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r. CZĄŚC oGoLNA

Budzet Gminy Czarnana2012 rok został uchwalony dnia29 grudnia 2011 roku uchwałą
Nr XXV14I|20II Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów ptzyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budzetowe w wysokości
355ó3223,00 zł,w tym plan dotacji na realizacjęzadanzzakresu administracji rządowej
zleconych gminom w kwocie 4 995 379,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu 2012 roku' zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami
Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy' plan dochodów na dzień 3I.I2'2OI2 roku wyniósł
37 665 595,4I zł, w tym plan dotacji celowych na rca|izację zadan z zahesu administracji
rządowej zleconych gminom w kwocie 5 327 382,OO zł.

Dochody budżetowe zostały zręalizowane w kwocie 37 4I2 319,06 zł, co stanowi
99,33 y, rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadan z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 248 052,33 zł, co stanowi 98,5I oń

t ocznęgo planu dotacj i'
Planowane na poziomie 32710 558,58 zł dochody bieŻące wykonano w kwocie

32 457 308,65 zł, co stanowi 99,23 oń planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie
4955 036,83 zł,zrealizowano wkwocie 4955 010,41 zł,co stanowi IOO%planu'

W uchwalonym budzecie gminy na2012 rok plan wydatków na dzien 01.01'2012 roku
wynosił 35 065 656,44 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2012 rokll mocą uchwał Rady Gminy i
zarządzeń Wójta' plan wydatków na dziei 3I'I2.20I2 roku wyniósł 38 080 565,78 zł, w tym
plan wydatków na rea|izacjęzadanzzakłęsll administracji rządowej 5 327 382,00 zł.

Wydatki ztealizowano w kwocie 37 629 528,90 zł, co stanowi 98,82 oń planu, w tym
wydatki na rea|izację zadan z zakesu administracji rządowej w kwocie 5.248.052,33 zł, co
stanowi 98,5I oń planu dotacji.

Planowane na poziomie 32.518.677,82 zł wydatki bieŻące ztealizowano w kwocie
32.086.353,19 zł, co stanowi 98,67 %, planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie
5'561.887'96 zł' wykonano w kwocie 5'543'I75,7I zł, co stanowi 99,66 ońplanu.

Na dzień 0I'0L20I2 roku planowany wynik budżetu był nadwyżkąbudŻetową w kwocie
497 566,56 zł, przeznaczonąna spłatę kredytu. Planowane przychody wynosiły 2956365,07 i
dotyczyły kredy'tu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŻyczek, planowane rozchody
wynosiły 3 453 93I,63 zł i stanowlły raty ztytułu spłaty kredytów i poŻyczek'

Po dokonanych w ciągu roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, wynik budzetu stanowił
planowany deficl w kwocie 4I4 970,37 Zł, sfinansowany poŻyczką na vłyprzedzd1ące
finansowanie dziaŁan finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w
kwocie 235 936,00 zł i wolnymi środkami w kwocie I79 574,37 zŁ.

Na dzień 3I.l2.20I2 roku planowane przychody wyniosły 4 086 335,44 zł, w tym z
zaciągniętych kredy'tów t poŻyczek w kwocie 3 906 76l,07 zŁ i z wolnych środków w kwocie
I79 574,37 zł, planowane rozchody wyniosły 3 671365,07 zł i stanowiły spłaty rat wcześniej
zaciagniętych kredytów i po Ży czek..

W ciągu roku korzystano z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe
budzetu w wysokości 1520 000,00 zł oraz z kredytu w rachunku biezącym z limitem w kwocie
650 000'00 zł.Ktedyly te spłacono na koniec 2012 roku'



Dług gminy nadzien31.I2.20l2 roku wyniósł20 O32 518,47 zł,w tym:
- zaciągnięte kredly i poŻyczki w kwocie 20 O32 517,63 zł, z tego kredly i poŻyczki na
pokrycie środków pochodzącychzbudzetu Unii Europejskiej w kwoció 732 9ó2,56 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie O,84 zł.

ZadłuŻenie stanowiło łącznie 53,550ń wykonanych w 2OI2 roku dochodów gminy,
uwzględniając wyłączenia kredytów i poŻyczek na poĘcie środków pochodzących z uuozeiu
Unii Europejskiej stanowiło 51,590^ wykonanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłlŻenia (spłata rat kapitałowych kredytów i poŻyczek długoterminowych i
odsetki od kredy'tów i poŻyczek) wydatkowano kwotę 4906 506,91 zł (raty 3 671365,ó7 zł,
odsetki 1235 I4I,84 zł), co stanowi I3,O3yo planowanych dochodów gminy (13,tloń
wykonanych dochodów). Po wyłączeniu odsetek od kredytów i poŻyczek na pokrycie środków
pochodzących z budżetu UE (27 855,37 zł) wydatkowano Łącznie 4 878 65t,54 zł, co stanowi
12,95oh planowanych dochodów gminy (I3,O4yo wykonanych dochodów).

Na koniec roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną. Wykonane dochody bieŻące powiększone
o wolne środki (32 636 883,02 zł) były wyŻsze niż wykonane wydatki bieŻące
(32 086 3 53' 1 9 zł), zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych'



II. SPRAwoZDANIE Z wYKoNANIA DocHoDow BUDŻnra GMINY CZARNA
ZA2O12 ROK

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dzial R.ozdz Wykonanie wsk.7o

1 2 3 5 6

010

01008

RoLNICTwo I ŁowlEcTwo
Melioracje wodne

w tym dochody majątkowe:

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego

nalata2007-20l3 z tytułu realizacji inwesĘcji pn.: ''Budowa kanału ulgi dla

potoku Wsiowa w miejscowości Borowa''

604 274,41

387 200,41

387 200,41

387 200,47

604 273,50

387 200,41

387 200,41

387 200,47

100,00

100,00

100,00

100,00

01095 Pozostala dzialalność

w tym dochody bieżące:

- dotacj e celowe otrzymane z budŻetu pań stwa realizację zadań bieżący ch

zzakresl administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminom

* środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

wykorzysfianego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

2r1 074,04

217 074,04

217 074,0C

217 073,03

217 073,03

217 073,03

100,00

100,00

100,00

020

02095

LEŚNIcTwo

Pozostala dzialalność

w Ęm dochody bieżące:

- czynsze za dzierzawę obwodów łowieckich

I 846,00

1 846,00

1 846,00

I 846,00

| 845,27

1845,21

1845,21

1 845,21

99,96

99,96

99,96

99,96

ó00

60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚć

Drogi publiczne powiatowe

w tym dochody bieżące:

- środki z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie

wykaszania poboczy i wycinania zarośliprzy drogach powiatowych

oraz utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie gminy

807 157,00

10 000,00

10 000,00

t 0 000,00

807 157,00

10 000,00

10 000,00

l0 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

60016 Drogi publiczne gminne

w Ęm dochody bieżące:

- darowizna na remont dróg gminnych

13 350,00

13 350,00

r3 350,00

l3 35o,oo

l3 350,00

13 350,00

100,00

100,00

r 00,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym dochody bieżące:

- środki z MSWiA na usuwanię skutków klęsk rywiołowych przeznaczone na:

* remont drogi gminnej w Starej Jastrząbce (księża droga) 106202 w km

l+300-3+600

783 807,00

783 807,00

461 497,00

783 807,00

783 807,00

461 497,00

100,00

100,00

100,00



* remont drogi Chotowa za za|ęwem 2Ż0 w km 0+220-0+955

* remont drogi gminnej w Borowej k/Kajpusta d2.2322, 1558 w km 0+000-0+l

* remont drogi gminnej w Głowaczowej dz.464 w km 0+000-0+500

* remont drogi gminnej PrzęrĘ Bór do PróE 17 w km 0+000-0+300

r 30 513,00

34 330,00

93 081,00

64 386,00

130 513,00

34 330,00

93 081,00

64 386,00

100,00

100,00

100,00

r 00,00

630

63003

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w Ęm dochody majątkowe:

_ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie

i nwestycj i'' Poszerzenie ofeĄ turysĘczno-ku lturalnej Gm i ny Czarna popr zez

budowę parku turystyczno_rekeacyjnego'' w ramach RPo wP na|ata2007-2013

- środki z dotacji celowej zbudŻetu Państwa na dofinansowanie

inwestycj i'' Poszerzeni e ofeĄ turysĘczno-kultural nej Gm iny Czarna p oprzez

budowę parku tyrystyczno-rekreacyjnego''

28r 999,00

281 999,00

281999,00

r99 091,00

82 908,00

281 999,34

281999,34

287 999,34

199 091,53

82 907,81

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w Ęm dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierŻawy składników majątkowych

- wpływy z opłaĘ za wieczyste u4rtkowanie

- zwrot z Komendy Wojewódzkiej Policji za media, wpłacona waftośó podatku

VAT od sprzedaĄ nieruchomości w grudniu, zaokrąglenia podatku VAT

- odsetki od nieterminowych wpłat

w tym dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaĘ ruchomych składników majątkowych (sprzedaż złomu)

_ wpĘwy ze sprzedaĄ nieruchomości gminy

1270 532,00

1270 532,00

7 21.2,00

6 980,00

212,00

20,00

0,00

1263 320,00

85,00

I 263 23s,00

1273 799,32

1273 799,32

10 479,52

7 233,51

211,92

3 034,09

4,00

1 263 319,80

84,80

| 263 23s,00

100,26

r00,26

145,31

103,63

99,96

t5 170,45

100,00

99,76

100,00

720

72095

INFORMATYKA

Pozostała dzialaIność

w tym dochody majątkowe:

- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej ''Społeczeństwo informacyjne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

nalata2007-2073" z tytułu realizacji projektu pn. ''PSoAP -Podkarpacki

System e- Administracji Publicznej"

833,00

833,00

833,00

833,00

833,12

833,12

833,12

833,12

100,01

100,01

100,01

100,01

750

7501 I

ADMINISTRACJA PU BLICZNA

Urzędy wojewódzkie

w tym dochody bieżące:

_ dotacje celowe otrzymane z budŹetu państwa na realizację zadańbieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 546,05

84 529,00

84 5Ż9,00

84 529,00

100,02

100,00

100,00

100,00

75095 Pozostala dzialalność

w Ęm dochody bieżące:

- dochody zarealizację zadań z zakręsu administracji rządowej (5% wpływów

za udostępnienie danych osobowych)

0,00

0,00

17,05

17,05

17,05



751

75101

URZĘDY NAcZELNYcH oRGANÓw wł,łozy płŃstwown,l,

KoNTRoLI I oCHRoNY PRAWA oRAZ SĄDowNIcTwA
Urzędy naczelnych organów wladry państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

w Ęm dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na realizac1ę zadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie

* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

2t

2t

50,00

50,00

2 150,00

2 150,00

Ż150,00

2 150,00

2 150,00

2150,00

I

I

00,00

00,00

100,00

100,0c

756

75601

DoCHoDY oD osóB PRAWNYCH, oD osÓB FIzYczNYcH I oD

INNYCH JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcl
PRAWNEJ oRAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH PoBoREM

Wplywy z podatku dochodowego od osób Flzycznych

w Ęm dochody bieżące:

- podatek od działalności gospodarczej osób firycznych, opłacany w formie

kaĘ podatkowej

6 836 064,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 739 533,68

2 157,63

2 L57,63

2 157,63

98,59

107,88

107,88

107,88

7561 5 Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od crynności

cywilno-prawnych' podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

w Ęm dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od crynności cywilnoprawnych

_ odsetki od nieterminowych wpłat z Ęltułu podatków i opłat

1 692 577,00

I 560 830,00

29 045,00

94 066,00

6 758,00

I r 08,00

770,00

1692 577,00

1692 522,67

1 560 829,67

28 854,00

94 066,00

6 758,00

I108,00

907,00

I692 5Ż2,67

100,00

100,00

99,34

100,00

100,00

100,00

177,79

100,00

7s616 Wp|yrvy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i oplat

lokalnych od osób fizycznych

w tym dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

_ podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

I 185 754.00

1 185 754,00

400 582,00

455 460,00

37 737,00

114 057,00

15 705,00

150 000,00

12 213,00

l 156 8lŻ,23

406 641,57

454 875,48

37 857,31

I I I 533,00

l5 705,00

I l4 187,00

t6 012,87

I 156 812,23

97,56

l0l ,5 I

99,87

't00,32

97,79

100,00

76,12

131,1 r

97,56

75618 Wplywy z innych oplat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

w tym dochody bieżące:

- wpłylvy z opłaĘ skarbowej

297 982,00

297 982,00

29 000,00

329 272,55

329 Ż72,55

23 101,00

1l 0,50

I 10,50

'19,66



wpływy z opłaly eksploatacyjnej

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŻ napojów alkoholowych

wptywy z róŻnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczen.ie w pasie

drogi gm inn ej vządzen i n frastruktu ry techn icznej )

odsetki od nieterminowych wpłat z Ęrtułu opłat

58 700,00

112 060,00

96 907,00

| 315,00

95 891,22

Ltz 059,53

96 906,40

t 314,40

t63,36

100,00

r00,00

99,95

15621 Udzialy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w Ęm dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób flrycznych

-podatek dochodowy od osób prawnych

3 657 751,00

3 657 751,00

3 638 251,00

l9 500,00

3 558 768,60

3 558 7ó8'60

3 537 276,00

21492,60

97,29

q1 ))

t10,22

,2997

758

75801

ROZNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej d|a jednostek samorządu

terytorialnego

w Ęm dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej

16 757 018,00

10 139 052,00

10 139 052,00

10 139 052,00

t6 759 019,21

10 139 052,00

10 139 052,00

l0 139 052,00

100,01

100,00

100,00

100,00

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w tym dochody bieżące:

- rezerwa subwencji ogólnej

20 559,00

20 559,00

20 559,00

20 559,00

20 559,00

20 559,00

100,00

100,00

100,0c

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w Ęm dochody bieżące:

- część wyrównawcza subwencji ogółnej

6 273 457,00

6 273 457,00

6 273 457,00

6 273 457,00

6 273 457,00

6 213 457,00

100,00

100,00

100,0c

75814 Różne rozliczenia finansowe

w tym dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym

4 559,00

4 559,00

4 559,00

6 560,21

6 560,21

6 560,21

143,90

143,90

143,90

7s83r Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

w tym dochody bieżące:

- część równowaŻąca subwencji ogólnej dla gmin

319 391,00

319 391,00

319 391,00

319 391,00

319 391,00

319 391,0C

100,00

100,00

100,00

801

80101

oŚwIATA I wYcHowANIE
Szkoly podstawowe

w tym dochody bieżące:

- wpływy z usług (opłata za wynajem sali, za promocję podczas Turnieju

B ezp ieczeństwa Ruc h u Dro gowe go, opłata za du pl ikaty ś wi ad ectw)

- darowizna dla Zespołu Szkół w Starej Jastrząbcę od Nad|eśnictwa Kobiór

- wpływy z róznych dochodów (odszkodowania za szkody z firm ubezpieczeniowych)

- dotacje celowe otrzymane z budŻęlu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

* dofinansowanie zakupu pomocy dydaĘcznych i innego sprzętu niezbędnego

do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii

informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu''Cyfrowa

Szkoła" dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej

612 682,34

151964,44

151964,44

2144,00

I 000,00

t8 820,44

130 000,00

525 339,12

'1.14 611,92

ll4 6ll,9Ż

2170,00

r 000,00

18158,72

93 283,20

85,74

75,42

75,42

r0l,2l

100,00

96,48

71,76

80104 Przedszkola

w Ęm dochody bieżące:

3 018,0{

3 018,00

3 063,91

3 0ó3'91

101,52

101,52



- odsetki od środków na rachunku bankowym

' zwrot nadpłaĘ z $tułu refundacj i kosztów dotacj i d|a przedszkoli publicznych

80,00

2 938,00

125,92

2 937,99

157.40

100,00
80110 Gimnazja

w Ęm dochody bieżące:

- wpłylvy z usług - opłata za wynajem sali

- środki z programu ''Uczęnie się przez całe Ęcie" realizowanego w ramach

Partnerski ego Proj ektu S zkół Programu Comen i u s pr zez P ubli czne Gimn azj um

w Czarnej

- środki z programu ''Uczenie sięprzez całe Ęcid,realizowanego w ramach

Programu Comenius przezPubliczne Gimnazjum w ŻdŻarach

83 743,90

83 743,90

920,00

63 089,60

19 734,30

83 743,90

83 743,90

920,00

63 089,60

19 734,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

801 14 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól

w tym dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym

850,00

850,00

8s0,00

1 088,11

1 088,11

l 088,1 l

128,01

128,01

128,01

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

w tym dochody bieżące:

- wpłaĘ za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszko|a

- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

372 974,00

372 974,00

56 901,00

316 073,00

322 699,28

322 699,28

38 995,88

283 703,40

86,52

86,52

68,53

89,76

80195 Pozostała dzialalność

w Ęm dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

* dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli

132,00

132,00

132,00

132,00

132,00

132,00

100,00

100,00

100,00

851

85195

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodow

180,00

180,00

180,00

180,0c

180,00

180,00

180,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

852

85206

PoMoc SPoŁECZNA

Wspieranie rodziny

w Ęm dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzlmane zbudżętu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

* dotacja na dofinansowanie zadań gmin w ramach resortowęgo programu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ''Asystent rodziny''

6 670 s7U00

8 298,00

8 298,00

8 298,00

6 594 921,58

7 738,66

7 738,66

7 738,66

98,87

93,26

93,26

93,26

852t2 Swiadczenia rodzinne, świadczęnie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia

społecznego

w Ęm dochody bieżące:

4 953 200.00

4 953 200,00

4 878 I 15,38

4 878 115,38

98,48

98,48



odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych

zwroty nienależnię pobranych świadczęń rodzinnych

dotacj e ce l owe otr ry rn ane z bu dzętu p ań stwa r e alizacj ę zadail, bieŻący ch

zzakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminom

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody za r ealizacj ę zadan z zakresu administracj i rządowej

wpĘwy ze nłrotów przez dłiuŻnika alimentacyjnęgo naleŻności świadczeń

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I 400,00

l0 000,00

4 928 800,00

l3 000,00

3 s33,47

9 272,39

4 849 729,96

15 579,56

252,39

92,72

98,40

r 19,84

8s213 Składki na ubezpieczenie zdrwotne oplacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy spolecznej, niektóre świadczenia rodzinne

orazza osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację zadańbieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* składki naubezpieczenie zdrowotnę dla niektórych osób otrzymujących

świadczenia pielęgnacyjne

_ dotacje ce|owe otrzymane zbudżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

zasiłek staĘ

24 466,00

24 466,00

14 696,00

9 770,00

24 315,84

24 315,84

14 554,80

9 76t,04

99,39

99,39

99,04

99,91

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

w Ęm dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

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

672 488,00

672 488,00

672 488,00

672 480,94

672 480,94

672 480,94

I 00,00

100,00

100,00

8s216 Zasilki stale

w tym dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

* zasiłki stałe

132 305,00

132 305,00

132 305,00

r32199,05

132 199,05

132199,05

99,92

99,92

99,92

85219 ośrodki pomocy spolecznej

w tym dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* rvypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania

