie sali gimnastycznej 65 850,31 zł, Ęmiana
stolarki drzwiowej 4358,32 zł'

sP JAŹWINY
Wydatki bieŻące w kwocie I84 '702'02 zł w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 1343ó9,66 zł oraz świadczenia na IŻecz osób r\zycznych w kwocie 6393,60 zł
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za nędia, za transpoń posiłków _
4 532.00 zł.

sP PRZYBoRÓW
wydatki bieŻące w kwocle 39I ']28,|'l zl' w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 316 043 '41 zł olaz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 21 168,92 Zł'
Pozostałe Wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media' za transpoń posiłków _
5 096,00 zł.
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sP RóżA
wydatki bieżące W kwocie 350 466'27 Zł w tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 288 034,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftz:1cznych w k\łocie 16 237,20 zł.
Pozostałe 

'rydatki 
to:

bieżące utżymanie szkoĘ, fundusz socjalny, opłaty za media'

SP STARĄ JASTRZĄBKA
wydatki bieżące w kwocie 472 32I,'76 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 357 207,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 746,80 zł.
Pozostałę wydatki to:
bieżące utżymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media' naprawa kserokopiarki
I 27'7 

'9'7 
zł. wyfiial1a okien i orynnowania - 23 584,66 zł'

sP żDżARY
wydatki bieżące w kwocie 5Ż1 622'33 zł, wtym: wynagrodzenia i składki od nich rTaliczone
w kwocie 340 763'74 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 209'28 zł'
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły' firndusz socjalny, opłaty za n;redia' wymiana rury instalacji
wodnej po awarii'996,30 zł, zagospodarowanie placu szkolnego między irrnymi plac
utwardzony kostką 86 026'35 zł, nadzór inwestorski - 1 049'10 zł.
Dokonano zakupu tablicy 920,00 zł.

oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE W SZKoŁACH PoDSTAwowYCH 801 - 80103

oDDZIAŁ KL'0 BoRowA
wydatki bieżące w kwocie 35 576,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 30959,74 zł oraz świadczenia na rzecz osób flzycznych w kwocie 2457,00 zł'
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

oDDzIAŁ KL.0 cHoTowA
Wydatki bieżące w kwocie 11 425'21 z1, w tym: \łynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 7075.29 zł oraŻ świadczenia na rzecz osób fizvcznvch w kwocie 2190_00 zł'
Pozostałe wydatld to fundusz socjalny.

oDDzIAŁ KL.o GŁowAczowA
Wydatki bieżące w kwocie 39 647,83 zł, w tym| wynagrodŻenia i składki od nich naliczone
w kwocie 35 162'9I z, ońz ś.viładczelia na tzęcz osób ftzycznych w kwocie 2 325,00 zł.

oDD7J.Ął. KL.0 GRARINV
wydatki bieŹące w kwocie 43 665,42 zł, w tym| wynagrodzenia i składki od nic]] naliczone
w kwocie 39 048'50 zł ofuz świad,czenia na rzecz osób ftzyczrtych w kwocie 2 457,00 zł'
PoZostałe rydatki to i.lndusz socja1ny'

oDDzIAŁ KL.o JAŹWINY
wydatki bieżące w kwocie 46 825,26 zł' vr' tym: wynaglodzenia i składki od nich na]iczone
w kwocie 42 208'34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 457,00 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.
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oDDZIAŁ KL.o RóżA
wydatki bieżące w kwocie 23 567'58 Zł' w tym| w),nagrodzenia i składki od nich na]iczone
w kwocie 21 910,98 zł otaz świadczęnia na rzecz osób r|zycznych w kwocie 1 656,60 zł.
Pozostałe \\'f'datki to fundusz socjalny'

oDDzIAŁ KL.o STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 45 712,40 Zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 40 584,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób ttzycntych w kwocie 2 190,00 zł'
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny'

oDDZIAŁ KL.0 ŹDŹARY
wydatki bieżące w kwocie 38 320'88 zł' w tym: na w}naglodzenia i składki od niclr
na1iczone w kwocie 34102'96 Ż| oraz świadczenia na Żecz osób fizycznych w kwocie
2 058,00 z1. Pozostałe wydatki to furrdusz socjalny.

PRŻEDSZI(oLA 801'80104

W I półroczu 2012 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów
dotacji na zamieszkujących na telenie Gminy Czama 4 dzieci uczęszczających do
niepublicznego przedszkola oraz do Gminy Miasta Tarnowa pźekazano środki na refundację
kosztów dotacji na zamieszkującego na telenie Gminy Czama 1 dziecka uczęszczającego do
niępublicznego przedszkola. Również do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na
refundację kosztów poniesionych na zamieszkujących na terenie Gminy Czafna 2 dzieci
uczęszczających do przedszkoli publicznych.

PP CZARNA
wydatki bieżące w kwocię 221'/46,97 zł.lv tym: wyna$odzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 21 1 329"77 zł, ofuz świadczenia na rzęcz osób fizycznych w kwocie 10 4I7 

'20 
ń'

Pozostałe \łydad(i to biężące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media'
Dokonano zakupu : kwiatów rabatowych _ 1 034'l0 Żł'

PP PRZYBoRÓW
wydatki bieŹące w kwocie 245 235'64 zł' \,ł tym: wynaglodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 166 693 '28 zł ofaz śWiadczenia na rzecz osób flzycznych w kwocie l l 101,08 zł.
Pozostałe Wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media.
Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw 3I I45,45 zł.

wydałki majątkowe' w tym:
} Wykonanie systemu monitońngu wizyjnego - 5 382,48 zł'

GIMNAZJA 801 - 801 1O

PG BOROWA
wydatki bieżące w kwoeie I1'4 64'] 

'64 
zł' w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

w kwocie 101 068,Ż6 zł oraz świadczenia na rzecz osób flzycznych w kwocie 6 522,ó0 zł.
Pozostałe wydatld to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny'
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PG CHOTOWA
Wydatki biezące w kwocie 170 554,59 zł, wtym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 152 182'48 zl oraz świadczenia na rzecŻ osób fizycznych w kwocie 9 429,00 zł'
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 545 384,00 zł, w tym| wynagrodzenia i składki od rrich naliczone
w kwocie 453 745'47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 645'82 zł.
Pozostałc wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fmdusz socjalny'

PG GŁowAcZowA
Wydatki bieżące w kwocie 234'7Ż5'14 z!, vł tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 222 547,54 zł oraz świadczenia na źecz osób ftzycznych w kwocie 12 177,60 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRĄBINY
wydatki bieŹące w l(wocie 346 428,9l zł, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 306 298,93 zł oraz świadczenia na tzęcz osób flzycznych w kwocie 18 871,80 zł'
Pozostałe wydatki to bieżące utzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAŹWINY
wydatki bieżące w kwo cie 223 40I,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 196 276,95 zł oraz świadczenia na lzecz osób fizycznych w kwocie 13 74'7 

'20 
zł'

Pozostałe v'ydatld to bieżące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny.