- dotacje celowę otrTymane z budżętu państwa narealizai1ęwłasnych zadań

bieżących gmin

* utrzymanie GOPS

L81746,00

t81 746,00

5 803,00

2 900,00

175 943,00

181670,94

181670,94

5 802,62

2 900,00

175 868,32

99,96

99,96

99,99

100,00

99,96

8s228 Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

w Ęm dochody bieżace:

26 100,00

26 100,00

26 055,44

26 055,44

99,83

99,83



- dotacje celowe otr4lmane z budżetu państwa na realizację zadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadafizleconych gminie ustawami

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-prowizja za specjalisĘczne usługi opiekuńcze realizowanejako zadanię zlecone

2s 750,00

350,00

Ż5 732,92

322,52

99,93

92,15

85295 Pozostala dzialalność

w Ęm dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym

- zwrot dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Rządowego Programu

wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

_ dotacje celowe otrzymane zbudŻętu państwa na realizację zadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadafi z|econych gminie ustawami

* realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne

- dotacje celowę otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

* realizacja programu ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania''

617

671

1

967,00

967,00

700,00

200,00

48 400,00

621 667,00

672 345,33

672345,33

2178,33

200,00

48 300,00

621 667,00

100,06

100,06

128,14

r00,00

99,79

r 00,00

8s4

85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA

Pomoc materialna dla uczniów

w tym dochody bieżace:

_ dotacje celowę otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań

bieŹących gmin

*pomoc materialna dla uczniów o charakterzę socjalnym

563 701,00

563 701,00

563 7o1,oo

563 701,00

5ó3 056'00

563 056,00

563 056,00

5ó3 056'00

99,89

99,89

99,89

99,89

900

90001

GoSPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA Śnooowrsxł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w Ęm dochody bieżące:

- dochody zdzięrżaw składników majątkowych Gminnemu Zakładowi

Gospodarki Komunalnej w Czamej

- dochód z ty.tułu podatku VAT

w tym dochody majątkowe:

_ środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PRow 2007-2013

z |rtułu rea|izacji inwestycji pn. ''Budowa sieci kana|izacji sanitarnej,

rozbudowa ocryszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji

wodociagowej w Głowaczowej

- darowizny na budowę sieci kanalizacji sanitamej w Głowaczowej

3172 059,60

3 096 363,00

tt4 765,00

85 036,00

29 729,00

2 981 598,00

2 867 898,00

113 700,00

3173 661,93

3 097 981,24

116 394,24

85 035,60

31 358,64

2 981 593,00

2 867 893,00

113 700,00

100,05

100,05

tol,42

r 00,00

105,48

100,00

100,00

100,00

90002 Gospodarka odpadami

w Ęm dochody majątkowe:

- środki z wFoŚIGW w Rzeszowie i NFOŚIGW na dofinansowanie usuwania

wyrobó w zaw ier aj ący ch azb est

- wpłaty od mięszkańców Ętułem udziału w kosztach usuwania i uĘlizacji azbestl

40 086,36

40 086,36

33 s2't,36

6 565,00

40 064,68

40 064,68

33 521,36

6 543,32

99,95

99,95

100,00

99,67

l0



90019 Wpływ1' i wydatki rwiązane z gromadzeniem srodków z oplat i kar

za korzystanie ze środowiska

w tym dochody bieżące:

- wpłylvy z Województwa Podkarpackiego z t5rtułu opłat za korzystanie

zę środowiska

31 642,00

31642,00

3t 642,00

31 641,71

31 641,77

31641,77

I 00,00

100,00

100,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat produ

w Ęm dochody bieżace:

-wpĘwy zopłaty produktowej z wFoŚiGW w Rzeszowię

ktowycł 3 968,24

3 968'Ż4

3 968,24

3 968,24

3 968,24

3 968,24

I 00,00

100,00

100,00

Razcm 37 665 59s;4t 31 412 315.0ó 99,33

32 710 558,s8
E2823,90

4 955 036,83

3 651 630,47

4 955 010,41

3 651 ó25'93

32 457 308,65
82 823,90

lt



Dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 37 665 595,41 zł, zrealizowane w
kwocie 37 412 319'0ó zł, co stanowi 99,33 %o rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe
na realizację zadań z zal<tesu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowane w kwocie
5 327 382,00 zł a ztealizowane w kwocie 5248 052,33 z|, co stanowi 98151 o/, rocznego planu
dotacji.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 32 7I0 558,58, wykonano w kwocie 32 457
308,65 zł,co stanowi 99,23ońp|anu, dochodymajątkowezaplanowanewkwocie 4955 036'83
zł, zrealizowano w kwocię 4 955 010,41 zł, co stanowi 100% planu.

W strukturze wykonanych dochodów budżetu 2012 roku dochody bieżące stanowią
86,7 6 %o budzęt l, dochody maj ątkowe stanowią 13,24 y, budzetu.

Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budzetowej i źródeł w podziale
na dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania.

Realizacja planu dochodów przebiegała zgodnie z planem. odstępstwa od planu wystąpiły w
następuj ąc y ch żr ó dŁach:
- w rozdziale 70005 wykonano plan dochodów bieżących w wartości l45,35yo ze względu na
otrzymany w końcu roku od Komendy Wojewódzkiej Policji zwrot za wkorzystanie mediów,
oraz odsetki od nieterminowych wpłat za dzierŻawę i najem nieruchomości, które nie zostały
zaplanowane,
- w rozdziale 7 5616 wykonano plan podatku od czynności cywilnoprawnych w wartości 7 6,12 oń

planu - dochody te zaplanowano na poziomie rcalizacji z roku ubiegłego,
- w rozdzia|ę 75616 wykonano plan odsetek od nieterminowych w wartości I3I,IIyo planu -
dochodów ponadplanolvych nie wprowadzono do budzetu,
- w rozdziale 7561 8 zrealizowano 79,66 %o pIanu dochodów z tytuŁu opłaty skarbowej - dochód
ten planowano na podstawie roku ubiegłego,
- w rozdziale 75618 wykonano rłpływy z opłaty eksploatacyjnej w wartości l63,36yo planu -

niezaplanowano otrzymanego w końcu roku wpływu opłaty ze wzg\ędu na toczące się
postępowanie w sprawie przesunięcia terminu wpłaty opłaty'
- w rozdziale 80101 - niewykonany plan dotacji w ramach proglamu ,,Cyfrowa szkoła" wynika
ze zwrott niewykorzystanej dotacji dokonanego na koniec roku,
- w rozdziale 80148 wykonano 86,52 Yo planu dochodów z tytułu opłaty za świadczenia w
przedszkolu i wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych _ planowano większą
aktywność dzieci w zajęciach dodatkowych świadczonych ptzez przedszkola, oraz większą iloŚó
dzieci korzystających z Żywienia,
- rozbięŻności w rea|izacji dochodów ztynilu odsetek od środków na rachunkach bankowych
wynikają znaliczęnia odsetek zaIY kwartał 2012 roku w dniu 3LI2.20l2 r.

Żródłami dochodów gminy w 2OI2 roku były:
- dochody własne (23,25 oń dochodów),
- subwencje (44,78 % dochodów),
- dotacje celowe zbudŻetupaństwa, wFoŚicw oraz NFoŚIG (22,517o dochodów),
- środki zbudŻetuUnii Europejskiej (9,46yo dochodów).

Podział dochodów według Źródeł, ich stopień realizaĄi i strukturę przedstawiaponiŻsza tabela.

t2



ZRoDŁo DoCHoDoW PLAN REALIZACJA
STOPIEN

REALIZACJI
PLANU (%)

STRUKTURA
WYKONANY

CH
DOCHODOW
(w sTos. Do
SUMY DOCH.

WYK. W
RAMACH

GRUPoWAŃ)
(o/"\

I. DocHoDY WŁASNE 8 833 367,68 8 ó97 543'33 98,46 23,25

1. Ildziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych
3 638 251,00 3 537 276,00 07 )) 40,67

2. UdziaĘ w podatku docltodowym od osób
prawnych

l9 500,00 2I 492,60 I 10,22 0,25

3' łl/pĄlwy z podatków lokalnyclt 2 867 348,00 2 834 572'6ó 98,86 32,59

Podatek od nieruchomoŚci 1 961 412,00 r 961 47t,24 100,31 69,41

Podatek rolny 484 505,00 483 729,48 99,84 1,1,07

Podatek leśny 131 803,00 t3t 923,31 100,09 4,65

Podatek od środków transportorłych 120 815,00 1 1 8 291,00 97,91 4,17

Podatęk od działalnoŚci gospodarczej osób
flzycznych opłacany w formie kaĘ
oodatkowęi

2 000,00 2 l5-7,63 I 07,88 0,08

Podatek od czynności cywilnoprawnych 151 108,00 I l5 295,00 76,30 4,01

Podatek od spadków i darowizn 1s 705,00 l5 705,00 r00,00 o55

4. l|/pływy z opłat 389 178,24 402 564,04 103,44 4,63

opłata skarbowa 29 000,00 23 101,00 79.66 5,14

opłata eksploatacyjna s8 700,00 95 891,22 163,36 23,82

opłata za zęzwoIenia na sprzedaŻ napojów
alkoholowych

112 060,00 rtz 059,53 100,00 21,84

oplata za zajęcie pasa drogowego i
umieszczęnię w pasie drogi gminnej urządzeń
i n lrastruktury technicznej

96 90',7,00 96 906,40 100,00 24,07

opłata produktowa 3 968,24 3 968,24 100,00 0,99

opłaty ikary za korzystanie ze środowiska 31642,00 31 641,17 100,00 1,86

opłata za świadczenia przedszkoli 56 901,00 38 99s,88 68,s3 9.69

5. Dochody z majątku gminy I 357 414,00 I 360 680,13 100,24 15,64

Najem j dzierŻawa składników majątkowych 93 862,00 94 t14,32 t00,21 6,92

opłata za wieczyste użytkowanie 2r2,00 2TT,92 99,96 0,02

Zwrot za korzystanie z mediów 20,00 3 034,09 ts r'70,45 0,22

SprzedaŻ składników m aj ątkowych r 263 320,00 1263 319,80 100,00 92,84

6. Pozostałe dochody własne 561 676,44 540 957,90 96,31 6,22

Dotacja z Powiatu Dębickiego na utrzymanie
drós oowiatowvch

10 000,00 10 000,00 100,00 1,85

Darowizny natzecz gminy - na cele bieżące 14 350,00 14 350,00 100,00 2,65

Darowizny mieszkańców na zadanie
inwe stycyj ne (kanalizacj a w Głowaczowej )

113 700,00 I l3 700,00 100,00 21,02

odsetki od niętęrminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat or az czynszów

t4 298,00 18 238,2',7 121,56
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Dochody JST w związku z realizacjązadafi z
zakresu administracj i rządowej 339,57 0,06

Dochody zw iązane z rozliczeniem podatku
VAT 29 729,00 313s8,64 105,48 5,80

odsetki od środków finansowych na
rachunkach bankowych 7189,00 9 952,s7 138,44 1,84

Wpłwy z usług i róznych dochodów szkół
(wynajem sal, duplikaty świadectw, zywienie
w stołówkach, odszkodowania z firm
ubezpieczeniowych), zwrot za|iczki z Sądu
Rejonowego

337 957,44 304 952,12 90,23 56,37

Rozliczenie nadpłaty za przedszkole publiczne 2 938,00 2 937,99 100,00 0,s4
Wpłaty mieszkańców na usuwanie i utylizację
azbestu - zadanię inwestycyjne 6 565,00 6 543,32 99,67 1,21

Zwroty nienaleznie pobranych świadczen z
pomocy społecmej i odsetki od tych
świadczeń' wpły}yy ze zwrotów należności
wypłaconych z fu nduszu alimentacy.jnego

24 950,00 28 585,42 114,57 5,28

II. SUBWENCJA oGÓLNA 16 752 459,00 16 752 459,00 100,00 44,78
Część oświatowa l0 139 052,00 10 139 0s2,00 100,00 60,52

Część wyrównawcza 6 273 457,00 6 273 457,00 100,00 37,45

Część równowaŻąca 319 391,00 319 391,00 100,00 1,91

Uzupełnienie subwencji ogólnej 20 559,00 20 559,00 100,00 0,12
III. DOTACJE CELOWE Z BUDZETU
PAŃSTwA 8 508 401,00 8 390 953,35 98,62 22,43

Dotacje na zadania własne 2 397 212,00 2 359 094,02 98,41 28,11

Dotacj e na zadania zlecone 5 327 382,00 5 248 052,33 98,51 62,54

Dotacje na usuwanię skutków powodzi 783 807,00 783 807,00 100,00 9,34

IV. DoTACJE Z wFoŚIGw i NFoŚIGw 33 521,36 33 521,36 100,00 0,09

Dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest 33 521,36 33 521,36 100,00 100,00

V' ŚRODKI PocHoDZĄ CE Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ 3 537 846,37 3 537 842,02 100,00 9,46

RPo WP nalata2007-2013 -,'Budowa kanału
ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości
Borowa"

387 200,47 387 200,47 100,00 10,94

RPO WP na lata2007 -20 I 3 -,,Poszerzenie
oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czama
poprzęz budowę parku turystyczno-
rekreacvineso"

199 091,00 199 091,53 100,00 5,63

RPO WP na lata 2007-2013 - "PSeAP -
Podkarpacki System e-Administracj i
Publicznei"

833,00 833,12 100,01 0,02

PROW na lata 2007-2013 - "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczaki
ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji
wodociasowei w Głowaczowei''

2 867 898,00 2 867 893,00 100,00 81,06

Program Comęnius ''Uczęnię sięprzez całe
Życie" dla PG w Czarnej

63 089,60 63 089,60 100,00 7,78

Program Comenius ''Uczenie się przez całe
życie" dlaPG ZdŻary

t9 734,30 19134,30 100,00 0,56

DOCHODY RAZEM 37 665 595,41 37 412 319,06 99,33 100,00
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Dochody ze spruedazy majątku gminy
Ze sprzedaży majątku gminy w uzyskano kwotę l263 319,80 zł, w tym:
- sprzedaŻ złomu -84,80 zł,
- sprzeduŻ działki nr 1027, I028lI, I0Ż8lI1 w Grabinach o łącznej powierzchni 18,65 ha -
460 000,00 zł,
- sprzedaŻdziałkinr l028l3,102816 w GrabinachoŁącznej powierzchni0,46 ha_ 5 795,OO zł,
- sprzedaŻ działki nr 1042/Ż w Juźwinach o powierzchni 0,0509 ha _ 7 699,00 zł,
- sprzedaz działki nr 340 w Chotowej o powierzchni 0,47 ha _ 176 777,00 zł.
- sprzedaż działki nr I90Il3 o powierzchni 0'10 ha z budynkiem remizy oSP w Podlesiu -
7I 65I,00 zł,
- sprzedaz działki 622/I ha, 62212, 623, 624 w Grabinach o łącznej powierzchni 0,43 ha -
111 000,00 zł,
- sprzedaŻdziałkinr I73Il3,I731l5 w Rózy o Łącznej powierzchni 0,15 ha_32 000,00 zł,
- sprzedtz działki nr 943 o powierzcbni 0,47 haw Żdzarach _ 9 58I,00 zł,
- sprzedaŻ działki nr 932lI o powierzchni 0,08 ha z budynkiem usługowo-mieszkalnym otaz
działkinr 93218 o powierzchni 0,02 haw Czarrtej _ 388 732,00 zł.

NALEZNoŚcI I złrEGŁoŚCI

Nieściągnięte należności gminy z tytułu dochodów budzetowych na dzień 3I.l2.20I2 roku
wyniosły ogółem 577 763,26 zł, w tym zaległości 528161,76 z|.
Nalezności wystąpiły w dziale 756 iw dziale 852.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki rwiązane z ich poborem wystąpiły
naleŻności w kwocie 246 544.02 zł, w tym za\egŁośc\ w kwocie 196 942.52 zł.
Za|egłości powstały z następujących tytułów:
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej w kwocie 6 540,37 zł (dochód ptzekazywany przęzUrząd Skarbowy),
- z tytlilu podatku rolnego (37,60 zł)' podatku leśnego (22,00 zŁ) i podatku od nieruchomości
(6,42 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 66,02 zł,
- z tytllłu podatku rolnego (76276,66 Zł), podatku leśnego (6987,37 zł), podatku od
nieruchomości (64 580,47 zł), podatku od środków transportowych (37 827,63 zł), podatku od
spadków i darowizn (4 664,00 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie I90 336,13 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym dotyczą pozycjt,
gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie nalezności, ponieważ podatnicy nie posiadają
składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani teŻ rachunków
bankowych, zktórychmoŻna prowadzió skutecznąwindykację, podatników,którzy mająbardzo
trudną sytuację Życiową brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki
społecznej, a takŻe pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własnośó nie jest
uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 519 upomnień do osób fizycznych na kwotę
181 468,65 zł oraz 2 upomnienia do osób prawnych na kwotę 6 102,80 zł. Skierowano 19

tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 50 I24,o0 zł.
Za|egłości w zapłacie podatku od środków transportowych występują w wyniku

niezgłoszenia organowi podatkowemu o wyrejestrowania lub zbyciu pojazdów. Wysłano 7
upomnień osobom ftzycznym i 1 osobie prawnej. w 2012 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy
do komornika na kwotę 5 183 zł. Tytuły wykonawczew egzekucji występująna należnościach w
wysokości 6 I2I,63 złi dotyczą2 podatników.
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Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób
ttzycznych wedłus sołectw na dzi

Zestawienie zaległości podatkolvych w podatku od środków transpońowych od osób
ftzvcznych wedłus sołectw na dzi

W dziale 852 Pomoc społeczna wystąpiły na|eŻności w kwocie 331219.24 zł. stanowiące
zaległości dotyczące:
- odsetek od nienależnie pobranych świadczęnrodzinrtych w kwocie I I95,00 zł,
- nienaleznie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocię 2 313,2] zŁ,

- zwrotów wypłaconej zaltczki alimentacyjnej w kwocie I2I043,3I zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 206 667,66 zł.

z c tw na dzien3l.I2.20 2 r. przędstawia ooniż sza tabt:1a.

I Borowa 90 937 r 994 6 549 I 100 73 719 7 845
2. Czama 181 042 3 645 3 861 IŻ6'.l38 48 020
J. Chotowa 98 8s2 I Ż16 339 95 028 2 747
4. Głowaczowa 4Ż 683 905 I 439 15 384 Ż3 269 2 207
5. Golemki 16 501 96Ż 827 t4 160 75L
6. Grabiny 125 734 13 347 175',7 106 3s 1 9 852
7. Stara

Jastrzabka
164 6Ż0 3 026 7 038 124 701 30 323

8. Stary
Jawomik Ż 577 2 229 1 201 r 147

9. Jaźwiny 73 948 2 431 3 879 62 693 5 340
10. Podlesie 44 429 I 004 1 395 39 921 2 229
ll Przer'vtv Bór Ż6 493 Ż59 1 196 21 459 3 678
12. Róża 2Ż3 IŻ4 't 031 18 r45 2r8 I72 7Ż5 25 788
13 Zdżary 43 283 r 204 738 34 573 7 389
14. Przyborów 3 76Ż 8Ż5 147 2 74',7 s28

RAZEM I 137 985 37 851 47 539 16702 899 374 L47 844

vLtt tw na dzięn3Ll2.Ż0 Z t' otzędstawia oonizszatab ola

L.p.

Sp 2012r.
(zaległości_
nadplaty)+

przypis
2072r,

Borowa 4 762 572 4 r90
2. Czarna Ż6 228 106 25 303 819
3. Grabiny 26 218 r 703 15 579 10 639
4. Stara

Jastrzabka
t7 637 7 603 8 331

5 Jażwlny 3 807 3 807
6 Podlesie 23 408 Ż3 408
7 PrzeryW Bór 2 84Ż 1 276 1 566
8. RóŹa 60 65Ż 3 362 19 566 2t Ż51 t6 473
9. ZdŻarv 6 329 6 3Ż9
10 Przvborów Ż 787 2 787

RAZEM ,r74 670 3 143 19 s66 111 533 37 828
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SKUTKI OBNIZENIA GORNYCH STAWEK PODATKOWYCH, TJDZIELONYCH ULG I
ZWoLNIEŃ, opcYzJI WYDANYCH PRZEZ woJTA GMINY

obowiązujące na 2012 rok stawki podatkowe uchwalone przezRadę Gminy były niższe od
maksynalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za2OI2 rok
wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 667 230,26 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób ftzycznych: 600 263,79 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: 6 835,57 zł'
- w podatku od środków transportowych od osób ftzycznych: 1O2ltO,46 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych: 27 624,38 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 479 034,7t zł'
Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za20l2 r. wyniosły 1 883 099,17 zł, co
stanowi 5,030ń wykonanych dochodów gminy'

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach zaZOIZ rok wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 405 35I,23 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób ftzycznych: 105 168,56 zł,
- w podatku od środków transportowych od osob ftzycznych: 9 055,00 zł.
Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 519 574,79 zł, co stanowi I,39oń
wykonanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy _ ordynacja Podatkowa' Wójt umorzył
zaległości podatkowe w kwocie tDl 475146 zł, co stanowi 0,27 oń wykonanych dochodów, w
Ęrm:
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie IO 642,10 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób ftzycznychw kwocie 7 68I,50 zl,
- zaległości w podatku rolnym od osób ftzycznych w kwocie 38 603,65 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznychw kwocie: | 254,30 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowym od osób ftzycznychw kwocie 19 566,50 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 23 727,4I zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy - ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył i
roz|oĘł płatności podatków na raty na kwotę 16702,00 zł, stanowiącą0,040ń wykonanych
dochodów, w tym:
- w podatku od nieruchomości od osób ftzycznych w kwocie 16 484,00 zŁ,
- w podatku rolnym od osób ftzycznychw kwocie 2I8,o0 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno _ Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o
wartości I 500 zł oruzudziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka Z o.o. o wartości
29 666,10 zł.
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III. SPRAWoZDANIE Z WYKoNANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA
ZA2012 ROK

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dzla Rozd,z. Wykonanie

1 ) 3 4 5 6

010

01008

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo

Melioracje wodne

l. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naIiczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa kąnąłu ulgi dla potoku IŁsiowa w miejscowości Borową

w tym na programy finansowanę zudziałęm środków, o których mowa

w art.5 ust. l pkt 2 i3,w części związanej zrealizacjązadań jednsotki

samorządu terytorialnego

- Budową kanąłu ulgi dla potoku lĘsiową w miejscowości Borową

765 629,00

s38 173,00

1 I18,00

I I 18,00

1 1 18,00

537 055,00

537 055,00

537 0ss,00

537 055,00

537 055,00

764 9t',3t

538 170,66

I 118,00

I I 18,00

I 118,00

537 052,66

537 052,66

537 052,66

537 052,66

537 052,66

99,9r

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0103 0 Izby rolnicze

l. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania biezące

10 382,0C

10 382,00

10 382,0C

9 671,62

9 671,62

9 671,62

93,1.6

93,16

93,16

0109s Pozostała działalnośc

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w t}m na:

a) w1łragrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zw iązan e z r e a|izacj ą i ch stafu towy ch zadail

217 074,0C

217 074,0t

211 074,0C

3 453,21

213 620.79

zr't 0'73,03

277 073,03

2t7 073,03

3 453,21

2t3 619,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

400

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ,GAz I woDĘ

Dostarczanie wody

l. Wydatki bieżące' w tym:

18 930,00

13 930,0C

3 503,40

t8 667,37

13 667,31

3 503,40

98,61

98,1 I

100,00
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l) wydatkijednostek budŹętowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczatle

b)wydatkizlłłiązanezrealizacjąichstatutowychzadan

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- I[lodociąg Podlesie - Pniaki

3 503,40

3 503,40

t0 426,60

10 426,60

10 426,60

3 s03,40

3 503,40

70163,97

10 163,97

10 163,97

100,00

100,00

97,48

97,48

97,48

4009s Pozostała działalnoŚć

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w Ęrm na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z realizacjąich 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

100,00

100,00

100,00

600

60014

TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc

Drogi publiczne powiatowe

1. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki nłięane zrealizacjąich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

753 649,00

6t 614,00

61 614,00

51 614,00

I 580,00

50 034,00

l0 000,00

732 976,72

6l ól3,0l

ó1 613'01

51 613,01

l 580,00

50 033,01

10 000,00

98,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

60016 Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej w Starej Jastrząbce

- Modernizacja drogi gminnej w Zdżarach

- Wykop działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna

513 512,00

408 972,00

407 031,00

18 784,00

388 247,00

1941,00

104 540,00

104 540,00

17 496,00

26 954,00

60 090,00

492 841,54

388 303,24

386 362,76

18 781,59

367 581,17

1940,48

104 538,30

104 538,30

17 495,03

26 953,27

60 090,00

9s,97

94,95

94,92

99,99

94,68

99,97

100,00

100,00

99,99

100,00

100,00

60078 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki złłiązane zrealizacjąich stafutowych zadań

I t78 523,00

I 178 523,00

1 178 523,00

t 178 523,00

I 1',78 522,17

1178 522,17

I 178 522,17

1 178 522,17

100,00

100,00

100,00

100,00
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ó30

63003

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez

bu dow ę p ar ku turys Ę czno- r ekr e acyj nego

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.l pkt 2 i3,w częścizłłiązanej zrealizacjązadańjednsotki

s amorządu terytorialne go

- Poszerzenie oferty turystyczno kulturąlnej Gminy Czarna poprzez

budow ę p ar ku tury sty czno- r ekr e acyj nego

75 898,00

75 898,00

75 898,00

75 898,00

75 898,00

75 898,00

75 898,00

75 897,62

'75 897,62

75 897,62

75 891,62

75 897,62

75 897,62

75 897,62

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

r00,00

700

7000s

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrealizacjąich stafutowych zadań

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Adaptacja budynku przy ulicy Konarskiego po ośrodku zdrowią

na potrzeby policji wraz z budową dwóch garaży

205 119,00

205 I19,00

205 019,00

205 019,00

I 140,00

203 879,00

100,00

100,00

100,00

t99 812,53

199 812,53

199 812,53

199 812,53

I 140,00

t98 672,53

97,41

97,41

97,46

97,46

100,00

91,45

710

71004

DZlAŁALNosC UsŁUGowA

Plany zagospodarowania przestrzennego

l. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b ) wy datki zw iązane z r e a|izacj ą ich stafu towy c h zadań

l3 650,00

13 6s0,00

13 650,00

l3 650,00

l3 650,00

13 650,00

r3 650,00

13 650,00

13 650,00

13 650,00

100,0c

100,0c

100,00

100,0c

100,0c

720

72095

INFORMATYKA

Pozostała działalność

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- PSeAP-P odkarpacki System e-Administrącj i Publicznej

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w aIt.5 ust.l pkt 2 i3,w częścinviązanej zrealizacjązadańjednsotki

samorządu terytorialnego

- PSeAP -P odkarpacki System e-Adminislrącji Publicznej

981,00

981,00

981,00

981,00

981,00

981,00

98 t,00

980,13

980, I 3

980,1 3

980,1 3

980, I 3

980, I 3

980,1 3

99,91

99,97

99,91

99,91

99,91

99,91

99,91
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7s0

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki nłiązane zrea|izacjąich statutowych zadań

3) świadczenla na rzęcz osób fizycznych

2 626 501,00

190 425,00

t90 425,00

189 924,00

160 181,09

29 742,91

501,00

2 558 252,06

183 202,98

183 202,98

182 702,63

154 320,34

28 382,29

500,35

,4O97

96,21

96,21

96,20

96,34

95,43

99,87

75022 Rady gmin

1. Wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na tzęcz osób fizycznych

129 505,00

129 505,00

129 505,00

t29 504,35

129 504,35

129 504,35

100,00

100,00

100,00

15023 Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadań

3 ) Świadczenia na rzęcz osób fizycznych

2. Wydatki majątkowe' w tyrn:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zakup licencji Program komputerowy- Podątki Gminne

2 292 074,00

Ż277 874,00

227\ 084,00

1 862 500,00

408 s84,00

6 790,00

14 200,00

14 200,00

14 200,00

2231048,46

2 216 848,46

2 210 059,31

l8l5 136,53

394 922,78

6 789,15

l4 200,00

t4 200,00

I4 200,00

9',7,34

97,32

97,37

91,46

96,66

99,99

100,00

100,00

100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7s095 Pozostała działalność

1. Wydatkibieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki złviązane zrealizacjąich statutowych zadań

13 697,00

t3 697,00

t3 697,00

t3 697,00

t3 696,27

t3 696,27

13 696,27

13 696,27

99,99

99,99

99,99

99,99

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw włłozy
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAZ

SĄDowNICTwA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

1. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 150,00

2150,00

2 150,00

2150,00

2 150,00

2 150,00

2150,00

2 150,00

2 150,00

2 150,00

00,00I

100,00

100,00

100,00

100,00

2l



754

'7 54t2

BEZPIECzEŃsrwo PUBLIcZNE I ocHRoNA
PRZECIWPOZAROWA

ochotnicze straze pożame

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budŻetowych' w Ęm na:

a) wylagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadan

3 ) świadczenia na rzecz osób fi zycmych

2' Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa budynku garażowego dla oSP Chotowa wraz

z t ow ąr zy s z ąc a infr as t r u kt ur ą

186 700,00

t84 775,00

169 830,00

151012,00

31 194,00

l l9 818,00

l8 818,00

14 945,00

t4 945,00

14 945,00

179 064,74

177 140,08

162 195,58

143 431,71

30 554,37

r12 877,34

18 763,97

t4 944,50

14 944.50

14 944,50

95,91

95,9',7

95,50

94,98

97,95

94,21

99,71

100,00

100,00

t 00,00

'75478 Usuwanię skutków klęsk zywiołowych

1. Wydatki bieżące, w tym;

1) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczate,

b) wydatki zw iązane z r ealizacj ą i ch statutowy ch zadart

3 ) świadczen ia na rzęcz osób fi zycznych

1925,00

I 925,00

500,00

500,00

1425,00

1924,66

1924,66

500,00

500,00

t 424.66

99,96

99,96

100,0(

100,00

99,98

/3t

'75702

oBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

obsługa pap i erów wartościowych, kredyów i poĄ czek

j ednostek samorządu terytorialnego

l. Wydatki bieżące, w tym:

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

| 280 900,44

1280 900,44

1280 900,44

1 280 900,44

1275 245,40

t 2'7s 24s,40

I 275 245,40

t 2'75 245,40

99,56

99,56

99,s6

,5699

758

7 5807

RÓZNE RoZLICZENIA

Część wyrównawcza subwęncji ogólnej dla gmin

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje nazadania bieżące

167 198,00

151 745,00

151 745,00

151 745,00

1ó7 l98'00

151 745,00

151 745,00

lsl745,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75814 Ró żłt ę r o zlic zenia finans owe

1. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostęk budżetowych, w tym na:

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadai;

l5 453,00

15 453,00

l5 453,00

15 453,00

l5 453,00

l5 453,00

15 453,00

1s 4s3,00

100,00

100,00

100,00

100,00

801

801 0r

OSWIATA I WYCHOWANIE

SzkoĘ podstawowe

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tJlm na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczanę

15 072 30ó'31

7',707 571,09

7 562 426,09

7 185 419,49

5 841 140,08

t4 942 263,63

7 66t 925,33

7 516781,25

7 139 778,75

5 840 421,83

99,14

99,41

99,40

99,36

99,99

22



b) wydatki nłiązane z rea|izacjąich stafutowych zadań

3 ) świadczenia na rzecz osób fi ryczrych

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czarnej

na oddzi ał prz edszkolny

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zdżarach

344 2',79,41

377 006,60

145 145,00

145 145,00

27 744,00

I 17 401 ,00

299 356,92

377 002,50

145144,08

145144,08

27 743,92

117 400,16

96,66

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80103 oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w Ęm na:

a) wytagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrea'lizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia la rzecz osób fizycznych

507 666,76

507 666,76

4',72 085,96

448 9',70,00

23 115,96

3s s80,80

507 594,44

507 594,44

472 016,t4

448 900,18

23 115,96

35 578,30

99,99

99,99

99,99

99,98

100,00

99,99

801 04 Przedszkola

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wyragrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zw iązane z r ealizacj ą i ch statutowy ch zadait

2) dotacje na zadantabieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwes$cje i zakupy inwestycyjne:

- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Przedszkola

Pub I icznego w Przyb orowi e

875 907,20

870 507,20

787 600,94

642 374,00

145 226,94

40 100,00

42 806,26

5 400,00

5 400,00

5 400,00

869 458,26

864 075,78

'785 587,64

641003,24

t44 s84,40

35 681,88

42 806,26

5 382,48

5 382,48

5 382,48

99,26

99,26

99,74

99,79

99,56

88,98

100,00

99'ó8

99,68

99,68

801 10 Gimnazja

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w łm na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

4) wydatki na programy finansowane zudziałemśrodków, o których

mowa w art.. 5 ust. l pkt 2 i 3, w części złłiązanej zrealizacjązadait

i ednostki samorządu terytorialnego

4 503',l52,77

4 503 752,71

4100 506,12

3 828 477,00

272 029,12

258 101,00

145 t45,65

4 461 104,12

4 461 104,12

4 095 959,18

3 827 349,01

268 610,17

258 077,69

t07 067,25

99,05

99,05

99,89

99,97

98,74

99,99

73,77
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- Program ''IJczenie sięprzez całę Ęcie,,realizowany w ramach
Parhrerskiego Projeku Szkół Progamu Comenius

- Program ''Uczenie się przez całe Ęcie,, realizowany w ramach
Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa

- Program ''Uczenie się przez całe Ęcie,,realizowany w ramach
Parhrerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt ''Sport to
uniwersalny ięzyk''

'72 974,36

9 081,69

63 089,60

69 016,32

9 081,69

28 969,24

94,59

100,00

45,92

801 t3 Dowożenie ucmiów do szkół

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań

t50 739,86

l50 739'8ó

150 739,86

7t 244,00

79 495,86

150 570,28

150 570,28

150 570,28

71242,84

79 327,44

99,99

99,89

99,89

100,00

99,'.|9

801l4 ZespoĘ obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki nltięane z rea|izacjąich statutowych zadań

461 766,93

461766,93

461',l66,83

396 189,00

65 577,83

459 520,13

459 520,13

459 520,13

396 186,85

63 333,28

99,51

99,51

99,51

100,00

96,5 8

80146 Dokształcanie i doskonalenie naucrycieli

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wy datki zw iązane z r e alizacj ą ich statutowy ch zadan

54 117,00

54117,00

54 1t7,00

54 117,00

53 903,82

53 903,82

53 903,82

53 903,82

99,61

99,61

99,61

99,61

80 148 Stołówki szkolne i przedszkolne

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadań

7t6 932,20

716 932,20

716 932,20

384 723,74

332 208,46

684 335,12

684 335/2

684 335,12

384 505,63

299 829,49

9s,4s

95,45

95,45

99,94

90,25

80195 Pozostała działalność

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

3 ) świadczenia na rzecz osób fi rycznych

93 852,60

93 852,60

'78 752,60

2 87s,00

75 87',7,60

15 100,00

93 852,13

93 852,13

78 752,13

2 874,53

75 877,60

15 100,00

100,00

100,00

100,00

99,98

100,00

100,00

8s1

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciw działan ie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące, w tym:

205 548,73

203 368,73

156 36E,73

191607,46

189 427,46

143 403,29

93,22

93,14

91,71
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l) wydatkijednostek budŻetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakup bieżni Kettler i trenażerą do Centrum Kultury w Starej

Jastrząbce- 13.530,00

- zakup Bieżni Kettler do Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej -
7.995,00

- zakup telewizora do Domu Kultury w Podlesiu-6.229,00

- zakup Atlasu Master Sport, Bieżni Kettler do Domu Kultury w
Podlesiu- I8.270,17

t56 368,73

7 000,00

149 368,',73

47 000,00

47 000,00

143 403,29

5 601,00

r37 802,29

46 024,17

46 024,17

91,71

80,01

92,26

97,92

97,92

85 158 Izby wytrzetwień

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje nazadania bieżące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0c

100,00

100,0c

85195 Pozostała działalnośó

1. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki zw iązate z r ealizacjąich statutowy ch zadań

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

852

85202

PoMoc sPoŁEcZNA

Domy pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nd.iczane

b) wydatki związane zrealizacjąich stafutowych zadai

7 172 741,00

65 792,00

65 792,00

65 792,00

65 792,00

7 081 303,13

65 384,61

65 384,61

65 384,61

65 384,61

98,73

99,38

99,38

99,3 8

99,38

85204 Rodziny zastępcze

l. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostęk budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naticzane

b) wydatki związane zreal'izacjąich statutowych zadań

6',748,00

6 749,00

6 748,00

6 748,00

6 425,53

6 425,53

6 425,53

6 425,53

q\ ))

95,2Ż

Q5 ))

q5 ))

85205 Zadania w zakresię przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

I 000,00

I 000,00

I 000,00

I 000,00

I 000,00

1 000,00

I 000,00

I 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8s206 Wspieranie rodziny

1. Wydatki bieżące, w tym:

9 337,89

9 337,89

8 770,0C

8 770,04

93,29

93,29
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1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich stafutowych zadań

9 337,89

8 337,89

I 000,00

8 7',70,00

7 778,55

991,45

93,29

93,29

99,15

85212 Swiadczenia rodzinne, świadczenię z funduszu alimentacyjne go oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i ręntowe zubezpieczenia

społecznego

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane,

b) wydatki zwięane z realizacjąich stafutowych zadai;