PG RÓŹA
Wydatki bieżące w k\łocie 353 439,0t zł' w t}m: wynagfodzenia i skladki od nich naliczone
w L:wocie 293 418,3 9 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 17 762'58 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utzymanie szkoły, fundusz socjalny.
Dokonano zakupu kserokopiarki _ 2 913,00 zł'

PG STARA JASTRZĄBKA
wydatki bieŹące w kwocie 231 634'99 Żł, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 20Ż 221,,42 zł omz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 13 679,70 zl'
Pozostałe wdatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG żDŻARY
wydatki bieŻące w kwocte 22'] 3'79,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczorre
w kwocie 169 055,34 zł olaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 772,00 zł'
Pozostałc wydatki to: bieżące utrzymanie szkoĘ, fundusz socjalny' realizacja programu
Comenius (wf azd do Finlandii i Republiki Czeskiej) _ 39 609,55 zł'

DowoZENIE UCZNIOW Do SZKÓŁ 8o1 - 8o113

Wydatki bieżące w kwocie 77 189'39 zł' w tym| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 38326,26 zł. Pozostałe wydatki to| zakup biletów dla uczniów dojeżdżających
do Grabin j Starej Jastrząbki 14 I29 

'16 
Ż|, dopłaty do dowoŻu indywidualnego - ó 45 6'31

zł' zakup paliwa do autobusll 15'716'54 zł' napnwa autobusu 2 544,53 zl oraz opłata
rej estracina autobusu.
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ZEsPoŁY oBSŁUGI EKoNoMICZNo - ADMINISTRACYJNEJ sZKoŁ 801 - 80114

Wydatki biezące w kwocie 253328,54zł,wtym: wynagrodzenia iskładki od nich naliczone
w kwocie 207 214_]0 zł.
Pozostałe wJdatki to: bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za
szko]enia, opłaty bankowe' deiegacje' usługa archiwizacyjna tj' wybrakowanie dokumentów
do zniszczenia, których okres przechowywania upłynął, uporządkowanie akt kategorii B do
dalszego przecl'towywania oraz uporządkowanie akt osobowych - 9 323,50 zł'
Dokonano zakupu: materiałów biurowych, druków, komputen _ 1530,00 zł, teczek i
seglegatorów a.cl'iiwalnych 1 905 

'89 
zł, licencji programu Prawo oświatowe 811.80zł'

DoKsZTAŁcANlE I DosKoNALENIE NAUCZYCIELI 801 ' 80146

Wydatki bieżące w kwocie 21 404,81 zł, w tym| dopłaty tlo czesnego dla nauczycieli
studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kielowniczej
Dokonano zakupu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli'

sToŁoWKI SZKoLNE l PRZEDSZKoLNE 801 - 80148

sToŁÓwKA czARNA
Wydatki bieżące w kwocie 76 000'02 zł' w tyi1 na wyDagrodzenia
naliczone w kwocie 41 983'22 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla trczniów 31 391'80 zł.

sToŁÓwlĄ GRĄBINY
wydatki bieżące w kwocie 52 877'26 zł, w tym na \Tnagrodzenia
naliczonę w kwoclę 21 486,1I zł' Pozostałe wydatki to: flrndusz socjalny,
posiłki dla uczniów 23 666,15 zł.

sToŁÓwKA RÓżA
Wydatki bieżące w kwocie 56 646,6'I zł' w tyllj' na wynaglodzenia
naliczone w kwocie 28 000'4l zł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 26 921,Ż6 zł'

sToŁówKA STARĄ JASTRZĄBKA
wydatki bieżące w kwocie 53 316,03 zł, w tym na wynaglodzenia
naliczoDe w kwocie 24 651'33 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjainy'
posiłki dla uczniów - 26 939,']0 zl.

sToŁÓwKA żDŹARY
Wydatki bieżące w kwocie 45 305'32 zł, w tym na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 26 I'12,56 zr,. Pozostale wydatki tor fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 11 40'],'76 zł.

sToŁÓwKA PP CZARNA
wydatki bieŻące W kwocie 54532,91 zł, W tym na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 3'7 2'19,2Ż ń. Pozostałe wydatki toI fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 15 528,69 z|.
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sToŁÓwKA PP PRzYBoRÓw
wyda&i bieżące w kwocie 44551,09 zł, w tym na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 22 968,93 zł. Pozostałe \łTdatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 19 85'] 

'16 
z|.

i składki od nich
zakup żywności Da

Wydatki bieżące w kwocie 59650,10 zł' w tyl: na rłrynagroclzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 1446,53 Żł oraz świadczenia na lzecz osób fizycznych w kwocie
6 290,00 Żł' PoŻostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emer1'tów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwa]czanie narkonanii zostaną realizowane w II półroczu br.

w I półroczu 2012 roku opłacono diety dla członków komisji przecivr'alkoholowej, Żakupiono
meble, komputery, telewizor, olaz gry piłkarzyki do Domu staża.ka w Róży, komputery,
Iow treningowy olaz kzesła do Domu Kultury w Podlesiu, rower treningowy' telewizol do
Wiejskiego Centrum Ku]tury w Chotow€j, komputely oraz gry piłkarzyki do Cęntrum
Kultury w Jaźwinach, wyposażenię, biurko i rower treningowy do Domu strażaka w starej
Jastrząbce, gry piłkazyki do Wiejskiego centrum Kultury w Głowaczowej, opłacono
warsztaty szkoleniowo telapeutyczne uczniów z Głowaczowej, Grabin, Czamej i Jaźwin,
zapłacono za opinie biegłych lekarzy'

Realizowane zakupy inwestycyine:

} Zakupiono bieŻię Kettler i tenażer do Domu stla]Źal(a w starej Jastżąbce-
13'530,00zł, bieżnię Kettler do Wiejskiego Centrun Kultury w Chotowej- '7.995,00 zł,
telewizor' 6'229,00 zł olaz allas Master spoń' bieunię Kettler do Domu Kultury w
Podlesiu- l8.270.17 zł'

Przekazano k\łotę 2.000,00zł do Izby W;,trzeŹ'Wień w RŻeszo'wie w celu pokrycia częściowo
kosŻów osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z telenu naszej gminy i sprawowanle
opieki nad tymi osobami do czasu ich \łytŹeźwienia.

PoMoc sPoŁEczNA

Rozdział 85202- Domy pomocy spolecznej
Pok}to koszty pob1'tu w Domu Pomocy Społecznej czworga podopiecznych na kwotę
32'511.87 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakreŚie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
Zostały zakupione materiały d]a potĘęb zespołu na kwotę 127,92 zł'

801-80195
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Rozdział 8s2l2_świadczenia rodzinne, świadczeni€ Ż funaluszu alim€ntacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Wypłacone były zasiłki rodŻinne' dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjrre, świadczenia
pjelęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimęntacyjnego na kwotę ogółem 2.255.5'19,22zl'
Pokry'te zostały wynagrodŻenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń
rodzinrrych i fundtrszu alimentacyjnego, wynaglodzenia z t''tułu umow},zlecenie' kosz1y
zakupu materiałów biurowych i wyposaŹenia' opłat bankowych, opłat z tytułu zakupu usług
telekonrunikacyjnych, \Ąyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputelowych olaz
składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne,
pokyte zostały częściowe koszty podejnowanych działań wobec dłtżników alimentacyjnych'
Wysokość tych wydatków wyniosła 136'203,82 ń
Wańość \ł),datków ogółem wyniosła 2'391.783'04 zł
Dokonano również zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń roclzinnych oraz odsetek
od tych świadcŻeń'

Rozdział 85213-Skladki na ubezpieczenie zdrowotn€ oplacane za osoby pobierające
niektóre śłviadczenia z pomocy spolecznej, niektóre świadcz€nia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach łv centfum int€gracji spolecznej
opłacone były składki ubezPieczenia zdlowotnego d1a niektórych osób otrzymujących zasiłek
stały i śWiadczenie pielęgnac1'jne' ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 1I '94(),24 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wypłacone zostĄ zasiłki okesowe dla 267 todzil' przyzlane głównie z powodu bezrobocia'
długotrwałej choroby, niepełnosprawności' wielodzietności nakwotę 351.940,30 zł.
Udzielono taloe pomocy w formie zasiłków ce1owych pienięŻnych i w natrrrze dla 28 rodzin
na kwotę 20.931'59 zł'
Wafiość Wydatków ogółem wyniosła 372'871.89 zł

Zaplanowa.na dotacja w kwocie 5.000,00 zł na dofil,ansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom-pomoc osobom bezdomnym zostanie rcalizowana w II półroczu br-

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniow€
wyplacono dodatki mięszkaniowe właścicięlom i najeirrcom mieszkań na kwotę 5I.848,2ozł'

Rozdział 85216- Zasiłki Śtałe
Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę: 60.906'54 zł