2) dotacje na zadaniableżące

3 ) świadczenia na rzęcz osób fi zycznych

4 960 55ó,00

4 960 556,00

278 320,00

259 257,00

l9 0ó3'00

I I 800,00

4 670 436,00

4 875 934,05

4 875 934,05

269 896,26

254 0Ż3,69

t5 872,57

9 2',72,39

4 596 765,40

98,29

98,29

96,97

97,98

83,26

78,58

98,42

85213 Składki naubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektórę Świadczęnia Z pomocy społecmej ,niektóre Świadczenia

rodzinne orazza osoby uczęstniczące w zajęciachw centrum

integracji spolecznej

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczanę

b) wydatki zw iązane z r ealizacjąich statutowy ch zadai

24 466,00

24 466,00

24 466,00

24 466,00

24 315,84

24 315,84

24 315,84

24 3t5,84

99,39

99,39

99,39

99.39

852r4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadaniabieŻące

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

731 158,39

731 158,39

5 000,00

726158,39

728 404,19

728 404,19

5 000,00

723 404,t9

99,62

99,62

100,00

99,62

85215 Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki bieżące' w tym:

3) świadczenia na rzęcz osób fizyczrych

102 480,00

102 480,00

102 480,00

102 471,43

102 417,43

102 477,43

100,00

100,00

100,00

85216 Zasiłki stałe

1. Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizyczrrych

132 305,00

132 305,00

132 305,00

132199,05

132199,05

132 \99,05

99,92

99,92

99,92

85219 ośrodki pomocy społecmej

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

339 030,72

339 030,72

331614,76

336 642,s1

336 642,51

329 714,01

99,30

99,30

99,43
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich stafutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycmych

285 916,04

45 699,72

7 415,96

285 I10,50

44 603,57

6 928,44

99,72

97,60

93,43

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadait

25 750,00

25 750,00

25 750,00

25 750,00

25 732,92

25 732,92

25',732,92

25 732,92

99,93

99,93

99,93

99,93

85295 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

3 ) świadczenia na rzęcz osób fi zycznych

774 117,00

774117,00

200,00

173 917,00

774 0r7,0A

774 017,00

200,0c

773 8t7,0C

99,99

99,99

100,00

99,99

854

85401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA

Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zw ięane z r ealizacj ą ich statutowyc h zadaf t

3) świadczenia na rzecz osób fizycmych

830 640,00

116 941,80

116 941,80

108 I13,88

102 354,08

5 759,80

8 827,92

829 921,18

116 931,s4

tt6 931,54

108105,22

102 345,42

5 759,80

8 826,32

99,91

99,99

99,99

99,99

99,99

100,00

99,98

85415 Pomoc materialna dla ucmiów

1. Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycmych

706 770,00

706 770,00

'706 770,00

706125,00

706125,00

'706125,00

99,91

99,91

99,91

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

l. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostęk budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrea|izacjąich statutowych zadań

2 023,56

2 023,56

2 023,56

2 023,56

I 960,00

1 9ó0'00

I 960,00

I 960,00

96,86

96,86

96,86

85495 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w blm na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczanę

b) wydatki zw ięane z r e alizacj ą ich statutowych zadań

4 904,64

4 904,64

4 904,64

4 904,64

4 904,64

4 904,64

4 904,64

4 904,64

100,00

100,00

100,00

100,00
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900

9000 I

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

SRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizac1ąlch statutowych zadań

2) dotacje nazadania bieŻące

2' Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na zakup samochodu

- Wykup działek pod przpompownie i pod drogi dojazdowe do

przepompownt

- Budowa sieci kanąlizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni

ścieków, modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej

w Głowaczowej

w t}m na programy finansowane zudziałęm środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z rea|izacjązadań jednsotki

samorządu terytori alnego

- Budową sieci kanalizqcji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni

ścieków, modernizacja ujęcia wody i stacji wodociqgowej

w Głowaczowej

5 730,00

3 891 r52,00

3 891 152,00

3 891 152,00

5 565 464,30

4 026 567,06

109 685,06

l0 979,06

t0 979,06

98 706,00

3 91ó 882'00

3 916 882,00

20 000,00

3 891 144,2s

3 89t 144,25

3 891 144,25

5 470161,51

4 024 270,59

107 396,34

8 690,34

8 690,34

98 706,00

3 916 874,25

3 916 874,25

20 000,00

5 730,00

I00,00

I00,00

100,00

98,29

99,94

97,gl

79,15

79,15

100,00

100,00

100,00

I00,00

100,00

90002 Gospodarka odpadami

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadafl

99 404,00

99 404,00

99 404,00

99 404,00

91 558,91

91 558,91

9l 558,91

558,919t

92,11

92,11

92,11

92,11

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zw iązane z r e aIizacj ą i ch statutowy ch zadaft

30 748,0C

30 748,00

30 748,0C

870,0c

29 878,0A

30 746,25

30 746,25

30 746,25

870,00

29 876,25

99,99

99,99

99,99

100,00

99,99

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwesĘcje i zakupy inwestycyjne:

8 915,00

8 915,00

8 915,00

1495,29

1495,29

1495,29

7',716,

16,77

16,77
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- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

uzyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,,

W tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.l pkt 2 i3,w części związanej zrealizacjązadańjednsotki

samorządu terytorialnego

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

uĄteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzeczą |I/isłoki,,

8 915.00

8 91 5.00

8 91s,00

t 495,29

I 495,29

I 495,29

16,77

16, 77

16,77

90013 S c hroniska d|a zlv ier ząt

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczanę

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadań

5 657,00

5 657,00

s 657,00

5 657,00

5 656,26

5 656,26

5 656,26

5 656,26

99,99

99,99

99,99

99,99

9001s oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostęk budżetowych, w tym na:

a) w;nagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zw iązane z r e alizacj ą ich stafu towy ch zadaf t

2. Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesĘcyjne:

- Budową oświetlenią ulicznego na lerenie Gminy Cząrna w

z akr esie opr acowani a dokument acj i technicznej

| 219 641,64

I194 641,64

I194 64t,64

1 194 641,64

25 000,00

25 000,00

25 000,00

I 14r 903,43

1 120 914,93

I 120 914,93

I 120 914,93

20 988,50

20 988,50

20 988,50

93,63

93,83

93,93

93,83

83,95

83,95

83,95

90019 Wpływy i wydatki młiązane zgromadzeniem środków zopłatikar

za kor zy stanie ze środowiska

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostęk budzetowych, w tym na;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zslłiązane zrealizacjąich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Uslłwanie wyrobów zawierająqłch azbest

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Czarna

69163,36

21 59ó'00

2t 596,00

2t 596,00

47 567,36

43 567,36

4 000,00

69 163,34

21596,00

21596,00

21 596,00

47 567,34

43 567,34

4 000,00

100,00

100,00

100,00

I00,00

100,00

I00,00

t 00,00

90020 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z

opłat produktowych

3 968,24 3 968,24 100,00

29



l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w t}m na:

a)uynagrodzenia i składki odnich naliczane

b) wydatki nłiązane zrealizacjąich statutowych zadan

3 968,24

3 969,24

3 969,24

3 968,24

3 968,24

3 968,24

I00,00

100,00

100,00

90095 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) v,ynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związate z rea|izacjąich statutowych zadań

l0l

101

l0l

101

400,00

400,00

400,00

400,00

101399,20

101399,20

101 399,20

10t 399,20

100,00

100,00

100,00

100,00

921

92t09

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutorłych zadań

2) dotacje na zadania bieŻące

2. Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwesĘcyjne:

- Budowa buĄłnku osiedlowego centrum kultury, boiska
w i e l ofunkcyj n e g o, p l a cu z ab aw w r ą z z i nfr a s t r uktur ą w P r zy b or ow i e

- Przebudowa remizy oSP Jaźwiny na Centrum

Kult ur a I n o - I nfor m a ty cz n e

w t}m na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art'5 ust.l pkt 2 i 3, w części związanej zrealizacją zadań jednostki

samorządu terytorialne go

- Przebudowa remizy oSP Jaźwiny na Centrum
Ku I tur a I no - I nform aty cz n e

1 803 560,00

1 712 660,00

I 200 251,00

l3 500,00

t3 500,00

I 186 751,00

512 409,00

512 409,00

44 000,00

468 409,00

468 409,00

468 409,00

1196 494,64

1 705 594,64

I 199 064,00

l3 500,00

l3 s00,00

r 185 564,00

506 530,64

506 530,64

43 159,00

463 37I ,64

463 371,64

463 371,64

99,61

99,59

99,90

100,00

100,00

99,90

98,95

98,92

98,92
92t16 Biblioteki

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadaniabieŻące

87 900,00

87 900,00

87 900,00

87 900,00

87 900,00

87 900,00

100,00

100,00

100,00

92120 ocfuona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b ) wydatki zw iązane z r e alizacj ą ich stafu towy ch zadań

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100,00

100,00

100,00

926

92601

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

2. Wydatkimajątkowe, w tym:

333 000,00

60 000,00

60 000,00

328 967,47

59 968,39

59 968,39

7998'

qq 95

99,95
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l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budową Centrum Rebeacyineęo w Czarnei etqo II
9260s Zadania w zakresie kultury ftzy cmej

1. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w t)m na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zut iązane z realizacją ich statutowych zadań'

) dotacje na zadania bieĄce

2. Wydatki majątkowe' w Ęm:
l) inwestycje i zakupy inweĘcyjne:

- Modernizacja stadionuw Czarnej

- Zahtp wypostŻenia

273 000,00

237 576,00

53 576,00

12320,00

41256,00

184 000,00

35 424,00

25 524,00

9 900,00

268 999,08

49 575,69

tt975,28

37 600,4t

184 000,00

35 423,39

2s 523,39

9 900,00

98,53

92,53

91,14

100,00

100,00
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Wydatki gminy Czamana 2012 rok zaplanowano na poziomie 38.080.56 5178 zł,w tym
wydatki narealizacjęzadanzzak'resuadministracji rządoweJ w wysokości 5.327.382,00 zł.
Wykonano wydatki za 2012 rok w kwocie 37.629.528190 zł, co stanowi g8r82 oń planu, w
tym wydatki na realizację zadń z zaktesu administracj i ruądowej w kwocie 5.248.0ś2,33 zł,
co stanowi 98'51 oń planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przęznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym: plan 32.518.677,82 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

wyk. 32.086.353,19 zl

w tym na: plan 2I.288.162,80 zł wyk. 20.986.269,2I zł

a) w1magrodzeniai składki od nich
naliczane plan 14'436'896,13 zł wyk. I4.371.OO3,35 zł

b) wydatki znłiązane zrealizacją
ich statutowychzadan

2) dotacj e na zadartia bieŻące

3) świadczenia na rzecz osob
fizycznych

4) programy realizowane przy
udziale Środków z budŻetu
Unii Europejskiej

2. Wydatki majątkowe , w tym: plan

na programy realizowane przy plan
udziale Srodków z budŻetu
Unii Europejskiej

6) obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego plan L28O.9OO,44 zł

plan 6.85I.266,67 zł wyk. 6.615.265,86 zł

plan 1.788.584,00 zł wyk. I.779.740,89 zł

plan 8.015.884,93 zł wyk. 7.938.030,44 zŁ

plan 145.145,65 zł wyk I07. 067,25 zł

wyk 1.275.245,40 zŁ

5.561.887'96 zł

4.982.4I0,00 zł

5.543.175,71zł

4.969'94I,59 zł

wyk.

wyk.

ZoBowIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień3I.l2.20I2 r. ogółem wyniosły 2'229'720,08 zł.
Zobowtązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 350.8I9,7O zł, jednostek
szkół w kwocie 1.848.812,55 zł, jednostki GOPS w kwocie 3O.O87,83 zł.
P o wstałe zob ow iązani a s ą zo b o w iązaniatni ni ewymag alnymi i doty czą
- w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzen nauczycieli za miesiąc
grudzien z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 roku, naliczonego dodatkowego
wynagrodzenie rocznego za 2012 rok wraz z pochodnymi, faktur za media (energia, gaz,
woda, wywóz śmieci), paliwo do samochodu na dowóz dzieci niepełnosprawnych - z
terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 roku,
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- w jednostce Urząd Gminy między innymi pochodnych od wynagrodzenia za miesiąc
grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za20t2 rok, składki PFRoN z
terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 roku, faktur za ga4 wodę' energię, konserwację
oświetleń ulicznych, usługę reklamową licencję na przedłużenie programu płacowego'
ryczałtow samochodowych za miesiąc grudzień, ekwiwalent za udział w akcji poŻarntczej,
rozliczenia składki do Izby Rolniczej, rozliczenia podatku YAT za grudzień, faktur za
badania pracownicze, środki czystości' mundury strażackie, selektywną zbiórkę i wywóz
nieczystości, remont drogi gminnej w Borowej k/Kajpusta, odsetek od kredytów za miesiąc
grudzień, rczliczenia wydatków za 2012 rok do przedszkoli publicznych i niepublicznych,
Termin płatności wszystkich zobowiązńprzypadana miesiąc styczeń 2013 roku.
- w jednostce Gminny ośrodek Pomocy Społecznej naliczonego dodatkowego wynagrodzenia
rocznego 2a2012 rok wraz pochodnymi.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

W 2012 roku poniesiono wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości}%o
od wpływów z podatku rolnego do lzby Rolniczej w kwocie 9 67|,62zŁ, opłacono opłatę
melioracyjnąza gnxfiv gminne w kwocie 1118,00zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości
217.073,03 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ptzez producentów rolnych
oraz pokryto inne wydatki (zakup papieru ksero, tonera oraz umowa zlecenię na dostarczenie
3I3 decyzji o zwrot podatku akcyzowego).

Realizowane zadanie inwesĘcyjne:

opłacono wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony
wód, roboty przygotowawcze, przebudowę wodociągu, przebudowę sieci
elektroenergetycznej, przebudowę gazociągu, roboty ziemne, budowę kanału ulgi, roboty
umocnieniowe ptzy kanale' oględziny' nadzór inwestorski oraz tablice w ramach promocji
projektu na ogólnąkwotę 537 052,66 zŁ.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za vInieszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.888,40 zł oraz opłatę za uzgodnienia projektu
sieci wodociągowej miejscowości Podlesie-Pniaki.
Wypłacono również odszkodowanie za poniesione straty powstałe z tytlńu lokalizacji i
eksploatacji studzienki wodomierzowej w kwocie 5.000,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

opłacono badania geotechniczne podŁoŻa pod budowę wodociągu, wypis i wyrys z
rejestru gruntów oraz dokonano opłaty od wniosku na ogólna kwotę I0 163,97zł.
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w 2012 roku przy udziale środków z Powiatu Dębickiego w kwocie 10 000'00zł i środków
gminnych opłacono utrzymanie i koszenie poboczy przy drogach powiatowych na ogólną
kwotę 50 033,0l zł.

Gmina przekazała środki do Powiatu Dębickiego w kwocie 10.000,00 zł tytułem realizacji
zadania,,Utrzyrmanie drogi powiatowej Nr 1280 Pilzno-Róża na odcinku Róza-Borowa.

Poniesione zostały wydatki związane z wypłatądodatkowego wynagrodzenia rocznęgo za
2011 rok pracownikowi w ramach robót publicznych wraz z póchodnymi otaz loszt
zatrudnienia od II połrocza 15 pracowników robót publicznych na okres j miesięcy wraz
pochodnymi. ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę po uwzgĘónieniu
refundacji z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 84 092,68 zł wyniosła 

- 

zB 11,łJg zł.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczegolnych sołectwach na ogólnąkwotę
362.198,45 zł.
Na wydatki te składają się między innymi: zakup znakow drogowych oruz ich montaŻ-
9 790,00zł, dostawa kruszywa- 168 772,IO zł, farby do pomalowania przystanków, kręgi
betonowe do sołectwa JaŹwiny- l265,0O zł, wykonanie remontu rowów odwadniających-w
sołectwie RóŻa, Stara Jastrząbka- Górny Koniec i Chotowa- 4 403,22 zł, odmulanie i
pogłębianie rowrr przy drodze w Golemkach -2 868,37zł oraz naptawa przepustu na dtodzę
gminnej w Golemkach -1 75I,66 zł, odmulanie i pogłębianie rowu prry d-dre gminnej w
Czamej- I 637,22 zł, przy drodze gmlnnej w Jaźsłlinach (obwodnica)-6 258,05 zł, łykonanie
pj1"ł"'ry yr-zy drodze gminnej w Żdżarach- 1463,70 zł' remont drogi gminnej Żdzary-
Zrodła- 26'953,27 zł, dostawa i rozścielenie żużlu w ŻdŻarach-z2}O,OO zł, remont drogi
gminnej w Starej Jastrząbce - 17 495,03 zł, naprawa przepustu na drodze gminnej w StĘ
Jastrząbce -875,38 zł otaz wymiana krawężnika drogowego i remont dwóch zjazdów na
drodze gmirrnej -4 874,49 zł, rozbieranie ogrodzenia i wykonanie rowu w Przyborowie
osiedle-S 658,0lzł, ręczne odmulenie mostu ptzy drodze gminnej Borowa mały Koniec-
2 000,00 zł, naprawakanalizacji deszczowej przy drodze gminnej centrum Borowa 4 789,89
Zł, remont przepustów i odmulanie rowów przy drodze gminnej w Borowej- 6 568,20 zł,
wykonanie i montaż barier ochronnych przy moście w Borowej _7 750,77 zł, remont
odwodnienia liniowego ptzy chodniku w sołectwie Róza- 5 4OI,9I zł, remontprzepustu przy
drodze gminnej w sołectwie Grabiny- 14744,97 zł, naptawa ogrodzenia w Grabinach-
1756,40 zł,remont chodnika w Czarnej ul. Zawiszy- 10 362,51zł, remont drogi Czarna ul.
Szeroka- I214,3I zł, remont dróg gminnych (Chotowa, Czatna, Golemki, Grabiny'
Przyborów, Stara Jastrząbka)- 20 010,39 zł, równanie dróg gminnych Jeźwiny, Grabiny,
Czama, Golemki- 2 558,40 zł, vłycinka i pielęgnacj a drzew w sołectwi e Czama- l! 623,50 zł,
koszenie poboczy dróg gminnych i koszenie terenów zielonych- 35 547,82 zł, ubezpieczenie
oC dróg gminnych- 7 630,00 zł'

opłacono projekty remontów dróg zniszczonych w czasie powodzi na kwotę 45.8OO,OO zł,
remont rowu zakrytego w sołectwie Grabiny przy posesji P' Grych na kwotę 22'074,24 zł,
remont rowu krytego na cieku wodnym w miejscowości Grabiny w rejonie posesji P.Kozioł-
26 863,19 zł, odmulanie, czyszczenie rowu i przepustów w miejscowości Stara Jastrząbka
olszyny- 4204I,02 zł' usługa koparko-ładowarką usunięcie skutków po powodzi- Podlesie,
RoŻa, Jaźwiny, Żdzary, Stara Jastrząbka, Czama, Grabiny, Borowa, Przeryty Bór,
Głowaczowa, Golemki- 27 I2I,50 zł, naprawę przepustu w Grabinach, Borowej otaz
umocnienie skarp w Borowej- 17 124,94 zł, opracowanie dokumentacji projektowo
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kosztorysowej na wykonanie remontu drogi gminnej Borowa k/ Kajpusta i Przeryty Bór do
Róży- 5 000,00 zł oraz nadzót inwestorski dróg gminnych.