Ro/dzial 852l s_ośrodki Pomoc5 spolec/nej
Zostały pokqłe koszty utrzymania ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne
pracowników zatlldnionych w ośrodku, wynagrodzenia z t}tułu umowy zlecenia' Zakup
materiałóW biurowych znaczków pocztowych, usług baŃowyclr, połączeń telefonicznych,
służbowych wyjazdów lv teren, delęgacji, szkoleń dla pmcowników a także zakup akcesoriów
komputerowych i licencji-
Wypłacono wynagrodzenie za splawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób
rrbezwlasnowolnionych na podsta\łie postanowienia sądu na kwotę2'857 

'80 
zł'

Ze środków własnych gminy wydatkowano 7'7 '']10,99 zł'
Z dotacji wojewody do zadań własnych wydatkowano 99.793,90 zł.
Razem: 180'362'69 zł'
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Rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalisryczne uslugi opiekuńcze
Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych lealizo\łanych dla 2 osób -
umorły zlecenia i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 12'03'7 

'54 
zł

Rozdział 85295-Pozostala działalność
Realizowany jest PIogIam rządowy ,'PoMoC PAŃSTWA w ZAKRESIE DoZYWANIA".
Z posiłków korzystało 692 dzieci z 343 rodzin i 4 dolosłe osoby' Ponadto w;'płacono zasiłki
cęlowe d1a 152 rodzin na zakup zywności, pomoc w fonnie a.wności dla 5 rodzin. Koszt
posiłkórv dla dzieci wyrrosi 23'7.396,38 zł, dla dorosłych |.6ŻŻ,69 zł, zasilków i pomoc} w
natvze 129 .1 42,66 z) .

Realizacja rŻądowego ploglamu wspielania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Liczba osób objętych 75 , kwota 23.600,00 zł
Razelt 39I .'7 6],,'73 zł
Dokonano zwotu dotacji nienależnie pobranęgo rządowego progmmu wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł.

EDUI(ĄCYJNA oPIEKA wYCHowAwcZA

ŚWIETLICE SZKoLNE 854- 854o1

ŚwIETLIcA GRABINY
wydatki bieżące w kwocje 32 152,78 zł, w tym: Wyl1agrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 27 802'78 zł oraz świadczenia na rzecz osób rŻycznych w kwocie 2 190,00 zł'
Pozostałe wydatki to: ftrndusz socjalny.

ŚwIltl-Icł stłnł JAsTRzĄBLĄ
wydatki bieżące w kwocie 33 821'10 zł, rł tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 29 491,38 zł oraz świadczenia na Źecz osób ltzycznych w kwocie 2 169,72 zł.
Pozostałe w}'datki to: fundusz socjalny.

PoMoCMW
wydatkibieżące w kwocie 280979,96 zł,wtym:
stltrendia socjalne - 278 250,00 zl
wypłacono g wydanych decyzji w ilości 259 dla 525 uczniów,
zasiłki szkolne 2'729,96 ń
rłypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 2 dla 6 rrczniów
Z wyżej wymienionych środków sfinansowano: opłaty Za Intemet, zakup podręczr'ików
i artykułów szkolnych' zakup odŻieży spońowej, opłaty za kursy językowe' opłaty za
cŻesne, opłaty za wycieczki szkolne, dojazdy do szkół itp.

POZoSTAŁA DZIAŁALNoŚc 854 _ 85495

Wydatki bieŹące w kwocie 3 489,00 zł' W tym odpis na fundusz socjalny emerytów
przedszkoli.
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GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsK'Ą

W I półroczu 2012 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej
przekazano dotację w kwocie 98.706,00 zł, dokonano opłaty locznej od decyz]i ZażądLl
Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa dlogowego otaz zaplacono VAT faktury dotyczącej
zadania inwestycyjnego j,Budowa sieci kanalizacji sanitamej, rozbudowa oczyszczalni
ścieków. modemizacja ujęcia wody i stacii wodociągowei w Głowaczowęi'

Realizowane zadania inwestycyjne:

> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczłŚzczalni ścieków oraz
mod€rnizacja ujęcia }vody i stacji wodociągowej w Głowaczowej

opłacono częściowe wykonanie sieci kanalizacj i sanitarnej, Iozbudowę oczyszczalni ścieków,
budowę kolektora, drogi' p]ace na ocuyszczalnie ścieków. ogó1na kwota poniesionych
wydatków w l póhoczu na tym zadaniu wyniosła 3 o84']26'32 zł, w tym środki z pożyczki
Ba[ku Gospodarstwa Ktajowe9o -2 294 592,00 zI.

} Budowa ocryszczalni ścieków w miejscowości stara Jastrząbka wraŻ z siecią
kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrząbka _ etap I, Przery{ Bór _etap II, Róża
- etap III

Realizacja zadania w II półroczu bl'

} Wykup działek pod przepornpownie i pod drogi dojazdowe do przepompowni
Rea]izacja zadania w II półroczu br.

Do Gminnego Zakładtr Gospodarki Komunalnej w czarnej pŹekazano dotację celową w
kwocie 20 000,00 zł na zakup samochodu.

w I półroczu 2012 roku opłacono selektywtą Zbiórkę odpadów, Wywóz odpadów
komunalnych na wys1pisko z sołectwa Czarna ul. Słowackiego, u]. spóldzielcza, z Grabin'
Róży, starej Jastjząbki, Borowej olaz z telenu byłego sKR czarna.

Poniesiono wydatki związane z utŹymanięm terenów zielonych-nasadzenie WTaz z dostawą
kwiatów, opl'yski i obcięcie drzew w sołectwie stara Jastrząbka (olsz}ny). oraz montaż tablic
informacyjnych w sołectwie Borowa i Jawomik'

Realizowane zadanie inwestycyine:

> Prolekt ''Instalacja systemów energii
publicznej oraz domach prywatnych
Gmin Dorzecza Wisloki"

Realizacja zadania będzie w II półroczu br'

odnarvialnej na budynknch ułteczności
na terenie gmin należących do Złviązku

Poniesiono wy.latki związane z załupem karmy i usługi weterynalyjne.

Gmina poniosła wydatki Związane z ufuZymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy
drogach grrrimych w sołęctwach, naprawą oświetienia ulicznęgo w Głowaczowej, Czarnej-
d' Zawiszy Czarnego, wylianą zródęł światła w miejscowości Róża i Jźwiny, montźęn
lampy oświetleniowej W Golemkach.
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Realizowane zadania inwestycyjne:

> Budowa oświetl€nia
dokumentacji technicznej
opracowano dokumentację
Jastrząbka.

ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie

dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Czama i Stara

} Usuwanie wyrobów zawierających azbest _ rcalizacja zadania w II półroczu br'

> Budowa przydomowych oczyszczalni ściekółv na terenie Gminy Czarna-realizacja
zadania w Il półroczu br'

Zaplanowane środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za koŹystanie ze
środowiska realizowane będąw II półroczu br'

Na komu'talizację wy(latkowano środki na opłaty z:wtęane z aktami notańa1nymi' opłaty
sądowe, wykazy zmian' opłaty za wykaz nieruchomości do sprzedazy, synchronizację działki
w Chotowej, wykonanie opelatu szacunkowego dla nieruchomości w starej Jastrząbce'
Chotowej i czamej, wykonanie podziału nienrchomości w Grabinach pod drogi gminne'
opłatę za ogłoszenie o rokowaniach na nieluchomości w Grabinach, operat szacunkowy na
wycenę nieruchomości w JaŹWinach, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w
Czarnej, ogłoszenie przetargu na nieruchomość w chotowej' Podlesiu' Grabinach, podział
działek w Golenkach i Żdżaftch' wykonanie podziału nieruchomości w Głowaczowej pod
przepompownię, za wyłączęnie gruntów z produkcji lolnej w stalej Jastrząbce,
inwentaryzację drogi asfaltowej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

KULTURA I OCI{RONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2012 roku do Gminnego centrum Kultury i Promocji w Czamej przekazalio
dotację w kwocie 820.000,00 zł, w tym lu utrzymanie obiektów Żalządzanych przez Gminne
Centrum Kultuly i Promocji w Czarnej.

Do bibliotek przekazano dotację W kwocie 50.448,00 zł-

R€alizowane zadania inWestycyjne:

> Budowa budytrku oŚiedlowego centrum kultury, boiska wielofutrkcyjnego, placu
zabaw rvraz z infrastrukturą w Przyborowie
opłacono wykonanie dokumentacji cenhlm kultwy.

} Przebudowa r€mizy osP Jaźwiny na c€ntrum Kultulalno- Informatyczne
Ręalizacja zadania W II półroczu br'
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KI]I,TURA FIT)'CT){ d.

W I półroczu 2012 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń Sporłowych na wsparcie
Iozwoju sportll na tercnie gminy na k\łotę 90'000,00 zł. w t}m:

. LKs Głowaczowa - 15'500,00 Żł'

. LKS Dąb ZdŹary _ 10.000,00 zł'

. LKS orły Bolowa 14.000,00 zł,

. LKS cŻamowia - 25'000,00 zł'

. LKs Dąbrówka w Starej
Jastrząbce - 9'000,00 zł,

. LKs Kamienialz Golemki - 16.500,00 zł.

wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem peh,iącym obowiąqki
konserwatora obiektów spoltowych w Centrum Rekeacyjno-Spoltow}m w Czamej, zakup
nawozów, paliwa do kosiarek, za ztżycie energii, gazu' wody, śIodki czystości do szatni
Czama, siatkę do piłki ręcnej' naprawę ogrodzenia przy boisku spońow)'n czama,
wałowanie boiska w Borowej i Przyborowie' demontź i montaż naciągów do piłki siatkowej
w miejscowości Róża i Przyborowie, rńezpieczenie budyŃu(szatnia-siłownia Czarna).

Realizowane zadanie inwestycyjne:

> Budo\\'a Centrum Rekreacyjnego rv Czarnej II etap
opłacono budowę oglodzenia pane]o\Ą'ego, boiska sportowego wielofunkcyjlrego olaz
chodnikż
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Iv. INFoRMACJA Z WYKoNANIA DocHoDÓw I WYDATKÓW zwIĄzANYcII
zwIAzANYcH z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RzĄDowEJ oRAz INNYCH ZADAŃ zLEcoNYcH USTAWAMI
ZAI PÓŁRoCzE 2012 RoKI]

Dzirl Nazwa Plair
Wykonane
docbodv

Wykonone
wvdetki wsk 7o

Ż 3 4 5 6: 1

010

01095

01095

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
PoŻÓŚtala dŻiała]ńÓ(ć

Dochody bieżące' w tym:

. Jot trje ' elo$e orlzvmdne / bJdletu pa]ś$a na

real|/acIc zad.'ń bte/ac)c|r / ?akre\U admini{racjI

lŻadowcJ oraŻ lnn).h zadŻń Żleconych gminię Usla\valni

Pozo5tala działalność

wydatki bieżąc€' w tyn:

]) wydatki j ednostek budżelowych, w lym na:

a) wynaSrodzenia i skladkiod nicb naliczane

b) wydatkizwiązane z realizacją ich statutou),ch zadań

I l6 714,00

l l6 7l,ł.00

I l6 714,00

I l6 7t4,00

I 16 714,00

lló 714'00

I I6 714,00

l ó83,86

ll5 030,14

116 713,s9

I t 6 713,59

ll6 713,s9

1ló 713,59

I l6 713,59

116 713,59

t16 7r3,59

r16 7r3,59

1683.86

n5029.73

r00,00

t00!00

100,00

t00,00

r00,00

100,00

100,00

100,00

750

7501t

7501l

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ulzędy wojewódzkie

Dochody bicżącc' w lym:

dotacje celo*,Ć olrzyman€ z budżetu pańsnva na

,erl,acje zddd,, b'ez4c!"h z.?"kresJ adrninrnraLji

rządowej otaz innych zadati zleconycb gminie ustawani

UIzędy wojewódzkie

wydalki bieŹące! w tyn:

]) W]'datki j cdnostek blldżetowych, w tym na:

a) lYynagrodzenia iskładki od nich naliczane

b) \'ydatki związane z realiŻacją ich statulowl,ch zadań

8.t 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

'79 529,00

5 000,00

45 514,00

45 5r4.00

45 sr4,00

45 5r4.00

15 51,1.00

.15 S 14,00

'r5 514,00

45 5 r4,00

4i 874,55

l ó]9'45

5t,84

53,84

53,84

5r,84

53,84

5i.84

55,t7

32,79

751

75 t01

URZĘDY NACZILNYcH oRGANów
wŁADzY PAŃsTwowEJ. KoNTRol,I l
ocHRoNY PRA'lvA oRAZ sĄDowNIcTw-Ą
Ulzędy nacz€lnych organów wladz'v państwowej

kontroli i ochror) prarva

Dochody bi€żą.e, w lym:

dotacle celos,e otrzymane z budżelu PańsMa na

realllŻcje Zaddń bie/ąc)ch z /akresu admlnistracji

rzłdowei ola/ innych zadan zleconych gminie Uslawami

2 t50-00

2

2

150.00

150,00

150,00

r076,00

l 07ó'00

l07ó'00

l 07ó.00 l 07ó'00

50,05

50,05

50,05
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75t01 Użędy nacrelnych organów władzy państwotve.j

kontroli i ochrony prawa

wydalki bi€żąc€' w tym:

l) rydatkij€dnostek budŻetowych. w tymI

a) wtnasrodzenia iskladkiod nich naliczane

2 t50,00

2 r50,00

2 150,00

2 150,00

l 07ó'00

1 076,00

l 07ó'00

l 076,00

50.05

50,0s

50,05

50,05

8S2

852 r2

85212

PoMoC sPoŁtrcZNA
Śu,iadczenia rodzinne' świadczenie z fundL]szu

nlimentacyjnego ora7 składki na ubezp;eczenia

€mery,lalne i renlowe 2 ubezpieczenia spolecznego

Dochod! bieżące' ry tym:

_ doLacje celo$e o1rzymane z budż€tu państwa na

reJ'l,ac ę /adJń bie,żąc}ch / zaklesr' admini\r.acji

lŻądowej oraz lnnych zadań zleconych gmlnle ustawami

Świadcrenia rodzinne. świadczenie Ż funduszu

nlimentacyjnego oraz składki na ubezpiecŻenia

emeqłalne i rentorłe z ubezpieczenia spo|ecznego

wid{tki bicżącc' w tym:

]) wydalki j ednostek budżelowych' w ly :

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

b) lvydatki ztviązane z realizacjąich slatutowch zadań

]) śsiadczcnia na rzczosób fizycznych

4 994 100,00

4 928 800,00

4 928 800,00

4 928 800,00

4 928 800,00

4 928 E00,00

226 364,40

218 866,00

7 498,00

4 702. 436,00

2 476 543,00

2 430 000,00

2 430 000,00

2 430 000,00

2 391 783,04

l3ó 20]'82

t29 350,0t

6 853,81

z 255 5',79,22

2 437 8t3.18

391 783,042

49,30

49,30

49.10

50,26

4E,53

60,17

9l,41

47,91

852t1

852 t3 składki na ubezpjeczenie zdlowoh€ opłacane za

osoby pobielające niektó.e świadczenia z pomocy

spolecŻne.i, n'ektóre świadczen;a rcdzinne onz za

osob} uczestnicące w zŹjęc'ach cenlrunr lnlegracil

Dochody bieżące' s tym:

dobcje celowe otŹytnane z budżetu Państwa na

reJlzację addn b.eŻący.h l zaLrejl] adminillńU'

llŻdo$e ota/'nn)..r 7adań Ż'ecolr).l Bm n'c U.'i$lri
Składki na UbezPi€cz€nie zdlowome opłacane a
osoby pobiemjące ni€które świadczenia z ponlocy

społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz za

o.ob} ucŻeslnlczące v z.Jecldcl ce1l_um ln|e8ra.li

wydńtki bieącc'w tym:

l) \łydatk i j ednostek budzetowych. $,tynr:

a) wynagrcdzenia i skladkiod nich naliczane

9 900,00

9 900.00

9 900,00

9 900,00

9 900,00

9 900,00

9 900,00

'7 63Ż'00

7 632,00

7 632,00

7 534,80

7 534,80

7 534.80

7 534,80

66,55

71,O9

77,09

76,\l
'76,|

76,11

76,

85219 ośrodki pomocy spoleczn€j

Dochody bieżące' w tym:

_ dohcje celowe oh'zymane Ż budŹetu państwa na

realizację zadań bieżących z Żaklesu administracji

żądo\łej oraz innych zadań zleconych gminie ustawani

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

t00,00

100,00

100,00

4ó



2 900,00

l) \łydałki.jednostck budżetowych, w 

'łn|
a) wyn'grodzdia i śldadki od nich naliczanc

b) !ł7datki związane z rcalizacją ich statutowych zadań

3) świadczcnia nr rŻccz ośób fizyoaych

r2037,54

120B7,51

12 037,54

4235

12,3S

4Ż35

42,09

e,09
42,09

4Ąo9

12lllpo
12 r,00

l2lll,00

Usługi opiekuńcze i specjalistycat usługi opiehńoz€

_ dotacjc celowe otrzymane z budżctu państw! na

'ę 

radń bi.ących z zak!€su administracji

rządowej omz innych zad!ń d€€onych gńinie usławtmi

Usłwi opiekuńcz. i sp.cjaliŚtyczlc usfugi opiekńoz.

wyd.tkt bi.ź{cc' w tym!

l) wydatkij€dnośtck budżetowcb w tym:

) wynlgodzcnia i skŁdki od nich n5liozan6

28 600,00

28 600,00

28 600,00

2ł 600'00

28 600,00

28 600,00

23 900,00

23 900,00 23 900,00

Pozosteł. działslnośc

Dochody bi.łłcą lY tymt

_ dotacje celow. otrłman. z budżetu państwa na

r.alizację adań bicżapych z zak!!śu administracji

rŻądowej omz innych zadań zleoonych gminie ustawani

wydnlk| bi.źąc.' w tyn|

3) świ'dczedia na rz€€z osób fizycztych

1rr.Ó,,}J T
I < ne,f tt:t t, t, tt t
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RoLNIcTwo I ŁowtEcTwo
Pozostała dzialalność
otrzynane środki wIpółroczubr w kwocie 116"173,59 zł zostały wykożystane na zwrot podatku
akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego uTkorzystywanego do produkcji rollej przez
pioducentów ro]nych oraz pokr}'to iine wydatki zwiąŻane Z realizacjątego zadania'

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojervódzkie
otrz}mane środki w kwocje 45'514,00 zł wykorŻystano na w1rragrodzenia wlaz z pochodn)ł'l'li
pracowników zadań zleconych, składkę PFRON, zakup druków oraz opłatę pocztową
Gmina W I półloczu br. do utrzymania pracowników dof1nansowała lównież własne środki w kwocie
53'0I9,42 zł'

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WLADZY PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I
ocHRoNY PRAWA oRĄZ sĄDowNICTwA
wydatkowano środki w kwocie I.D'76,00 zł na zapłatę wynagrodzei\ \\taz z pochodnymi z t)'tułu
umów z dwoma pncownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

PoMoC SPoŁECZNA
Śrviadczenia rodzinne, ś1viadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne oraz świadczenia z fundusztr alimentacyjnęgo na kwotę ogółem 2 255'579,22 Ż]'

Pokl},te zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń
rodzinrrych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, koszty zakupu
nate ałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z t)'tufu zakupu usług
telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń' akcesoriów komputerowych oraz składki
ubezpiecŻenia społecznego dla osób otŻymujących świadczenia pielęgnacyjne. wysokość tych
wydatków wyniosła 136'203,82 zł' wańość wydatków ogółem wyńiosł^ 2.39I.783,04 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy spolecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
c€ntrum integracji spolecznej.
opłacorre były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otżymujących świadczenie
pielęgnacyjne. ogółem wafiość opłaconych składek wyniosła '1.534,80 z|'

ośrodki pomocy spolecznej
Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiektrnów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych - na podstawie postanowienia sądu na kwotę 2 857,80 zł

Uslugi opiekuńcze i specjalisryczne uŚługi opiekuńcze
Pokyte zostały koszty spęcjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 2 osób umowy
z1ecenie i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 12.03'7 

'54 
ń.

Pozostała działalność
Realizowano Źądo\ły proglamu wspiennia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- liczba
osób objętych 75' kwota 23.600'00 zł.

*1 
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V' INFoRMACJA Z WYKoNANIA DocHoDÓw Z TYTUŁU wYDAwANlA
zEzwoLEŃ NA SPRZEDAż NAPoJÓw ALKoHoLowYcH
I WYDATKóW NA REALIZACJE ZADAŃ oKREŚLoNYcH w GMINNYM
PRoGRAMIE PRoR|LAKTYKI I RozwIĄZYwANIA PRoBLEMÓW
ALKoHoLowYcH ZA I PÓŁRocZE 2012 RoKU

Dz. Rozdz
Wykoriane Wykonane

wskTo

156

75ól8

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie

Posiadającyct osoborłości prawncj oraz
wydatki zrviązane z ich pobor€m

wpływ) z innych opla! stanowiących dochody
jednoslel salnorządu lervlorialnego nd pudŚtds le

Dochody bieżące' w tym:

_ Wplywy z oplalŻa zezwolenia Da sprzedaŻ

85 000,00

85 000,00

8s 000,00

8s 000.00

80 832,21

80 832,21

80 832,21

80 832,21

95,10

95.10

95,10

95,10

85t

851s3

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

wydatki bi€źące' w tym:

l) \łydatki j ednostek budŻetowych' W tyn na :

b) wydatki zlviązane z realizacją ich
statutowych zadań

177 308,13

2 000,00

2 000,00

2 000,00

r 000,00

158 ?5ó'56 89,5'l

85I5,ł PŹeciwdziałanie alkohoIizmowi

wydatki bieżącc, }v tym:

l) wydalki iednostek budŻeto\łych, w tym na :

a) uynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) \\,,vdatki zlviązane z realizacją ich
slaiutowych Zadań

wydatki majątkową w tymI

inwcsiycje i zakupy inwestycyjnel

- zakup Biezni Kettler itrenażera do Domu
Stlażaka w starej Jastrąbce_ l3'530'00 zł
'zakup Biezni Kettler do Wi€jskiego c€nlruln
Kultury $ Cholowei- 7.995,00 zl
_ Żakup lclesi,.ora do Domu KUhJI] $ P,Jd]esiu

Da kwolę 6.229,00 zł
zakup AtlasU Master spoft, Bieżni Ketller do

Domu Kultlrry w PodlesiLt- 18.210.11 zl

115 308,'73

128 308,73

128108,71

8 000,00

t20 308,7i

47 000,00

47 000,00

158 7s6,56

158 75ó'5ó

112132.39

2 852,00

t09 880,39

16 024,11

46 024,17

90,56

12.3,73

87'8ó

]5'ó5

91,33

9'l '9Ż

ogólen dochody 80 832,21 9S,10

ogólem wyda(ki fl1 3Iał73 r58 75ó'56
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vI. INFonMAcJA z wYKoNANlA KwoT DoTACJI UDZIELANYCH Z BUDżETU GMINY czARNA w I PÓŁRocZU 2012 RoKU