Przy udziale środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie
783 807'00 zł oraz środków własnych w kwocie I95 953,40 zł wyremontowano następujące
drogi:
-remont drogi gminnej w Starej Jastrząbce(księża droga) na kwotę 576 872,46 zł, w tym:
środki MSwiA -461 497,00 zł
środki własne - |l5 375,46 zł,

-remont drogi Chotowaza zalewem na kwotę 163 I4I,25 zł,w tym;
środki MSWiA -130 513,00 zł
środki własne - 32 628,25 zł,
-remont drogi gminnejPrzeryty Bór do Róży na kwotę 80 482'50 zł,w tym:
środki MSWiA - 64 386,00 zł
środki własne - L6 096,50 zł'

-remont drogi gminnej w Borowej k/Ikjpusta na kwotę 42 912,63 zł,w tym;
środki MSWiA - 34 330,00 zł
środki własne - 8 582,63 zł,

-remont drogi gminnej w Głowaczowej nakwotę 116 351,56 zł,wtym'.
środki MSWiA - 93 081,00 zł
środki własne - 23 270,56 zł.

Realizowane zadania inwesĘcyjne:

Wykonano modemizację drogi gminnej w Starej Jastrząbce w km 0+000 do 0+060 w kwocie
I7 495,03 zł.

Wykonano modernizację drogi gminnej Żdzary Żródła Koniec dz.1,36I i 1422 w km 0+000
do 0+570,7 i 0+582,8 do 0+712,10 w kwocie 26 953,27zł.

Zakupiono działki na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach: Przeryty Bór, ŻdŻary,
Grabiny, Czame! Głowaczowa i Golemki na ogólnąkwotę 60 090,00 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwesĘcyjne:

turysĘczno_rekreacyjnego w Czarnej
opłacono studium wykonalności dla projektu oraz vzvpełnienie opracowania dla wniosku,
zakupiono wyposażenie do Centrum Kultury w Borowej Ę.9 sń zestawów komputerowych,
telewizor- | szt., kopiarka-l szt., 9 szt. biurek,9szt foteli komputerowych, 30 szt. stolików,
I2O szt. krzeseł, bilard- lsŹ. ogólna kwota poniesionych wydatków to 75 897,62 zł'

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZapŁacono na|eŻne podatki na rzecz budżetu w kwocie 162 678'00 zł, zaklpiono farby i
pomalowano pomieszczenia w budynku gmirurym- piwnice, klatkę schodową przy uI.
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Konarskiego za kwotę l73I,l9 zł, opŁacoto zuĘcie energii, gazu, wody, odbiór ścieków z
budynku' naprawę kotłowni w budynku, roboty rozbiórkowe przy budynku byłego SKR
Czama w kwocie 9 000,00 zł, przegląd instalacji gazowych, wykonanie irojektu rózbiórki
budynku w kwocie 2 952,00 zŁ, niwelację terenu po byłym Kółku Roiniózym w kwocie
6 937 

'20 
zł, oraz opłacono ubezpieczenie budynków.

Realizowane zadanie inwesĘcyjne:

wrazz budową dwóch garaĘ
Nie wykonano planu wydatków w związku z niezłożeniem przez wykonawcę faktury za
roboty wynikające z roz|iczenia zadania.

DZIAŁALNOŚC USŁUGoWA

w 2012 roku opłacono opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna otaz Miejscowego planu
Zagospodarowania Przestrzennego pod teren eksploatacji kruszywa w kwocie 13 650,00 zł.

INFORMATYKA

Realizowane zadanie inwesĘcyjne:

Zapłacono zapełnienie funkcji inżynierakontraktu w kwocie 98O,l3 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące zwięane z realizacją zadan zleconych składają się: wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzen, umowa zlecęnie na doręczenie wezwań do poboru, zakup
druków, pieczątek, tonerów, przepisy, części do komputera' koszty delegacji, ,y"rułt
samochodowy, opłaty pocŻowe, tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna
programu' zorganizowanie uroczystości wręczenia medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
składka PFRON, odpis na ZFŚS.
Całkowity koszt utrzymania pracowników zadń zleconych wynosi I83 202'98 zł, w tym
własne środki w kwocie 98.673,98 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów w kwocię
I29 504'35 zł.

Wydatki bieŻące na administrację dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, zakup tonerów, materiałów
biurowych, części do drukarek i komputerów, druków, przepisów' Środków czystości'
ręczników i herbaty dla pracowników, materiałów do remontu instalacji wodnej UG' dwóch
telefonów' wentylatora' UPS' zestawów do podpisu elektronicznego' higrometru cyfrowego z
termometrem do pomieszczeń archiwum' laminatora i foli do laminatora, zakup Laptopa,
niszczarki, mapę Gminy Czarna, wentylatora, akumulatorów do zasilaczy, drukarki i zestawu
komputerowego Z oprogramowaniem do referatu ochrony środowiska' odkurzacza, prowizji
za prowadzenie rachunków oraz HOMENET' badań okresowych pracowników' prenumeraty

36



czasopism, opŁaty pocztowej, opłaty za ptzedł'lzenie licencji za użytkowanie programów
komputerowych, za ścieki, odnowienia podpisów e1ektronicz''y"h, faktur za nadzór
konserwacyjny programu ewidencji działalności gospodarczej, opiekę autorską nad
programami, abonamentuza LEX, opłaty za usługę archiwizacyjnąutrzymanie aplit<aóji nr-
aktualizacja, przegląd instalacji vrządzen gazovłych, opłat komomiczych, wymiany drzwi,
zużycie energii' wody, gazu, kosztów szkoleń, delegacj i, ryczałtów samochodo*y"h, usług
internetowych i telefonicznych, ubezpieczenia budynków, składki PFRON oraz odpisu na
ZFSS. ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2 231 048,46 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

otazprogtam 
',opłaty Za usuwanie odpadów'' na kwotę 5 500,00 zł.

Środki na promocję w kwocie 800,00 zł zostały wykorzystane na opłacenie wywiitdu w radio
o walorach gminy Czarna udzielonego przęz Sekretarza Gminy'

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie
5.555,44 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania 5 Gmin
w Ropczycach'' w kwocie 7.900,83 zł. Dokonano również opłaty od wniosku o wydanie
interpretacji do Izby Skarbowej.

URZEDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PAŃSTwowEJ. KoNTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wydatkowano środki nazapłatęv'ynagtodzenwrazz pochodnymi ztytułuumów z dwoma
pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2I5O,OO zł.

BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPoZAROWA

W 2012 roku poniesiono wydatki bieŻące dla jednostek oSP na ogólnąkwotę 1ó2.195,58 zł,
na które składają się: ekwiwalenty dla strazaków za udział w akcjach poŻamtczych' umowy
zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych, prenumerata czasopisma
,,Strażak''' opłaty do KRS, opłaty za EM, energię' badania konserwatorów, usług
telefonicznych otaz lbezpieczenie samochodów i strazaków. Wydatkowano równieŻ środki
dla oSP Borowa na naprawę samochodu w kwocie 2223,88 zł i naprawę ogrodzeniaptzy
zbiorniku ppoż - I626,50 zŁ. Dla oSP Róża zakupiono akumulator wtaz z montazem-
1 633,05 zł, dla oSP Głowaczowa zakupiono lampę LZP i zestaw mocujący- 2 854,95 zł,
ubrania w kwocie 525,60 zł oraz wąż do motopompy- 8I2,88zł, dla oSP Grabiny zakupiono
akumulator - I 320,0l zł oruz wąż do motopompy - 450,00 zł, dla oSP Jazwiny zakupiono
wąz do motopompy- 985,01 zł oruz ubrania ochronne - ó 086,40 zł, dla oSP Czarna
wykonano montaŻ regału- 3.466,06 zł, remont syreny' ptzegląd i legalizacja zestawu
ratowniczego-762,60 zł oraz czyszczenie krzeseł-516,60 zł, dla oSP Podlesie zakupiono wĘ
do motopompy- 450,00 zł, ubrania ochronne- 6 720,03 zł, dla oSP Chotowa zakupiono
ubrania ochronne- 6120,03 zł, wĘ do motopompy- 850,00 zł, opłacono dokumentację na
rozbiórkę budynku- 2 952,00 zł, dla oSP Stara Jastrząbka zakupiono ubrania ochronne-
6 092,0I zł, wykonano również ogrodzenie obok byłej kotłowni i zbiornika ppoz Przyborów
za kwotę 3 4|0,36 zł.
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Realizowane zadanie inwesĘcyjne:

infrastrukturą
Wykonano projekt budynku w tym garaż dla oSP Chotowa wraz
towarzyszącąw kwocie 14 944,50 zł'

Wydatkowano środki na usuwanie skutków powodzi w tym wypłatę
strażaków biorących udział w akcji powodziowej na ogólnąkwotę l 924,66

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

z towarzyszącą

z infrastrukturą

ekwiwalentu dla
zł.

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciryniętych kredytów i pożyczek w
kwocie I275 245,40 zł.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano zwrotu części subwencji ogólnej dla
gmin wraz z odsetkami w kwocię 167 198,00 zł.

oŚwrłrł r wycnowłNm

SZKoŁY PoDSTAwoWE 801 - 80101

Gmina Czarna opłaciła studium wykonalności dla projektu ''Podniesienie jakości usług
edukacyjnychpoprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacfnej w Przedszkolu i Szkole
Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkól w Grabinach'' w kwocie 5 800'00zł oraz
konsultacje i przygotowanie koncepcji projektu do działania w kwocie 3 32I,0O zł.

SP BOROWA
Wydatki bieŻące w kwocie 591 550,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 480 582,15 zł, oraz świadczenianatzęcz osób fizycznych w kwocie 31 73I,7O zŁ.
Pozostałe wydatki to bieŻące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za
transport posiłków -II 774,00 zł, formowanie elementów zielonych _ 1500'00 zł.
Dokonano zakupu: kosy spalinowej _ 1' 724,00 zł.

SP CHOTOWA
Wydatki bteŻące w kwocie 691 752,26 zł, w tym wynagrodzęnia i składki od nich naliczone
wkwocie 564737,I5 zł, oraz świadczenianarzecz osób fizycznych w kwocię 39 546,86 zŁ.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty: za media, za
transport posiłków _ 12 212,00 zł' montaz oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły -
2 768,04 zł.
Dokonano zakupupomocy dydaktycznych do kl' 0 - 1 000,00 zł.

SP CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie l 551 524,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie I I32 |65 ,7 4 zł otaz świadczeni a na tzecz osób fizycznych w kwocie
70 708,59 zł.Pozostałe wydatki to biezące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaĘ za
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media, przewózuczniów na zawody _ 2 100,00 zł, konserwacja systemu alarmowego -
2 076,24 zł,montaŻ wykładzin do kl. 0 _3 989,82 zł.
Dokonano zakupu: komputera _ 1 200,00 zŁ, pomocy dydaktycznych do kl. 0 _ I 988,44 zł,
sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu,,Cyfrowa Szkoła'' _ 116 604,00 zł,
sprzętu kuchennego _32 665,16 zł, meble do kl. 0 _ 15 446,34 zŁ.

Realizowane zadanie inwestycyjne:
Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czarnej na oddział przedszkolny
Wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty remontowe budowlane' roboty
instalacyjne) _27 743,92 zł.

sP GŁowACZowA
Wydatki bieŻące w kwocie 4l2 72l,0l zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 309 294'43 zł oraz świadczenia na tzęcz osób ftzycznych w kwocie 18 488,60 zł.
Pozostałe wydatki to bieŻące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za medta, za
transport posiłków _ I2 798,00 zł,vłymiana rury instalacji wodnej po awarii _ 977,85 zł.

SP GRABIIIY
Wydatki bieŻące w kwocie 954 887,49 zł,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 676 63I,90 zł, oraz świadczeniartarzecz osob ftzycznych w kwocie 44 033,60 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont
schodów zewnętrznych _ 2496I,69 zł, docieplenie sali gimnastycznej _ 65850,3I zł,
wymiana stolarki drzwiowej _ 4 358,32 zł'
Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych i książek _ 1 9lI,0l zŁ.

SP JAZWINY
Wydatki bieŻące w kwocie 362712,72 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 284 045,4l zł, otaz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 579,OO zł,
Pozostałe wydatki to bieŻące utrzymanie szkoĘ, fundusz socjalny, opłaty: za media, za
transport posiłków _ 7 524,00 zł.
Dokonano zakupu: lampy do projektora _ 1 190,00 zł.

SP PRZYBOROW
Wydatki bieŻące w kwocie 690 223,38 zł,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 568 400,30 zł, oraz świadczenia na rzęcz osób ftzycznych w kwocie 40 257,60 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za
transport posiłków _ 8 428,00 zł'
Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych (telewizor' komputery) _ 3 999,00 zŁ.

SP ROZA
Wydatki bieżące w kwocie 639 572,12 zł,w Ęm: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 538 690,26 zł, oraz świadczenia na rzęcz osób ftzycznych w kwocie 33 129,08 zł'
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media.

sP STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieŻące w kwocie 832 70l,70 zŁ, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 659 536,10 zł, oraz świadczenia na rzecz osob ftzycznych w kwocie 41 905,I2 zł.
Pozostałe wydatki tobieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, naprawa
kserokopiarki _ I 277 ,97 zł, v,ymiana okien i orynnowania _ 23 584,66 zł.
Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych _ I793,00 zł.
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SP ZDZARY
Wydatki bieŻące w kwocie 897 414,87 zł,w tym vłynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 626 058,39 zł oraz świadczeni a na tzecz osób fizycznych w kwocie 42 622,35 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty za media,
wymiana rury instalacji wodnej po awarii _ 996,30 zł, zagospodarowanie placu szkolnego
(plac utwardzony kostką) 86026,35 Żł, nadzór inwestorski - 1 049,10 żł,
zagospodarowanie terenu zieleni _ 1 905,00 zł.
Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych _ I 529,OO zł, roślin _2 578,OO zł.

Realizowane zadanie inwesĘcyjne:

Wykonano plac utwardzony kostką ogrodzenie _ 86026,35zł, roboty uzupełniające przy
placu utwardzonego kostką_ 31 373,8I zł.

oDDZIAŁY PRZEDSZKoLNE W SZKOŁACH PoDSTAWoWYCH 801 - 80103

oDDZIAŁ KL.0 BoRowA
Wydatki bieŻące w kwocie 47 258,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 42 062,4I zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 2]6,00 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

0DDZIAŁ KL.0 CHoTowA
Wydatki bieżące w kwocie 35 095,90 zł, w tym: wynagtodzenia i składki od nich naliczone
w kwocię 27 78l,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 434,80 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

0DDZIAŁ KL.0 CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 20 608,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 17 ]90,lI zł oruz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 858,90 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

0DDZIAŁ KL.o GŁowAC Zow A
Wydatki bieŻące w kwocie 71 978,96 zł, w tym'. wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 64299,46 zł oraz świadczenianarzeczosób fizycznych w kwocie 4 ]99,60 zł.
oDDZIAŁ KL.0 GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 78 272,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 70 485,56 zł otaz świadczeniarLatzecz osob ftzycznych w kwocie 4 906,60
zł.Pozostałe wydatki to fundusz socjalny'

0DDZIAŁ KL.o JAŹWINY
Wydatki bieŻące w kwocie 62 549,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 57 353'15 zł oraz świadczenia na rzęcz osób fizycznych w kwocie 3 276,00 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny'

DDDZIAŁ KL.0 RoZA
Wydatki bieŻące w kwocie 43 965,75 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 36 66l,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 424,80 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.
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oDDzIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieŻące w kwocie 80 527,44 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich na|iczone
w kwocie 72175,98 zł oruz świadczenia na rzęcz osób fizycznych w kwocie 4 434,80 zł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

0DDZ|AŁKL.0 ŻlŻ1^nv
Wydatki bieŻące w kwocie 67 337,96 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone wkwocie 6029I,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
4 166,80 zł.Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

w 2012 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów dotacji na
zamieszkujących na terenie Gminy Czal:rra 4 dzieci w okresie od m-ca stycznia do czerwca i 1

dziecka w m-cu lipcu uczęszczających do niepublicznego przedszkola, do Gminy Tarnów
przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy
Czama 1 dziecka uczęszczĄącego do niepublicznego przedszkola w okresie od m-ca
września do m-ca grudnia oraz do Urzędu Miasta Tarnów przekazano środki na refundację
kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy Czarna I dziecka w okresie od m-ca
stycznia do grudnia. Również do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację
kosztów poniesionych na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna2 dzieciuczęszczających
do przedszkoli publicznych w okresie od m-ca stycznia do częrwcai 4 dzieci w okresie od m-
ca września do grudnia. ogólna kwota przekazana do Gminy Miasta Dębica - 26186,95 zł,
do Gminy Tamów - 2 409,53 zł, do Urzędu Miasta Tarnów- 7 085,40 zł.

PP CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 408 205'36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naLiczone
w kwocie 321 674,99 zł, oraz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 21 002,80 zŁ.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty za media,
utrzymanie terenu zielent _ 1 120,00 zł,wymiana grzejników _ 3 233,85 zł.
Dokonano zakupu kwiatów rabatowych _2 523,10 zł.

PP PRZYBORÓW
Wydatki bieżące w kwocie 42557l,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 3I3 328,25 zł oraz świadczenianarzecz osób fizycznych w kwocie 21 803,46 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media.
Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw_3l 145,45 zł, sprzętu kuchennego _ 4 500,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:
Wykonanie systemu monitoringu wizyl'nego Przedszkola Publicznego w Przyborowie -
5 382,48 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA
Wydatki bieŻące w kwocie 2I2 97I,82 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie I9I 039,67 zł oraz świadczenia Ia rzecz osób fizycznych w kwocie 12 89I,72 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.
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PG CHOTOWA
Wydatki bieŻące w kwocie 545 384,00 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 453 745,47 zł oraz świadczenia na tzecz osób fizycznych w kwocie 26 645,82 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 1009252,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich
naliczone wkwocie 836 668,3I zŁ oraz świadczenia na Tzecz osób fizycznych w kwocie
54 150,08 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, rea|izacja
programu Comenius (wyjazd do Włoch) _ 28 969,24 zł (niezrealizowany plan zostanie
wykonany w kolejnyn roku).

PG GŁowACZowA
Wydatki bieŻące w kwocie 447 243,05 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 405 528,86 zł otaz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 24 O47,33 zł.
Pozostałe wydatki tobieŻące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRABINY
Wydatki bieŻące w kwocie 624 583,32 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 558 470,2I zł otaz świadczenia na tzęcz osób fizycznych w kwocie 38169,80 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAZWINY
Wydatki bieŻące w kwocie 402 899,10 zł' w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 356 736,10 zŁ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 952,20 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG ROZA
Wydatki bieŻące w kwocie 610 018,II zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 5I5 212,6I zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 Ż23,76 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.
Dokonano zakupu kserokopiarki _ 2 913,00 zŁ, wymieniono bojler do wody _ 2 50I,36 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieŻące w kwocię 432 270,]5 zł, w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 383 318,22 zł oraz świadczenia na tzecz osób ftzycznych w kwocie 27 806,40 zł.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG ZDZARY
Wydatki bieŻące w kwocie 227 379,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 169 055,34 zŁ oraz świadczenia na tzecz osób fizycznych w kwocie 8 ]72,00 zł.
Pozostałe wydatki to bieŻące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' realizacja programu
Comęnius (wy1azd do Finlandii, Republiki Czeskiej i Turcji) - 69 016,32 zł' rea|izacja
programu Comenius indywidualny _ 9 08I,69 zł.