Dzlat: Rozdżial

itr j.iiiiiostek

.:,nD'ńaów ''

dla.tedDort.k

010 RoLNlcTwo l ŁowlEC]Two l0 000,0( 5166,4Ą

0 t0:t0 Izby Rolnicze
dotacja c€lowa związana z realiŻacią Źadnń gminnych'w

tym Ppłaty gmin na rmz Izb Rolniczych

l0 000.0(
r0 000,0(

5 766-4Ą

5 76644

600 TRANsPoRT I ŁACZNośc t20000-0u

ó00l4 Drotsi Iubli.zńe po$iatU$c
_ dotacja.clow. do Powiatu '' pomoc finansową na
dofinansowaniewlasnychzld!ńinwcstycyjnych izllkupów
inwćltycyj nych' w tym:
Pr:ebfula,a drogi po|łialÓ|reinr l I84 R Pźecld|l cholovą
poPĘeŻ wykohatie chodnika uj niejŚco||OśĆj Gfubiny
na odcinku od skrŹvrÓwahia z d|oqą p!)\! ialo\łą nr l 290

C rub ihf -G I a|ł ac Żow a"Cz ar ra.lo szkolf

Pł.ebudova .]rcai Po\'iatou,ej I 181 R P]:e.ta\' Choto\|a
popEeŻ uykolnnie chodĄil1,ly niercowości Glubiny na

al1c i t1 ku o d g l' l1hi cy ż fi iej s c aw ośc i ą 5j1 rcs ręc i n da
skrzyża?ahia ! .L'oqą povialo\'ą kr I 29a Grabil1v

220000,00
220 000,00

1 n0,00

I2A 040.40

754 BEZPIECZEŃsTwo PUBLlczNE
I OCHRONA
PRZEclwPożARowA

5 000,0( s 000,0(

75403 Jcdnostki terenowe Policii _ dottcja.clowa na Funduszwsparcia Poli.jiŻ
prz.znacz.nicn nr zrkup paliwa do saDochodu dla
Komisariltu Policii tł czarnei

5 n00.0( 5 000.0r

80r oŚwlATA I wYcBowANlo 40 100,0{ Żo 347,l

80 t04 _dotacja cclowa przehxŻana gminic nł zednnia bieżąc€
re!lizowanc a !odstawic porozumicń- rć{Dndacj. kosztów
ponicsionych pŹez Pr4imującego na 

"lnicsŻku.jący.h 
oa

tel.nic Gminy Cznnla uczniów uc!ęśzczxjacych do
prz.dszkoli publicznych i niepublicznych

40 t00,n( Żo }'l'I 'l4



J 0u0!00 2 000,00
OCHRONA T,DRO\VIA 2 000,0N:l 000.00

8i 158
_ dotacia ccloł! przetGzana do lzby lvyt'zcnl'n w

Rz€sŻowie na z!dxnia bieżłce realizowant na pod\fxrłi'
puro/umi.ni.

5 000,0(
POMOC SPOLECZNA

5 000,00
t5Żl4 Zasilkj i lomoc \ł nal$zc otaz sk]adki

na obe7ł ieczcn ia .merylalne i tc|Lowr
- dotacja celoNa prŻckazan. nl linanso$anlc lun

.tofinansowani.z.dańzlecÓuych do realiŻacji
ńńńĄ. ń.nhnm h.7domnvm

234 505,76 118 706,0(

900 GOSPODARI{,\ KONIUNALNA I

oCHRoNA ŚRoDowlsKA 214 505,76

214 505,76

?0 000,00

20 000.0r

7tui,0u

98 70ó.0l]

20 000,00

20 000.00

90001 Gospodatka ścickoBa i oclrrońa wód _ dotacja przedmiotowa z btrdż€tu dla samożłdowego

zaklldu budż€tow.go rv tym:

- doplala do cely ścicków
_ dotacja cĆlowa Ż budżetu nż nnansowanie lub

'lofinansowanie 
kosŻtós realiz.cji inBoŚtycji i zakupów

inwesrycyjnych sanof ządowych 7żkladów budż'towych rv

I 142 06,1.00 8?0 448,0!
9żi KULTT]RA I OCHRONA

DZI t]DZICTWA NARODOWEGO
I 04r 16t,0( 820 000,00

92109 Do y iośrodki kullury, śłiet]icc i - dotaĆja podniotowa do Gminnego c'ntrum Kultury

r00 900.00 50 '1.18,00
t2l t6 dotacj. podmiotowa dla Gmntnego centrum Kururv I

Promocri$ ( ?rrn.l 90 000,0i

dÓf'cie celorvĆ ftitżlce) nż wspieranie roŻwoju spoń!

180 000.0(
976 KULTURA FIZYCZNA I SPORI

180 000.0c

180 000,0(

90 000,00

90 000,00
92ó05 Zadania N zakrtŚic k!]tury t]zycznej

' 95 7fit;44
.., 'ilś|]66,4Ą'- oroq
..', o.{ic

Ć.- ;-_>



vII. INFoRMACJA Z WYKoNANIA PRZYcHoDÓw I RozcHoDÓw
BIIDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁRoCZn 2012 RoKU

W l półloczu 20 l2 roku' zgodnie z zaplanowanymi przychoda]ni, zaciągnięto kedyty i pozyczki w klvocie

6 ] l0 8'12.00 Zł. w tyn: kredyt długolenninotvy w kwocie 2 '196 250,00 z1' kredyt k.ólkoterminowy s' kwocie

I 520 000,00 Żł i poŻyczka krótkoterffinowa w BGK w kwocie 2 294 592.00 zł.

Zaciągnięto następujące kledy1y I

a) kredyB, z pżeznaczeniem na:

_ spłatę wcześniej zaciągniętych zobolviązali z tytr"l]Ll ktedytów i pozyczek

w kwoci€ 2196 250'00 Ż1 d]ugotcrminow}'

na pokrycie \Ąystępującego !v ciągu roku 20l2 prz€jśc;owego defic}1u b dżetu gminy w kwocie

] 520 000'00 zł - królkolerninowy.

a) poż}czki z plŻeznaczeniem na:

wyprzedzające finansowanie kosŻlów klvalifiko!van)'ch ponoszonych na realizację 7adenia

''Budowa sieci kana1izacji sanitarnei, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz nlodernizll.jJ

uięcia $ody i stacji wodociągowej w Głowaczowej w kwocie'2 294 592'00zł krótkoterminowa

1... ..Plan

s 903
hz}chody Z zaciągnię!ych pożyczek na finansowanle
Żadań rea1izos.anych z udzia}em środków
ńochod7adŻvĆh z budzeiu Uni EuroDeiskiei

2 2q4 5q2,00

s 9s2
Pżychody z zaciągnięlych poŹyczek i kredytóW na

rynku kmjowyn
3 9l5 3ó5,07 4 0] ó 250,00 102,58

S 
qs(] Wolne środki, o których mowa w at''217 ust'2 pkt 6

r'79 5'71,31 1',79 514,31 100.00

158,50,

Rozchodr

s 992 spłaty otrzymanych kmjowych poŻyczek i kr€dytów .t 168 qlt,6.l 2 992 365,0',7 71,r8

RaŻern 7t,ł8



W I półroczu 2012 roku' zgodnie z zap]anowanymi rozchodami' Spłacono kredyty j poŻyczki dlugotęrminowe

w kwocie 2 992 365'07 zł, w lym|

_ kred).ty i pożyczki długoterminowe:

1' Kred}lw Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 40 000,00 zł

na zadanie 'Budowa Sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II''

2. Kred}'t w Banku Spótdzielczyn Rzemiosła w Krakow;e oddział w Czarnej 150 000'00 zł

na zadan;e "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"

3' Kredyl w Banku spółdzielczym Rzemiosła w K}akowie oddział w czarnej 200 000,00 zł

na spłatę wczesniej zaciagnięqrcb kredyów i pozyczek

'l' Kredyt w Banku Spóldzielczyn Rzeniosła w Krakowie oddŻiał w czarnej 355 615'01 zł

na spłatę wczesniej zaciagniętych ked}łów i poŹyczek

5' Kredyt W Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 130 000'00 zł

na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek

ó' Krcdyt w Banku spółdzielczym RŻ€miosla w Krako\ł'je oddział w Czamej l50 000,00 zl

na zadanie "Poszerzenie ofeffy turystyczno-kultunlnej Gminy Czarna

popŻez rozwój inft astruldury kokalnej"