DOWoZENIE UCZNIoW Do sZKoŁ 801 - 80113

Wydatki bieŻące w kwocie I50 484,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 71242,84 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeŻdŻających
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do Grabin i Starej Jastrząbki - 27 28I,36 zł, dopŁaĘ do dowozu indywidualnego _ 9 200'00
zł, zakup paliwa do autobusu_29 684,77 zł,naptawaautobusu _ 5 2I4,5O zł.

Gmina Czamaw rczdziale 80113 dokonała opłaty rejestracyjnej od samochodu zakupionego
ze środków PFRON.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKoNOMICZNO _ ADMINISTRACYJNEJ sZKoŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 459 520,13 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wkwocie 396 186,85 zł.Pozostałe wydatki to:bieŻące utrzymanie, fundusz socjalny' opłaty
za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, usługa archiwizacyjna tj.
wybrakowanie dokumentów do zniszczenia' których okres przechowywania upłynĄ oraz
uporządkowanie akt kat. B do dalszego przechowywania oraz uporządkowanie akt
osobowych _ 9 323,50 zł, usługi informatyczne _ I 023,26 zł.
Dokonano zakupu : materiałów biurowych' druków, komputera _ 1 530,00 zł,teczeki
segregatorów archiwalnych _ 1 905'89 zł, licencji programu Prawo oświatowe, licencji
programu księgowego' licencji programu płacowego _3 539,45 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKoNALENIE NAUCZYCIELI 801 - 8014ó

Wydatki bieŻące w kwocie 53 903,82 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli
studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.
Dokonano zakupu: materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

STOŁoWKI SZKoLNE I PRZEDSZKoLNE 80l - 80148

SToŁowKA CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 139115'23 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 79 I00,02 zł.Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zaklp żywności na
posiłki dla uczniów _ 56 733,42 zł.

sToŁowKA GRABINY
Wydatki bieŻące w kwocie 94 924,06 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczonę wkwocie 50 33I,76 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup zywności na
posiłki dla uczniów _ 42 404,44 zŁ.

sToŁowKA ROZA
Wydatki bieŻące w kwocię 100 851,8l zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 52 626,05 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup zywności na
posiłki dla uczniów _ 46 037,90 zł.

SToŁÓwKA STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieŻące w kwocie 99 815,04 zŁ, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 51 625,4I zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup zywności na
posiłki dla uczniów _ 46 00I,77 zł.

43



SToŁowKA ZDZARY
Wydatki bieŻące w kwocie 79 963,7I zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 47 396,16 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 30 379,69 zł.

SToŁÓwKA PP CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 89 623,|0 zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 59 844,09 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 27 59I,I5 zł.

SToŁowKA PP PRZYBORÓW
Wydatki bieżące w kwocie 80 042,17 zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 43 582,14 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów - 34 545,66 zł.

i składki od nich
zakup żywności na

i składki od nich
zakup żywności na

i składki od nich
zakup zyvności na

PoZOSTAŁ A DZIAŁALNoSC 80 1 -801 95

Wydatki bieŻące w kwocie 93 852,13 zł, w tym na vłynagrodzenia i składki
naliczone w kwocie 2 87 4,53 zł otaz świadczeni a na rzecz osób fizycznych w
15 100'00 zł.Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

w 2012 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono meble,
komputery, telewizor, orv gry piłkarzyki do Domu Strażaka w Róży, komputery' rower
treningowy oraz krzesła do Domu Kultury w Podlesiu' rower treningowy, telewizor do
Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej, komputery oruz gry piłkarzyki do Centrum
Kultury w Jaźwinach, wyposaŻenie, biurko i rower treningowy do Domu Strażaka w Starej
Jastrząbce' gry piłkarzyki do Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej, kłzesła
zakupiono do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej' opłacono warcztaty
szkoleniowo-terapeutyczne uczniów z Głowaczowej, Grabin, Czarnej i Jażwin, wypocz1mek
dla dzieci imłodzieŻy zparafti Straszęcin, dla dzieci zParaftt Czarna, opłatę sądowę, koszt
opinii biegłych lekarzy. ogółem poniesione wydatki bieŻące związane z profilaktyką i
tozwiązywaniem problemów alkoholowych to kwota l43 403,29 zł.

Realizowane zakupy inwestycyj ne :

13.530,00zł, bieżnię Kettler do Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej- 7.995,00 zł,
telewizor- 6.229,00 zł oraz atlas Master Sport, bieznię Kettler do Domu Kultury w
Podlesiu- 18.27 0,I7 zł.

Przekazano kwotę 2.000,00 zł do Izby Wylrzeżwień w Rzeszowie w celu pokrycia
częŚciowo kosztów osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu naszej gminy i
Sprawowanie opieki nad tymi osobami do czasu ichvłyttzeźwienia.

Z Rozdziała 85195- Pozostała działalnośó pokryto koszty obsługi wydania decyzji w
sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na kwotę 180,00 zł.

od nich
kwocie
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PoMoc SPoŁECZNA

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
Pokryto koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej czworga podopiecznych na kwotę
65.384,6I zł.

Rozdział 852 04_Ro d ziny zastęp cze
Poniesiono wydatki związane z odpłatnościąza pobyt dzieci z Gminy Czarna w placówce
opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie piecry zastępczej na kwotę 6.425,53 zł.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zostały zakupione materiały dla potrzeb zespołu na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny
Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne dwóch asystentów rodzin, koszty delegacji,
ryczałtów samochodowych, szkoleń. Z dotaĄi Wojewody do zadań własnych wydatkowano
7 .738,66 zł, ze środków własnych gminy wydatkowano 1.03l,34 zł.
Razem: 8.770,00 zł.

Rozdział 8S2l2-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne' świadczenia
pielęgnacyjnę orM świadczęnia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 4.596.765,40zł'
Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Sprawy świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego' wynagrodzenia z tytułu umowy z\ecenie, koszty
zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z tytliu zakupu usług
telekomunikacyjnych' vłyjazdów słuzbowych, szkoleń, akcesoriów komputerovłych oraz
składki ,lbezpieczenia społecznęgo dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne,
pokryte zostały częściowe koszty podejmowanych działafiwobec dłuzników alimentacyjnych.
Wysokość tych wydatków wyniosła 266'362,]9 zł.
Wartośó wydatków ogółem wyniosła 4.863.128,19 zł.
Dokonano równiez zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek
od tych świadczeń na ogólnąkwotę|2.805,86 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacalne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne orarz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek
stały i świadczenie pielęgnacyjne. ogółem wartość opłaconych składek to Ż4.315,84 zŁ.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wypłacone zostały zasiłki okresowe dla 351 rodzin, ptzyznane głównie z powodu bezrobocia,

długotrwałej choroby, niepełnosprawności' wielodzietności na kwotę 665 .480,9 4 zł.

Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych pieniężnych i w naturze dla 52 rodzin
na kwotę 57.923,25 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła ]23.404,19 zł.

Przekazano dotację w kwocię 5.000,00 zł na dofinansowantę zadań zleconych do rcalrizacjt

stowarzyszeniom - pomoc osobom bezdomnyrn.
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Rozdział- 8521 S-Dodatki mieszkaniowe
Wypłacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań - I02 47],43 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe
Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę 132.199,05 zł.

Rozdzial 852l9-ośrodki Pomocy Społecznej
Zostały pokrye koszty utrzymania ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne
pracowników zatrudnionych w ośrodku, wynagrodzenta z tytułu umowy zlecenia, zakup
materiałów biurowych znaczków pocztowych, usług bankowych, połączeń telefonicznych,
służbowych wyjazdów w teren, delegacji, szkoleń dla pracowników a takŻe zakup akcesoriów
komputerowych i licencji.
Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych _ na podstawie postanowienia sądu na kwotę 5.715,60 zł.
Ze środków własnych gminy wydatkowano 154.97I,57 zł.
Z dotacji Wojewody do zadanwłasnych wydatkowano I75.955,34 zł.Razem: 336.642,5I zł.

Rozdział 85228_Usługi opiekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze
Pokryte zostały koszty specjalistycznychusług opiekuńczych realizowanych dla 2 osób -
umowy zlecen:ra i pochodne dla2 pracowników na kwotę ogółem 25.732,92 zł

Rozdział 85295-Pozostała dzialalność
Realizowany jest Program rządowy,,PoMoC PAŃSTWA w ZAKRESIE DoZYWIANIA''.
Z posiłków korzystało 811 dzieci z 403 rodzin i 4 dorosłe osoby. Ponadto wypłacono zasiłki
celowe dla 299 rodzin na zakup żywności, pomoc w formie żywności dla 6 rodzin. KosŹ
posiłków dla dzieci wynosi 38I.119,26 zł, d|a dorosłych 2.14I,61 zł, zasiłków i pomocy w
natutze 342.256,13 zł.
Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Liczba osób objętych75, kwota 48.300,00 zł.
Razem: 7]3.8I7 

'00 
zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SWIETLICE SZKOLNE 854- 8540I

ŚwrprrrcA GRABINY
Wydatki bieŻące w kwocie 56 882,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 49 568,29 zł oraz świadczenia na tzecz osób fizycznych w kwocie 4 434,80 zŁ.

Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

Śwrnrr,rcA sTARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 60 048,55 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wkwocie 52777,I3 zł oraz świadczeniallarzęcz osób fizycznych w kwocie 439I,5Żzł.
Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW 854- 85415

Wydatki bieŻące w kwocie 706125,00 zł,w tym:
stypendia motywacyjne _ 10 000 zł,
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wypłacono dla I7 uczniów,
w1prawka szkolna _30 780,00 zł,
wypłacono dla 163 uczniów'
stypendia socjalne - 632 077,76 zł,
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 583 dla 752 uczniów,
zasiłki szkolne - 33 Ż67,24 zł,
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 43 dla 80 uczniów.
Z vłyŻej wymienionych środków sfinansowano: opłaty za Intęrnet, zakup podręczników
i artykułów szkolnych, zakttp odzieŻy sportowej, opłaty za kursy językowe, opłaty za
czesne' opłaty zarycieczki szkolne, dojazdy do szkół itp.

POZoSTAŁ ADZIAŁALNoSC 854 _ 85495

Wydatki bieŻące w kwocie 4 904,64 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów
przedszkoli.

GOSPODARKA KoMUNALNA I oCHRoNł ŚnooowlsKA

w 2012 roku do Gminnego ZakJadu Gospodarki Komunalnej w Czarrrej przekazano dotację
w kwocie 98.706'00 zł, dokonano opłaty rocznej od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy za
zajęcie pasa drogowego oraz VAT od czynszu

Realizowane zadania inwestycyjne:

modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Glowaczowej
Zapłacono za- staóji uzdatńiania wody, ujęiie *óay Ż zblomiki o pojemności 150m 3,

'ożbudo*ę 
oczyszsza|ni ścieków do przepustowości 450m3/dobę, kana\izację sanitamą fi

200mm-6149 metrów, fi 160mm-27I7 metrów, tłoczna fi 90mmm-I302 metry, fi 50 mm-956
metrów, przepompownie 6 szt, ptzyłącza 98 sztuk. ogólna kwota poniesionych wydatków
na zadanię wyniosła 3 891 144,25 zł, w tym środki z poŻyczki Banku Gospodarstwa
Krajowego _ 2 784 979,00 zł.

Zakupiono działkęw Głowaczowej w kwocie 5 730,00zł.

Do Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Czamej przekazano dotację celową w
kwocie 20 000,00 zł na zakup samochodu.

w 2OI2 roku opłacono selektywną zbiorkę odpadów w kwocie 35 343,62 zł, vływóz odpadów
komunalnych na wys1pisko z sołectwa Czama ul. Słowackiego, ul. Spółdzie\cza, z Grabin'
Rózy, Starej Jastrząbki, Borowej, Chotowej i z terenu byłego SKR Czarna na ogólną kwotę
56 275,29 zł'

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych-nasadzenie vraz z dostawą
kwiatów' na opryski i obcięcie drzew w sołectwie Stara Jastrząbka (olszyny), koszenie
terenów zielonych, wykaszanie, wycięcie zarośli' montaz ławek w Przyborowie' wycięcie lip
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na ul' Wojska Polskiego w Czarnej orazmontaŻtablic informacyjnych w sołectwie Borowa i
Jawornik. ogółem poniesiono wydatki w kwocie 29 876,25zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku
Gmin D orzecza'Wisloki"

Poniesiono wydatki na Zot9anizowanie konferencji w ramach projektu oraz opłacono
wykonanie strony internetowej na ogolnąkwotę I 495,29 zł'
Zaplanowarte a nie wykonane wydatki dotycząpromocji i szkoleń w projekcie które będą
zrealizowane w latach następnych.

Poniesiono wydatki związane zzakupemkarmy i usługi weterynaryjne w kwocie 5 656,26 zł.

Gmina poniosła wydatki związane z uttzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji ptzy
drogach gminnych w sołectwach, naprawą oświetlenia ulicznego w Głowaczowej, Czarnej-
u|. Zawtszy Czamego, wymianą Źródeł światła w miejscowości Róza i JaŹwiny, Przyborowie,
montażem lampy oświetleniowej w miejscowości Golemki. ogólna kwota poniesionych
wydatkówto 1 120 914,93 zł.

w 2012 roku z opłat za korzystanie ze środowiska poniesiono część wydatków poniesionych
na selektywnązbiórkę odpadów w kwocie 21 596,00 zł.

Realizowane zadania inwesĘcyjne:

dokumentacj i technicznej
opracowano dokumentację dla oświetlenia
Dembowskiego, Golemki, Chotowa, Grabiny
Głowaczowa na ogólnąkwotę 20 988,50 zł.

ulicznego w miejscowościach: Czama ul.
most, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik,

Dofinansowano usuwanie wyrobów azbestowych dla mieszkańców gminy Czarna w formie
zapłaty faktury wykonawcy zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Czarnej na ogólną kwotę
43 567,34 zł.

Dofinansowano do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków osobie ftzycznej w kwocie
4 000,00 zł.

Wydatkowano środki związale z gromadzeniem środków z opłat produktowych - częściowe
pokrycie wydatków związanychz selektywnązbiórkąodpadów w kwocie 3 968,24 zł.

Na komunatizację wydatkowano środki na opłaty zwięane z aktami notarialnymi, opłaty
sądowe, vłykazy zmian, opłaty zavłykaznieruchomoŚci do sptzedaŻy, synchronizacjędziałki
w Chotowej, wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w Starej Jastrząbce,

Chotowej i Czarnej, wykonanie podziału nieruchomości w Grabinach pod drogi gminne,
opłatę za ogłoszenie o rokowaniach na nieruchomości w Grabinach, operat szacunkowy na

wycenę nieruchomości w JaŹwinach, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w
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Czamey ogłoszenie przetargu na nieruchomość w Chotowej, Podlesiu, Grabinach, podział
działek w Golemkach i Zdżarach, podział działki w Grabinach, podział działki obręb Czama,
podział działki (koło mostu kolejowego obręb Grabiny), wycena nieruchomości w Chotowej'
sporządzenie wyceny nieruchomości w Grabinach wraz zabudową wykonanie podziału
nieruchomości w Głowaczowej pod przepompownię, za vłyŁączenie gruntów z produkcji
rolnej w Starej Jasttząbce, inwentaryzację drogi asfaltowej ,opłaty wieczystoksięgowe oraz
opłacono eutanazję bezdomnych szczetiąt' ogólna kwota poniesionych wydatków to
I0I 399,2 0 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w 2012 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czamej ptzekazano dotację w
kwocie 1.185.5ó4,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych ptzez Gminne
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Do bibliotekprzekazano dotację w kwocie 87.900,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

zabaw wrazz infrastrukturą w Prryborowie
opłacono wykonanie dokumentacji projektowej centrum kultury w kwocie 43 I59,00 zł.

Budynek przebudowany na Centrum Kulturalno-lnformatyczne z budynku ręmlzy oSP o
powierzchni użytkowej 328,5m2 z nową instalacją wodno-kanalizacyjną c. o' i gazow%

instalacją elektryczną przyłączem kanalizaĄi. wykonano zagospodarowanie terenu,
oświetlenie parkingu' Zakupiono wyposażenie: krzesła konferencyjne 40 szt., Stoliki 10 szt.'
fotele biurowe 3 szt., biurka komputerowe 3 szt. , telewizor 46" I szt. , zestawy komputerowe
3 szt., stół do tenisa I sń., Atlas do ćwiczęn2 szt. ogóIna kwota poniesionych wydatków na

to zadanie 463 37l,64 zł.

W rozdzialę ',ochrona zabyków i opieka nad zabyLkam|'' wydatkowano środki na

zagospodarowanie terenu koło figury św' Antoniego w miejscowości Głowaczowa w kwocie
3 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

w 2OI2 roku przekazano dotację do stowarzyszeń Sportowych na wsparcie rozwoju sportu

na terenie gminy na kwotę 184.000'00 zł. w tym:
o LKS Głowaczowa
o LKS Dąb Żdzary
o LKS orły Borowa
o LKS Czamowia

- 31.000'00 zł,
- 20.000,00 zŁ,

- 28.000,00 zł,
- 54.000'00 zł,

o LKS Dąbrówka w Starej
Jastrząbce - 18'000,00 zł,

o LKS Kamieniarz Golemki - 33.000,00 zł'
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Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki
konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup
nawozów, paliwa do kosiarek, za zuŻycie energii, gazu, wody, środki czystości do szatni
Czama, siatkę do piłki ręcznej, naprawę ogrodzenia przy boisku sportowym Czarna,
wałowanie boiska w Borowej i Przyborowie, demontaŻ i montaz naciągów do piłki siatkowej
w miejscowości Róża i Przyborowie, naprawę blaszaka (szatni) przy boisku w Borowej,
odbiór ścieków, walcowanie boiska w miejscowości Przyborów i Głowaczowa, koszenie
boiska' ubezpieczenie budynku (szatnia-siłownia Czama). ogółem poniesione wydatki na
bteŻące utrzymanie to kwota 49 575,69 zŁ.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

opłacono budowę ogrodzenia panelowego, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz
chodnika w kwocie 59 968,39 zł.

Zapłacono za modernizację kanalizacji deszczowej, wykonanie barierki ogrodzenia
wewnętrznego boiska a chodnikiem, modernizację elementów listew siedzeń drewnianych na
trybunie, malowanie' rozścielenie zięmi na ogólnąkwotę25 523,39 zł.

Zakupiono boksy dla zawodnikow rezerwowych- zamontowano na stadionie w Czarnej w
kwocie 9 900,00 zŁ.
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Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku budżetowego

Dział Rozdz. Nazwa Plan Zmiany
w planie

Plan po
zmianach

WYDATKI BIEZĄCE

801

l080r

oŚwIATA I wYcHowANIE
Gimnazja

Program "Uczenie się przez całe życiel| realix,owany w ramach
Partners kiego Proj ektu SzkóI Programu Comenius

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIVI50/2012 z dnia25.0|.20l2r.
Program "Uczenie się przez cale życie|' realizowany w ramach
Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów
Comeniusa

- Uchwała Rady Gminy Nr XX|Y2l0l20l2 z dnia30.07 '20l2r.
- Uchwała Rady Gminy N r XXXY II/ 27 3 l 20 l 2 z dnia 3 l .l2.2O l 2r.

Program "Uczenie się przez całe życie,, realizowany w ramach
Partnerskiego Projektu Szkól Programu Comenius - Projekt ,/Sport to
uniwersalny język"

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/225l20l2 zdnia10.09.20|2r.

10 000,00

0,00

0,00

62 974,36

62 g',r4,36

9 081,69

19 734,30

-t0 652,61

63 089,60

ó3 089.ó0

7Ż 974,36

9 081,69

63 089,60

WYDATKI MAJĄTKoWE
010

01008

RoLNIcTwo I ŁowIECTwo
Melioracje wodne

Budowa kanalu ulgi dla potoku Vl/siowa w miejscowości Borowa

- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/I73120l2 z dnia26.03.20l2r'
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/200/20I2 z dnia25.06.2012r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIl225l20l2 z dnia l0'09.20l2r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/273 12012 z dnia31.l2.20l2r.

956 500,00 -419 445,00

-412 64t,00

30 000,00

-30 000,00

-ó 804'00

537 055,00

630

7Ż0

63003

72095

TURYSTYKA

Zadania w zakręsie rozpowszechniania turystyki

P o s zerze n ie oIe rty t ury s ly czn o- k u ltur alnej G mi ny C za r n a p op rzez
bu dow ę p arku lu ry sE czno-re kreacyj nego

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIVI50/2012 z dnia25.01.20l2r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIl225l20l2 z dnia l0.09.20l2r.

INFORMATYKA
Pozostała działalnośó

PS eA P-Po dk arp ac k i System e-Administracj i Publicznej
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV229 120|2 z dnia 21.09.2012r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXYU273120I2 z dnia2l.l2.20l2r.

25 000,00

574 412,00

50 898,00

100 824,00

-49 926,00

-573 431,00

-538 440,00

-34 99t,00

75 898,0(

981,00

900

9000 I

GoSPDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

B u dow a s i e c i k an a lizacj i s anitar n ej, r ozb u dow a o c4l s zczalni ś cie k ów
oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej

- Uchwała Rady Gminy Nr XXvll73l20|2 z dnia26.03.20l2r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXI)V2l0l20l2 z dnia30'07.20l2r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXYl255l20l2 z dnia29.1l.20l2r.

4 762 008,00 856,00

-890 456,00

28 000,00

-8 400.00

-870 3 891 152,00
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90005 Jcfuona powietrza atmosferycznego i klimatu
hstalacja syslemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci
oublicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do
7wiązku Gmin Dorzecza Wisłoki

- Uchwała Radv Gminv Nr XXXIV/247120|2 z dnia l2.ll.20l2r.

27 752,00 -18 837,00

-18 837,0C

8 915,00

921
92t09

KULTURA I OCHRONA DZTEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Przebudowa remizy oSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-
Informalyczne

- Uchwała Rady Gminy Nr XXYll73l20lŻ zdnia26.03.20l2r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXYIUŻ73|2012 z dnia3|.l2.20l2r'

742 000,00 -273 591,00

-263 381,00
-10 210,00

468 409,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział Rozdzial Nazwa
Wysokość

planowanych
nąlrląrlńrv

Realizacja (zl)
Stopień

realizacji (oh)

010

630

01008

63003

RoLNIcTwo t ŁowlEcTwo
Melioracje wodne
Budowa kanalu ulgi dla potoku wsiowa w miejscowości Borowa
Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki

Po s zerze nie ofe rty t u ry s A czno- ku ll u ra I n ej G miny C zar n a p op r zez
b u dow ę par ku tury sly czno-rekreacyj nego

2 952 273,69

547 959,40 541 956,66

89 229,87

100,00

3,02

720

72095
INFORMATYKA
Pozostała działalność
PSeAP-Podkarpacki Svstem e-Administracii Publicznei 533 690,00 980.13 0,18

801

80101

801 l0

oŚwIATA I wYcHowANIE
Szkoły podstawowe

Podniesienie jakości uslug edukacyjnych poprzez poprowę
i nfr astr u k I u ry sp ort ow o -edu kacyj n ej w Pr ze ds zko I u i S zk o I e

Podstawowej w Prąlborowie oraz u, Zespole Szkót w Grabinach

Gimnazja

Program "Ucpnie się przez całę życie" realizowany w ramach
Partnerskiego Projeku Szkół Progamu Comenius

Program "Uczenie się przez cale zycie" realizowany w ramach
Pr o g r amu C o me n i u s, a k cj a : łIlyj azdy i n dywi du a l n e U czniów
Comeniusa

Program "Uczenie się przez cale ż1lcie" realizowany v, ramach
Partnerskiego Projeklu Szkól Programu Comenius - Projekt??Sporl to

uniwersalny język"

I 125 095,00

81 788,00

Żl 921,00

18862,00

0,00

7r 472,36

9 081,69

28969,24

0,00

87,39

4l,4Ż

36,73

900
90001

90005

GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

B u dow a s i eci k an alizacj i s an it a r n ej, ro zb u dow a o c 4y s zczalni ś cie k ów

oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych na terenie użyteczności publicznej
otal domach prywalnych na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza llisloki

4 028 902,00

,t 184 110.00

4 003 134,35

1495.29

100,00

0.04

t^i'\
I
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Iv. INFORMACJA Z WYKoNANIA DocHoDow I wYDATKow ZWIĄZANYCH
zw IAZ ANYCH Z REALI Z AC J Ą ZADAŃ Z Z AKKESU ADMINIS TRAC JI
RZĄDoWEJ oRAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA2OI2 ROK

) n-.ło Wykonane
wvdatki

rkYo
1 2 4 s16 7

010

01095

01095

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Pozostała działalność

Dochody bieżące' w Ęm:
- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakręsu administracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Pozostała działalność

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związanę z realizacjąich statutowych zadań

217 074,00

217 074,00

217 074,00

217 074,00

217 074,00

217 074,00

217 074,00

3 453,2r

Żl3 620,79

217 073,03

217 073,03

217 073,03

217 073,03

217 073,03

2r7 073,03

217 073,03

217 073,03

3 453,21

213 619,82

100,00

100,00

100,00

100,00

r00,00

100,00

100,00

100,00

750

7501 l

7501 I

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań z|econych gminie ustawami

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

80 469,09

4 059,91

84 529,00

84 s29,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

84 529,00

80 469,09

4 059,91

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow
WŁADZY PAŃSTwowEJ, KoNTRoLI I

ocHRoNY PRAWA oRAZ SĄDowNIcTwA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na

re al izacj ę zadań b ieżący ch z zakr esu ad m in i stracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 150,0C

2 150,00

2150,0C

Żl 50,00

2150,00

2 150,00

2 150,00

2 150,00 2 150,00

100,00

100,0c

OC100,
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75 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budŻetowych, w tym:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

0cI 50,2

2 150,00

2 150,0c

2 150,00

2 150,00

150,00

150,00

150,00

)

2

2

00100,

100,00

100,00

100,00

851

85195

8s 195

OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrrymane zbudżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadń zleconych gminie ustawami

I 80,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

80,00I

100,00

100,00

r00,00

Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85Ż

852t2

85212

PoMoc sPoŁEcZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

aIimentacyjnego oruz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na

rea|izację zadań bieżących z zakresu administracj i

rządowej oraz innych zad,an zleconych gminie ustawami

Swiadczenia rodzinnę, świadczenie z funduszu

alimentacyjne go oraz składki na ubezpieczenia

emeryta|ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

3) świadczeni a na rzęcz osób fizycznych

5 023 449,00

4 928 800,00

4 928 800,00

4 928 800,00

4 928 800,00

4 928 800,00

258 364,00

247 676,00

l0 688,00

4 670 436,00

4 944 120,30

4 849 729,96

4 849 729,96

4 849 729,96

4 944120,30

4 849 729,96

4 849 729,96

252 964,56

242 444,45

l0 520,11

4 596 765,40

98,40

97,91

97,89

98,43

98,42

98,40

98,40

s0,26

98,40

852),3 Składki na ubezpieczenie zdrowotn e opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektórę świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w za1ęciach centrum integracji

społecznej

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracj i

rządowej otaz innych zadań z|econych gminie ustawami

t4 696,00

t4 696,00

14 696,00

14 554,80

14 554,8C

l4 554,8C 99,04

99,04

99.04
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85213 Składki na ubezpieczen ie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej' niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji

społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

t4 696,00

14 696,00

14 696,00

14 696,00

l4 554,80

14 554,80

r4 554,80

t4 554,80

99,04

99,04

99,04

99,04

8s219 ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na

realizac1ę zadań bieżących z zakresu administracj i

rządowej oraz innych zadań zlęconych gminie ustawami

5 803,00

5 803,00

5 803,00

s 802,62

5 802,62

5 802,62

99,99

99,99

99,99

85219 ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z realizac1ąich statutowy ch zadań

3) świadczeni a na rzęcz osób fizycznych

5 803,00

5 803,00

87,04

87,04

5 715,96

5 802,62

5 802,62

87,02

5 715,60

99,99

99,99

99,98

99,99

85228

85228

Usługi opiekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na

realizację zadan bieżących z zakresu administracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2s 750,00

25 750,00

25 750,00

25150,00

25 750,00

25 750,00

25 750,00

2s 732,92

25 732,92

25 732,92

)5 1?) g)

25 732,92

)\ 71) q')

)\ 1?) q)

99,93

99,93

99,93

99,93

99,93

99,93

99,93

85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

r ea| i zacj ę zadań b i eżący ch z zakr e su adm i n i stracj i

rządowej oraz innych zadań zleconvch gminie ustawami

48 400,00

48 400,00

48 400,00

48 300,00

48 300,00

48 300,00

99,79

99,79

99,79

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące' w tym:

3) świadczeni a na rzecz osób fi zycznych

48 400,00

48 4o0,oo

48 400,00

48 300,00

48 300,00

48 300,00

99,79

99,79

99.79

98,51

oGoŁEM WYDATKI 5 248 052,33 98,51
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RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Pozostała działalność
otrzymane środki w 20IŻ roku w kwocie 217'073,03 złzostały wykorzystane na zwrot podatku
akcyzowego zawafiego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przęz
producentów rolnych oTaznapokrycie irrrrych wydatków związanych zreallzacjątego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
otrzymane środki w kwocię 84.529,00 zł wykorzystano na wynagrodzettia wtaz z pochodnymi
pracowników zadań zleconych, składkę PFRON, zakup druków, pieczątki, części do komputera otaz
opłatę pocztową'
Gmina w 2012 roku do utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone dofinansowała
również własne środki w lovocie 98.6]3,98 zł.

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I
oCHRoNY PRAWA oRAZ SĄDowNICTwA
Wydatkowano środki w kwocie 2.150,00 zł na zapłatę wynagrodzen wraz z pochodnymi z t1tułu
umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność
Pokryto koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych na kwotę 180,00 zł.

PoMoC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentaryjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjnę otaz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 4'596.765,40 zł.
Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego' wynagrodzęnia z tytułu umowy z|ecenia, koszty zakupu
materiałów biurowych i wyposażenia' opłat bankowych, opłat z tyfitłu zakupu usług
telekomunikacyjnych' wyjazdów służbowych' szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki
ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych
wydatków wyniosła Ż52.964,56 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła 4'849.729,96 zŁ

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy spolecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących świadczenie
pielęgnacyjne. ogółem wartośó opłaconych składęk wyniosła 14.554,80 zł.
ośrodki pomocy społecznej
Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób
ubezwłasnowolnionych _ na podstawie postanowienia sądu na kwotę 5 7|5,60 zł oraz koszty obsługi
na kwotę 87,02 zŁ.

Razem: 5.802,62 zł'
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pokryte zostaŁy koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 2 osób _ umowy
zlecenie i pochodne dla2 pracowników na kwotę ogółem 25.732,92 zł.
Pozostala działalność
Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- liczba
osób obj ęty ch 7 5, kwota wydatkowan a 48.3 00,00 zł.

.,\.-i ł
I
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V. SPRAWoZDANIE Z WYKoNANIA DocHoDow ZTYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH
I wYDATKow NA REALIZACJĄzłDłŃ oxnnŚloNYcH w GMINNYM
PRoGRAMIE PRoFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PRoBLEMow
ALKOHOLOWYCH ZA 2OI2 ROK

Dz, Rozdz
," .:

;' ,Plal "

Wykonane
dochodv

Wykonane
wvdatki

wskTo

7s6

7s618

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki nłiązane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

Dochody bieżące, w Ęm:
- wpłyvvy z opłat za zezw olenia na sptzedaŻ
alkoholu

112 060,00

112 060,00

112 060,00

1 12 060,00

rl2 059,53

112 059,53

112 059,53

112 059,53

1 00,00

100,00

100,00

100,00

851

85154

Ochrona zdrowia

P rzeciw działanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich
statutowych zadań

Wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne:
_ zakup Biezni Kettler itrenażera do Domu
Strazaka w Starej Jastrząbce- l3.530,00 zł
- zakup Bieżni Kettler do Wiejskiego Centrum
Kultury w Chotowej- 7 '995,00 zł
- zakup telewizora do Domu Kultury w Podlesiu

na kwotę 6.229,00 zł
- zakup Atlasu Master Sport, Bieżni Kettler do

Domu Kultury w Podlesiu- 18.2]0,17 Zł

203 368,73

203 368,73

156 3ó8'73

156 368,73

7 000,00

149 368,',73

47 000,00

47 000,00

t89 427,46

t89 427,46

189 427,46

143 403,29

5 601,00

r37 802.29

46 024,17

46 024.17

93,14

93,14

lzt,l4
91,'71

80,01

92,26

97,92

q'7 g)

ogółem wydatki 203 368,73 93,14
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VI. sPRAw oZD ANIE REALIZACJIDoCHoD ow z TYTUŁU KAR
PIENIĘZNYcH I oPŁAT ZA KoRZYsTANIE ZE ŚnooowISKA I wYDATKow NA
REALIZACJĄZADłŃ zwr4ZANYCH Z oCHRoNĄ ŚnooowlsKA I
GosPoDARKĄ woDNĄ ZA2012 RoK

'-1

Dział Rozdz Wykonane
dochodv

Wykonane
wvdatki

wskTo

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Śnooowlsxł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

zopłatikat za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące, w Ęm:
- wpły}vy z opłat zakorzystanie ze środowiska

31642,00

3t 642,00

31642,00

31642,00

641,77

641,11

31

3r

31641,77

31641,',71

29 098,66

100,00

100,00

100,00

90019 Wpłyn ry i wydatki związane z gr omadzeni em środków

z opłat ikar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budŻetowych, w tym na :

b) wyd atki zw i ązane z r ealizacj ą ich statutowy c h

zadan

Wydatki majątkowe' w Ęm:
- usuwanie wyrobów zawierających azbest

- budowa przydomowych oczyszczalni ściekow na

terenie Gminy

29 098,66

2t 596,00

21 596,00

21596,00

7 502,66

3 502,66

4 000,00

29 098,66

596,00

596,00

596,00

7 502,66

3 502,66

4 000,00

2l

2t

21

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ż9 098,66
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VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCHZ BUDZETU GMINY CZARNA W 2OI2 ROKU

PIan
',t:.
r:l.l

dozdział,;.
ijli i .

, Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
Śektora

finans w
nublicznvch

2 6 6 c

010
01030

RoLNIcTwo I ŁowIECTwo
Izby Rolnicze

_ wpłaty n^ rzecz Izby Rolniczej

10 382,0(

10 382,0(
10 382,0(

9 671,61

9 671,6i
9 671,62

600
60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNosC
Drogi publiczne powiatowe

- dotacja celowa do Powiatu Dębickiego na pomoc
finansową na dofinansowanie własnych zadari bieżących
na utrzymanie drogi powiatowej Nr 1280R Pilzno - RrÓża na
odcinkuR ża-Borowa

10 000,0(
10 000,0(
l0 000,0(

10 000,0[
l0 000,0c
10 000,00

80t
80104

OSWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumieri- refundacja kosź w
poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na
terenie Gminy Czarna uczni w uczęszczajacych do
przedszkoli publicznych i niepublicznych

40 100,0(

40 100,0(

40 100,00

35 681,86

35 81,8t
35 681,86

8sl
85158

OCHRONA ZDROWIA
|zby w1ĄrzeŻwiefl

- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeżwie w
Rzeszowie nazadania bieżące realizowane na podstawie
porozumienia

2 000,0(

2 000,0(
2 000,0(

2 000,0(

2 000,0(
2 000,0(

852

85214

PoMoc sPoŁEcZNA

Zasiłki i pomoc w natlrze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub
ilofinansowanie zada zleconych do realizacji
rtowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym

5 000,0(

5 000,0(

5 000,0(

5 000,0(

5 000,0(

s 000,0(



900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA
ocHRoNA ŚRooowIsxł
Gospodarka ściekowa i ochrona w d

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego w tym:

- dopłata do ceny ściek w

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
ilofinansowanie koszt w realizacji inwesĘcji i zakuptiw
inwestycyjnych samorządowych zakład w budżetowych w
tym:

- zakup samochodu

118 70 ,0(

lt8 706,0(
98 706,0(

98 706,0(

20 000,0(

20 000,0c

47 567,36 il8

118

98

706,0(

70 ,0(
706,0(

98 706,0(

20 000,0(

20 000,0c

47 567,34

9001 9
Wpłyuy iwydatki związane z
gromadzeniem środk w z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

- dotacja celowa zbudżetl na finansowanie lub
dofinansowanie koszt w realizacji inwestycji i zakup w
inwesĘcyj nych j ed nostek niezaliczany ch do sektora
finans w publicznych:

- usuwanie rłyrob w zawierajacych azbest

- budowa przydomowych oczyszczalni ściek w na terenie
gminy

47 567,3(

47 567,36

43 567,36

4 000,00

47 567,34

47 567,3Ą

43 567,34

4 000,00

921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTW A NARO D OWE G O

1274 651,0{ 1273 464,0{

92t09 Domy i ośrodki kultury' świetlice i
klubv

- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i
Promocii w Czarnei

I 186 751,0( I 185 564,0(

92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i
Promocii w Czarnei

87 900,0( 87 900,0(

9Ż6
92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadaniaw zakresie kultury fizycznej
l sportu

- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu

184 000,0(
l 84 000,0(

184 000,0(

184 000,0t
l 84 000,0(

184 000,00

OgrÓłem, w tym!
- dotacje celowe
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
* wpłaty

t 445 457,0(
72 100,0(

1274 651,0(

98 706,0(
0-00

Ż46.,.94973

2365ś73t
:' 0;0{

.: ' ! 0,0(
10 382"00

1 439 851,8t
67 8t,8{

1273 464,0(

98 706,0(
n-00

Ż46 Ż38,9t
236 567,32

0,0(

0,0(

9 671,62

1



VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKoNANIA PRZYCHoDow I RoZCHoDÓw
BUDZETU GMINY CZARNA ZA 2012 ROK

W roku 2072, zgodnie z zap|anowanymi prrychodami, zaciągnięto kredyty i poŻyczki w kwocie 8 211 7 40,07 zł,
w tym:

kredyt długoterminowy w kwocie 3 67l 365,07 zł,
kredyt krótkoterminowy w kwocie l 520 000,00 zł,
poĄczkę krótkoterminową w BGK w kwocie 2 784 979,00 Zł,

poŻyczkę długoterminowa w BGK w kwocie 235 396,00 Zł'

P rzeznaczeni e zacią gn i ętych kredytów i pożyczek

a) kredyty zprzeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągnięĘch zobowiązań z tytułu kredyów i poŻyczek

w kwocię 3 671365,07 zł - długoterminowy,

- pokrycie występującego w ciągu roku2012 przejściowego deficytu budzetu gminy w kwocie
l 520 000,00 zł - krótkoterminowy'

a) poŻyczki zprzeznaczeniem na:

- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania

''Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowaoczyszczalni ścieków orazmodernizacja

ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej'' w kwocie -2 784 979,00zł -krótkoterminowa

- wyprzedza1ące finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizacjęzadania

''Przebudowa Remizy oSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno Informatyczne'' w kwocie 235 396,00 zl

długoterminowa.