7' Kredyt W Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w CŻarnej 45 000,00 zł

na zadanie "Poszerzenie ofety turystyczno-kulturalne.j Gminy Czarna

poprzez rozwój infraslruktury kokalnej"

8' Iłedl w Banku spółdzie]czym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 25 000'00 Żł

na zadan;e "Poszerzenie oferty turysryczno-kultu.alnej Gniny Czarna

popŻez tozwój infrastruktury kokalnej ''

l o. Kredyt w Banku spółdzielczym Rzeniosła w Krakowie oddział w czarnej 200 000'00 zł

na zadanie "Zakup budynku administracyjnego'

l l' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddŻjał w czarnej 50 000'00 zł

na zadanie "Remont i wyposaŻenię świetlicy Zs czarna'

l2' Krcdyr w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czame.j 90 000'00 zł

na Żadanie ''Budowa sjeci }vodociągowej Żdzary''

] 3 ' Iłedyt w Banku Spółdzie lczym Rzem iosła lv Krakowie oddział w Czamej ó0 000 '00 
zł

na zadanie ''Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa''

14' Kredyt w Banku SpółdŻielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w czarnej 80 000'00 zł

na zadanie''Zagospodarowanie c€ntrum czarnej"

15' Kred}ł w Banku Spółdzie]czym Rzemiosła w Krakowi€ oddział w czarnej 120 000'00 zł

na zadanie 'Budowa Remizy OSP Czarna"

]6. Krcdyr w Banku Spółdzielczym Rzęmiosła w Krakowie oddział W czarnej 50 000,00 zł

na Żadanic "Budowa krytej pływa]n; z basenen pbn'vackim''

l7' Kred],t w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakolvie oddział w czarnej 10 000'00 z]

na spłatę wczesniej zaciagniętych kr€d}'tów ipoŻyczek

l9' ]ł€dyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w I(rakowje oddział w czanej 55 000'00 zł

na spłatę wczesniej Zaciagniętych kredytów i pożyczek
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20. Kred)rt w Banku spóldzielczym Rzemiosla w Krakowje oddział \ł Czarn€j 5 000,00 zł

Na pomoc finansowądo Powiatu na remont drogi Jastrzabka-Róża

23' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Kmkowie oddzial w czamej 140 000,00 zł

na zadanie ' Poszerzenie ofelry turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna

poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego"

32' Kredyt w Banku spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 3ó0 000'00 Zł

na'BieŻące utrzymani€ oświetlenia u1icznego''

]8' Kredyt w Banku spółdzielczynr Rzemiosła w Krakowie oddzialw czarnej l95 000'00 zł

na "Usuwanię skutków powodzi na terenie Gminy w zakresie \łkładu własnego

w kwocię 200-000'00zł oraŻ bieżące uirzyamnie oświetlenia ulicznego na terenie

Gniny w kwocie 800-000,00 zl
]9' Kred}ł w Banku spółdzielczym RŻemiosła w Krakowie oddzjał \ł Czarnej 200 000,00 21

"Wydatki bieżące z zakesu oświaty i wychowania na terenie Gminy''
4 l . Kledyi w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na Zadanie' Adaptacj a 45 000'00 Żł

pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka
42. Kred}r! w Banku ochrony Środowiska w Tarnowię na zadanie'' Remont 25 000,00 Żł

szkoły Podstawowej w Grabinach''
43' Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów ]00 000'00 zł

i poŻyczek
44 Kredyt w lNG Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego 68 750'00 zł

w starej JasrŻąbce"

45' Pozyczka z wFoŚiGW \ł Rzeszowie na Zadanie ''Rozbudowa ujęcia wody 17 000'00 zł

W ŻdŻarach"

47' PoŻycŻka z wFoŚicw w Rzeszowie na Żadanje "Rozbudowa s;eci 21 000'00 zł

wodociagowej w miejscowości BoroWa-cłowaczowa'Czarna''

48. Pozyczka z wFoŚicw w Rzeszowie na zadanie ''Budowa sieci wodociągowe 5 000,00 zł

i kanaljzacyjn€j w miejscowości Chotowa osiedle za zalewem''

RAZEM 2 992 365,01 zl
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VIII, I N FO RMAC JA ZWYKONANIAPLANU FINANSOWEGO
G|VlNNEGo ZAKŁADU GosPoDARK| KoMUNALNEJ
W oZARNEJ ZA l PoŁRocZE 2012 RoKU

Dział 400 Rozdział 40002
WYTWARZANlE l ZAoPATRYWANlE W ENERG|Ę ELEKTRYoZNĄGAZ l WoDĘ
DOSTARCZANIE WODY

Pozycja Plan WskaŹnik procentowy

PRZYCHODY a71U6,29 946 296,10 50,57

- stan środkóW obrotowych
na 01 .A1 .2012t .

68 822,29 68 822,29 ,100,00

_ wpływy ze sprzedaŻy Wody
iza ścieki'za pPy]ącza do
seci wodoc. i kanaLizac.

1 587 818,00 778 784,20 49,05

pokrycie amońyzacji

odsetkiŻ konta bankowego i
7 295,16

dotac a do ceny śc]ekÓW 214 506,00 91 394,45 42,61

WYDATKI
- wynagrodzenia I pochodne

712808,26 342 671,62 48,07

_ pozostałe WydatkiW tyrn ] 1 a84 582.7Ą 485 652,38 44,78

zakup energii, Żakup
materiałóW l Usł]g, rozmowy
telefonlcŻne, remonty opłata
za korŻystan e ze
środowlska

1 484 582 74 485 652,38 44,78

- odp]sy amortyŻacji 1A 497 ,70

Razem wydatki I 797 391,00 838 821,70 46,67

_ sian środków obloiowych
na kon ec okresu
sorawozdawczeqo

73 755,29 104 064,10 141,09

podatek dochodowy 13 908,00

oGoŁEM 1471146,29 956 793,80 51,13

"1
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Gminrry Zakład Gospodalki Komunalnej w czan]ęj do 30 częfłłca 2012loku z założonego
p1anu plzychodów ze splzeddży wody' ścieków' za przyłącza do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w wysokości 1 587 808'00 zł \łykonał 778 784'20 tj. 49,05'l,.

Pr?\ chod\ te przed\ta$ iaia sie nas(epuiaco:
1) spfzedaŹ wody 440'7863.8'7 zl
2) sprzedaŹ ścieków 293 599,13 zł
3) przyłącza wodociąowe 29 53'/ 

'03 
zł

4) plŻyłącza lGnalizacyjne 14 86I,1'7 zl

Ponadto Zakład uzvskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czama w wysokości 91 394,45 zt
odsetki z rachunku baŃowego w wysokości 549 

'13 
Żl

- odsetki od należności kwota 6 746'03 zl

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia wody w Głowaczowej i w Żdżańch.
Na plan 891 506,00 zł wykonano 440 786,87 zł, co stanowi 49,44 Yo

Przychody za odbiór ścieków z mięjscowości Borowa, Chotowa' Czarna, Golemki'
Głowaczowa' Grabiny i Pźyborów zostały wykonane w wysokości 293 599'13 zł
z zaplanowanych 649 645,00 zI tj. 45,19 %

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej na plan 27 778,00 zł wykonano
29 537,03 złtJ' 106,33 yo'