Wyszczególnienie Plan wsk 7o

Przychody

$ e03
Przychody z zaciągnięĘch poŻyczek na finansowanie
zadan r ealizowanych z udziałęm środków
pochodządzvch z budżetu Uni Eurooeiskiei

235 396,00 3 020 375,00 1 283,10

$ 9s2
Przychody z zaciągnięty ch poĄ czek i kredytów na

rynku krajowym 3 671365,07 5 t9t 365,07 141,40

$ eso Wolne środki, o których mowa w art'.217 ust'2 pkt 6
ustawy

179 574,37 t'79 574,3',7 100,00

Razeni 8397 314,44 205,35

Rozchody

s ee2 Spłaty otrzymanych krajowych poŻyczek i kredytów 3 671365.07 7 9'.76 344,01 zrt,26

Razem 3 671365,07 .7 976314,07 217,26

6l



w 2012 roku' zgodnie zzaplanowanymi rozchodami, spłacono:
kredyty ipoĘczki długoterminowe w kwocie 3 67l 365,07 zł,
poŻyczkę krótkoterminową w kwocie 2 784 979,00 zł,
kredyt krótkotermino\ły w kwocie l 520 000'00 zł.

Spłacono następujące kredyĘ i poryczki długoterminowe:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 80 000,00 zł

na zadanie "Zagospodarowanie centrum Czamej"

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej l20 000,00 zł
nazadanie "Budowa Remizy OSP Czarna"

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czarnej 50 000,00 zł
na zadanie ''Budowa krytej pływalni z basęnęm pływackim''

4. Kredyt w Banku Spółdzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 200 000,00 zł
na zadanie "Zakup budynku administracyjnego"

5. Kredy't w Banku Spóldzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 50 000,00 zł

nazadanie ''Remont i wyposaŻenie świetlicy ZS Czama"

6' Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 90 000,00 zł

nazadanie ''Budowa sieci wodociągowej ŻdŻary"

7 . Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej l50 000,00 zł

na zadanie ''Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"

8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 60 000,00 zł

na zadanie ''Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa'|

9. Kredy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 40 000,00 zł

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

10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czarnej 80 000,00 zł

na zadanie ''Budowa sali gimnastycznej Jaźwiny"

l l. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 40 000,00 zł

na zadanie " Zagospo darowanie osiedla Przyborów''

12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 130 000,00 zł

na spłatę wczesniej zaciagniętych kredy.tów i poĘczek

13. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 355 615,0'1 zł

na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów ipoĄczek
14' Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 45 000,00 zł

na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czama

poprzez rozwój infrastruktury lokalnej''

15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 30 000'00 zł

na zadanie ''Budowa zespołu boisk spońowych przy Zespole Szkół w Grabinach

16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czarnej 20 000,00 zł

na zadanie "Zakup wyposażenia do punktów Ąwieniowych SZkół Podstawowych

i Przedszkoli

17. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 200 000,00 zł

na spłatę wczesniej zaciagnięĘch kredytów i poĘczek

18. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 150 000,00 zł

na zadanie ''Poszerzenie ofeĘ turystyczno-kulturalnej Gminy Czama

poprzez r ozw oj infrastruktury kokalnej "
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19. Kredyt w Banku Spółdzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 25 OOO,OO zł
na zadanie ''Poszerzenie ofeĘ turystyczno-kulturalnej Gminy Czama
poprzez rozwój infrastruktury kokalnej''

20. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 15 000,00 zł
na zadanie ''Usuwanie skutków klęsk zywiołowych - odbudowa infrastruktury
drogowo-mostowej - przebudowa drogi gminnej przeryty Bor

2l. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czarnej 5 000,00 zł
na zadanie ''Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz
z siecia kana|izacji w miejscowości Stara Jastrząbka - etap I' PrzeryĘ Bór - etap II,

RóŻa -etap III

22. Kredyt w Banku Spółdzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddziałw CzarnĄ 20 OO1,OO zł
na zadanie ''Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej
Dębica-Zdziarzec"

23' Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 20 OOO,OO zł
na zadanie ''Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czama poprzez remont

i budowę infrastruktury drogowej II etap''

24. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 5 000,00 zł
na zadanie "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w
miejscowości Stara Jastrząbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną''

25. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 5 000,00 zł
na zadanie ''Przebudowa drogi powiatowej nr l280 Pilzno - Róża''

26' Kredyt w Banku Spółdzielc4,m Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 20 OO0,OO zł
na zadanie ''Usuwanie skutków powodzi w zakresie odbudowy infrastruktury

drogowo - mostowej"

27. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 360 000,00 zł
na zadanie ''Biezące utrrymanie oświetlenia ulicznego''

28. Kredy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddziałw Czamej 5 000,00 zł
nazadanie "Dotacja celowa do Gminnego Centrum Kultury w Czamej
na finansowanie iwestycji pod nazwą- Budowa Wiejskiego Centrum Kultury
w Głowaczowej''

29. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 76 OOo,oo zł
na spłatę wczesniej zaciagniętych kedytów ipoĄczek

30. Kredy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 140 000,00 zł
na zadanie "Poszerzenie oferty kurystyczno-kulturalnej Gminy Czama
poprzez budowę parku turystyczno-rekeacyjnego''

3 l. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzęmiosła w Krakowie oddział w Czarnej 5 000,00 zł
na zadanie ''Remont drogi powiatowej nr 1279R Róza - Stara Jastrząbka''

32. Kredyt w Banku Spółdzielcrym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 195 000,00 zł
na ''Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy w zakresie wkładu własnego

w kwocie 200.000,00zł orazbieżące utrryamnie oświetlenia ulicznego na terenie

Gminy w kwocie 800.000,00 zł

33. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddzlał w Czarnej 200 000,00 zł
zprzeznaczeniem na realizację bieŻących wydatków zzatłęsu oświaty

i wychowania na terenie gminy

34. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czamej 10 000,00 zł
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na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i poĄczek
35. Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja 45 OOO,OO zł

pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka
36. Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie nazadanie" Remont 25 O00,O0 zł

Szkoły Podstawowej w Grabinach''
37 ' Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tamowie na zadanie'' Integracja l00 000,00 zł

Społeczno - Gospodarcza Gminy poprzezremont i budowę infrastruktury
drogowej

38. Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja 50 000'00 zł
Domu Ludowego i Remiry oSP Jaźwniny na Centrum Kulturalno -
Informatyczne"'

39' Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów l00 000,00 zł

ipoĘczek
40' Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie ''Budowa parkingu wiejskiego 68 75O,OO zł

w Starej Jastrząbce''

4|. PoĘczkaz WFoŚiGW w Rzeszowie nazadanie ''Rozbudowa ujęcia wody l7 Ooo,oo zł
w ZdŻarach"

42. PoĘczkaz wFoŚiGW w Rzeszowie nazadanie ''Rozbudowa sieci 21OOO,OO zł
wodociagowej w m i ej scowości B orowa-Głowaczow a-Czarna"

43. PoĘczka Z WFoŚiGW w Rzeszowie na zadanie ''Progtam poprawy 243 o0o,oo zł

crystości zlewni rzeki Wisłoki - Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej

w ściekowej w Gminie Czama"

44. PoŻyczkaz wFoŚiGW w Rzeszowie na zadanie ''Budowa sieci wodociągowe. 5 000,00 zł

i kanalizacyjnej w mi ej scowości Ch otowa os iedle za Zalew em"

RAZEM 3 671365,07 zl
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lx. s P R A w o z D A N I E z wykonania planu finansowego
GMINNEGo ZAI<ŁADU GoSPoDARKl KoMUNALNEJ W CZARNEJ
ZA 2012 ROK

Dział 400 Rozdział 40002
VVYTWARZANIE l ZAoPATRYWAN lE W EN ERGIĘ ELEKTRYGZNĄGAZ l WoDĘ
DOSTARCZANIE WODY

PozyĄa Pan Wykonanie Wskaznik procentowy

PRZYCHODY '1755 346,29 1 816141,81 103,46

- stan środkow obrotowych
na 01.0'1 .2012r. 68 822,29 68 822,29 100,00

- Wpływy ze spzedaŻy wody
i za Ścieki,za przyłącza do
sieciwodoc. i kanal.

1 587 818,00 1 637 421,13 103,12

pokrycie amońyzacji

odsetki z konta bankowego i

od nalezności
'19 503,94

Jotacja do ceny ŚciekÓw 98 706,00 91394,45 92,59

WYDATKI
- wynagrodzenia i pochodne
:d wvnaorodzeń 712 808,26 342 671,62 48,07

- pozostałe wydatkiw tym: 968 782,74 1047 749,53 108,15

zakup energii, zakup
materiałow i usług, rozmowy
:elefoniczne, remonty, opłata
za korzystanie ze
środowiska,

968 782,74 1047 749,53 108,'15

-odpisy amońyzacji 22775,92

Razem wydatki 1 68{ 591,00 1 4'.13',197,07 84,04

- stan środkow obrotowych
ra koniec okresu
sorawozdawczeoo

73755,29 41 416,73 56,15

codatek dochodowy 0,00

oGoŁEM 1 755 346,29 1 838 917,73 '104,76
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Gminny Zal<ład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 31 grudnia 2O|2roku zzałoŻonego
planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i
kana|izacyjnej w wysokości 1 587 808'00 zł wykonał t 637 42l,l3 tj. IO3,12 yo.

Przvchodv te przedstawiaia sie nastepuiaco:
I) sprzedażwody 9II 606,16 zł
2) sprzedaŻ ścieków 623 36|,23 zł
3) przyłącza wodociągowe 45 833,33 zł
4) przyłączakanalizacyjne 56 620,41 zł

Ponadto Zakład uzvskał:
- dotację do ścieków od Gminy Czatnaw wysokości 9t 394,45 zł
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości 973,2t zł
- odsetki od należności w kwocie 17 530,73 zł

Sprzedaż wody prowadzonabyłaz Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdzaruch'
Na plan 891 506'00 zł wykonano 91 1 606,1 6 zł, co stanowi IO2,25 oń.

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czama, Golemki,
Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 623 36I,23zł
z zaplanowanych 649 645,00 zł, tj. 95,95 oń planu.

Przychody za wykonanie prryłącry do sieci wodociągowej na plan 27 778,OO zł wykonano
45 833,33 złtj. 165,00 oń'

Przychody za wykonanie prryłącry do sieci kanalizacyjnej na plan 18 889,00 zł
wykonano 56620,4I zl tj.299,75 Yoplanu.

- dostarczanie wodv
W rozdziale tym Zak<ład poniósł wydatki na :

a) wynagro dzenia i pochodne od wynagro dzen 383 705,82 zł na p|anowane 373 894,32 zł
tj.102,62yo

b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 54 830,00 zł
a ztealizowano 54 829,13 zl tj. 100,00 Yo

c) zakup energii dla Ujęó Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdzarach IO5 753,48 zł
na plan I20 972,00 zł co stanowi 87,42 %o

d) badania okresowe pracowników kwota 397,65 złnaplan 410,00 zŁtj.96,99 oń

e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty
PomP, badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do
sieci internet wydano 39 562,5I złnazaplanowane 39 890,00 zł co stanowi99,I8 %o

f) rozmowy telefoniczne kwota 3 762,88 złnap|an 3 929,00 zł tj.95,77 oń

g) podróŻe krajowe służbowe kwota 4 086,27 złnazaplanowane 4 675,00 zł tj.87,4I oń

h ) ubezpieczenie pracowników kwota 419,80 zł na plan 495,00 złtj.84,8I oń

i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 825,4g złna plan9 835,00 zł
tj. 99,90 %o

j) opłata narzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zakorzystanie ze środowiska
wyniosła 64 I79,76 zł z czego''
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- Ujęcia Wody w Głowaczowej 20 519,64 zł naplan}o 520,35 zŁ tj' IOO,OO oń

- Ujęcia Wody w Żdzarach 43 660,12 złnaplan43 661,65 zł tj. IOó,OO %o

k) szkolenie pracowników kwot a 60I ,7 0 zŁ na plan 610,00zł tj . 98,64 %ó

l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzęitkwota 389,45 na plan 393,OO zł
tj.99,10 yo

D wdrożenie systemu komputerowego do rozliczeń wody i ścieków kwota 1 715,24 zŁ
na plan 1 7 16,00 zł, tj. 99,96 Yo

m) odpis amortyzacji środków trwałych _ 4 280,34 zł

ściekowa i ochrona wód
W rozdziale tym Zakładponiósł wydatki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen na plan 305 913,94 zł wykonano
316 418'86 zł tj.103,43 oń

b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów
biurowych, druków ptzeznaczono 69 060,11 zŁ naplan 69 757,OO zł tj.99,00 oń

c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 263 292,34 zł naplan I83 275,74 zł
tj. r43,66 %o

d) badania okresowe pracowników kwota 325,35 zł na plan 625,00 zŁ tj. 52,06 yo

e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, ana|izę ścieków, zagospodarowanie osadu z
oczyszczalni, dostęp do internetu, opłaty za prze|evly, prowadzenie rachunku bankowego
wydano 80 555,09 złnaplan 70 910,00 złtj.113,60 yo

0 rozmowytelefoniczne kwota 3126,28zł na plan 3 845,00 zŁ tj.8I,3I%o
g) podróże służbowe krajowe kwota 3 02|,99 zł naplan 3 825,00 złtj.79,01%o
h) ubezpieczenie pracowników kwota 633,97 zł na p|an 67 5,00 zł tj. 93,92 oń

i) odpis naZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 8046,69 złnaplan8 073'00
tj.99,67 o

j) opłata narzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zakorzystanie ze środowiska
wyniosła 7 220,24 zł z czego :

- oczyszczalnia w Borowej 74I,40 zł na plan 654,00 tj.113,36 oń

- oczyszczalnia w Czarnej 3 262,49 zł naplan 2 887,00 złtj' Il3,0I oń

- oczyszczalnia w Głowaczowej 3 216,35 zł na plan 2 881,00 złtj. III,64%,
k) szkolenie pracowników kwota 492,30 zł na plan 490,00zł tj. I0o,47 %o

l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzefl' kwota 280,31na plan 307,00 złtj'9l,3I oń

D podatek od nieruchomości i czynsz dzierŻawny zauŻytkowanie sieci kanalizacyjnej
I70 356,60 zł na plan 145 500'00 zł tj. I17,08 oń

m) wdrożenie systemu komputerowego do toz|iczeń wody i ścieków kwota I 403,38 zł
naplan L 404,00zł,tj.99,96 %o

n) odpisy amortyzacyjne 7 403,70 zł

rozdział 40095 _ pozostała działalność
W rozdziale tym poniesiono wydatki na:
a) na wynagro dzenie za nadzot budowlany , zakup części i materiałów do przyłączy
wodociągolvych przezrLaczono 24 634,85 złzzap|anowanych 22 499,00 złtj' 109,49 oń.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe vtrzymanie dróg gminnych
poniósł koszty w wysokości 48 524,54 zł, ztego na:
a) wynagrodzenia kwotę |9 t62,00 złnaplan 30 000,00 zł tj.63,87 oń
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b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 2183,79 złnaplan}l84,OO złtj.99,99 yo

c) zakup usług kwotę 27 178,75 zł naplan27 200,00 złtj.99,92 oń

W dziale tym wydatki poniesiono na :

a) zakup paliwa do samochodów słuzbowych, części do remontów kwota 32 533,12 zł
na plan 32 534,00 zŁtj' 100,00 oń

b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 2 38I,26 zł naplarl' 3 000,00 zł
tj.79,38 %

c) ubezpieczenie samochodu i pracowników l770,00 złna plan2 500,00 zł, tj.7o,8o o/,

d) zakupiono samochód ciężarowy o wartości 21062,87 zŁ
- z dotacji celowej 20 000,00 zł
- z własnych środków I 062,87 zł
d) odpisy amortyzacy1ne samochodów 11 091,88 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 -
utrzymanie ladu i porzadku na terenie Gminv Czarna
Poniesione wydatki na :

a) nazakup materiałów na plan 8 440,00złzrealizowano 8 430,48 złtj.99,89 %o

b) zakup usług wykonano na kwotę 2 529,18 zł z zaplartowanych 2 550,00 zł
tj.99,18 yo

c) podróże służbowe krajowe 635,17 złzzap|artowanych 650,00 złtj. 97,72oń

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wtym dzia|eponiesione zostały na kwotę 58760,92 złwtym:
a) wynagrodzenta i pochodne od wynagrodzefi plan 3 000,00 zł wykonano 5 540,00 zł,

tj. 184,67 u,

b) zakup materiałów i usług kwota 53 220,92 zł zzaplartowanych 68 980,00 zł
tj.77,15 %o

Zakład na koniec 2012 toku posiadał zobowiązanie wymaga|ne za podatek od
nieruchomości w kwocie 0,84 zł.

ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła
79 40L,50 zŁ, w tym:

- za energię elektryczną dla ujęó wody i oczyszcza|ni - 33 129,94 zł
- za części do remontu, paliwo, usługi, ług sodowy 7 970,56 zł
- opłata rrarzęcz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

zakorzystanie ze środowiska - 38 301'00 zł

Należności za dostarczonąwodę i odbiór ścieków na koniec 2012 roku wynosiły
ogółem 113 561,06 zł, w tym wymagalne 1II 333,37 zŁ.

odsetki od wymagalnych należności na koniec 2012 r. wynoszą 8 206,73 zł.
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