Przychody za wykonanie pżyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 18 889,00 zł
wykonano 14 861,17 zł tj.'78.68 %'

w dziale 400 rozdział 40002 wYtwarzanie i zaopatr'vwanie w energie elektrvczna.
gaZ i rłod€ _ doslarczanie wody Zaklad Donióśl wvdatki na :

a) wylagrodzenia i pochodne od wynagrodzęń 117 226,9'7 zł na planowane 373 894,32 zł
tJ. 4'l ,40 %

b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 45 485,00 zł
a zrea1izowano 25 9'79,10 zł tj' 5'7,12 %

c) zakup energii dla Ujęć wody w Borowej, Głowaczowej i \r Żdżaftch 54 990,Ą8 zl
na p]an 209 507,09 zł co stanowi 26,25 oź

d) badania okresowe pracowników kwota 260, 1 5 zł na p]Larl 2'7 5,00 zł t]. 9 4,60 o/^

e) zakup usług tj' ustu'lięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej' remonty
pomp' badanie v'ody, opłaty za przelewy, pro\Ąradzeni€ rachurku baŃowego, dostęp do

sięci intemet wydano 19 514'65 zł na zapiano\\'ane 23 540,00 zł co stano$'i 82'90 7o

o rczrlowy telefoDiczne kwota 2038,13złnap]an 2805,00zł rj''72'66%
g) podróże kajowe służbowe kwota 2 006,02 zł na zaplalowanę 4675,00zł rj.42,9I %

h ) ubezpieczenie praco\łników k\łota 419,80 zł na plan 495,00 zł tj ' 84,8l %

i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 839,53 zł na plan 9 350,00 zł
Lj. 105,24 %

j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w R'zeszowię za kożystanię ze śIodowiska
\łTniosła 29 495,60 zł z czego:
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Ujęcia wody w Głowaczowej 9 137,56 zł na plan 6 715,90 zł tj' 136'06 %
- Ujęcia wody w Zdżamch 20358,04 nap]an21 697'51 zł tJ' 93,83 %

k) szkolenie pracowników kwota 438,35 zł na plan 550,00zł tj' 79'70 %
1) wydatki osobowe niezaliczane do w1łragrodzeń kwota 165'00 na plal12'7 5,00 Ż}

rj. 60,00 %
ł) wdrożenie systemu komputerowego do rozliczeń wody i ścieków kwota I'7I5'Ż4 zl

na plan 0,00 zł'
m) odpis amońyzacji środkóW trwałych _ 2 036,69 zł

Dzial 900 rozdzial 90001 - GosDodarka komunalDa i ochrona środowiska- gosDodarka
ści€kowa i ochrona wód.

w dziale t}rrl Zakład poniósł wydatki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 305 913,94 zł wykonano
1,44 |33,78 z, tj. 4'7,1Ż %

b) na zakup części do lemontów oczyszczalni ścieków, sięci kanalizacyjnych, materiałóW
biurowych, druków, znaczków pocŻowych pIzeznacŻono 23 085,93 zł naplan
59 215,00 zł tj.38,99 %

c) ZŃup enelgii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 136 551'22 złnaplal211 414,90 zł
tj. s0,31 %

d) badania okresowe pracowników kwota 21'2'85 zł na plan 625,00 zł tj' 34,06 %
e) na lemonty przepompowniJ oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z

oczyszczalni, dostęp do intemetu' opłaty za prze]ewy, prowadzenie rachuŃu bankowego
wydano 23 239,8 4 z| na plal 49 260'00 zł tj. 4'7,1 8 %

0 roznowy telefoniczne kwota )' 66'/'54 zł na plan 4 295,00 zł tj' 38'83 %
g) podróże sfuŹbowe kajowe kwota I 5'18,07 zł na plan 3 825,l)0 ń tj. 4I,26 oń

h) ubezpieczenie pracowników kJr'ota 440,20 zł na plan 4o5,0o zł tj' 108,69%
i) odpis na Zakładowy Fundtrsz Swiadczeń Socjalnych k\łota 4 175,85 zł na plan 7 650'00

tj. s4,s9 %
j) op|ata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za kolzystanie Ze środowiska

wyniosła 3 386,40 zł z czego I

- oczyszczalnia w Bolowej 445,11 zł na plan2 066,43 tj.21'54 %
'ocŻyszczalniaw cŻamej I205,65 zł naplan 10848,76złtj. 11,11%
_ ocŻyszczalnia w Głowaczowej 1205,65 zł na plarr 10332,15 złtj. ),1,6'7 %

k) szkolenie pracowników kwota 3 5 8,6 5 Zł na plan 450 
'o0zł 

tj. '] 9,'7 0 yo

1) wydatki osobowe nieŻaliczane do wynaglodzeń kwota 154'41 na pla.n z25,00 zł tj.6a'63 yo

ł) podatek od nieruchomości i cz}11sz dzielżawny za użytkowa.nie sieci kanalizac1jnej
85 I'7 7 

'96 
zl Da plan 16 1 3 00'00 zł tj ' 52,8 1 %

m) wdrożenię systęmu komputelowego do lozliczeń wody i ścieków kwota 1 403,38 zł
na plan 0'00 zł'

n) odpisy amońyŻacine 3 617 'I'l zł

Dzial ,l00 wYtwarzanie i zaopatrvwanie w energie elektrvczna, gaz i wodę
rozdzia| 400Q5 - nozosrala dzialaIność

W ro,,d,,rale tlm ponresiono uydatki na:
a) na wynaglodzenie za nadzór budow1any' zalQlp części i materiałów do plzyłączy
wodociągowych przezlaczotto l0 539'57 zł z zaplanowanych 21 450'00 z|tj' 49'I4%'
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Dzial600 TransDort i łaczność rozdzial 60016 droei publiczne gminnel

Gminny ZŃład Gospodarki Komuralnej w Czamej la zimowe utźymanie dróg gminnych
poniósł koszty w WyŚokości 40 795,40 zł '
Z tego na :

a) wynagrodzenia kwotę 19 162,00 zł na plan 30 000,00 zł tj.63'8'7 %
b) zakup pjasku, soli łopat do śniegu kwota1193,40złnaplan1300'00złtj'91'80%
c) zakup ushg kwotę 20 440,00 zł na p]an 25 000'00 zł tj ' 81,76 %

Dzial600 TransDort i lączność rozdzial 60095 pozostała dzialalność :

w dziale t}łn wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodów słuŹbowych, części do remontów kwota 15 662,04 zł
naplan 22 000,00 zł tJ ' 7l,19 oń

b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 1 356,62 zl naplan 3 000,00 zł
tj.4s,22%

c) ubezpieczenie sanochodu i pracowników 0,00 Zł na plan 2 500,00 zł
d) zakupiono samochód ciężarowy o walto śc121 062,87 zł na fl'an 20 000,00 zł tj ' 105,] l %

z dotacji celowej 20 000,00 zł
- z własnych środków I 06Ż'8'7 zł
d) odpisy amofiyzacyjne samochodów 4 843,84 z|

w dziale 900 GosDodarka komunalna i ochrona środołviska rozdzial90003
utrzymanie ladu i porzadku na terenie Gminv Czarna

Poniesione wydatki na :

a) na zakup mate ałów na plan 8 000,002ł zrealizowano 3 584,2'7 złtj' 44,80%
b) zakup usług wykonano na kwotę 472,50 Żł Ż Żaplanowanych i 000'00 Zł

tj.4'7 ,25 o/o

c) podróze słuzbowe kJajowe 300,81 zł z zaplanowanych 500,00 zŁtj. 60,17 %

Dział 900 GosDodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 _ Dozostała dzialalność Drzvłacza do sieci kanalizacYinei

Wydatki w tym dzialę poniesione zostały na kwotę 4888,16 złwtym:

a) wyragrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3 000,00 Żł wykonano 0'00 zł
b) zakup nrateriałów i usług kwota 4 888,16 zł z zaplanowanych 92 550,00 zł

tj. s,28 %

Zaklad na koniec I pólrocza 2012 roku nie posiadal zobowiązań wymagalnych za
dostawę towarów i usług.
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ogólna lś{ota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towalów i uslug wyniosla
89 601 ,12 zl w qt'r|

- za energię elektrycznądla ujęć wody i oczysŻcŻa7ni - 4120'l'62 A
- za części do remontu, paliwo, wodę, usługi, ług sodowy, zestaw komput. - 15 544,10 zł
- opłata narzęczurzędu Marszałkowskiego w Rzeszou'ie

za korzystanie ze środowiska - 32 862,00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 30 czerwca 2012 roku łvynosiĘ
ogółem 153 934'51 zl, w tym wymagalne 137 590,79z|.
odsetki od wymagalnych należności na koniec I kwartału 2012 r. wynoszą I1282,67 z|.
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