
III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKOW GMINY CZARNA
ZA I PoŁRoCZE 2013 RoKU

Realizacia wydatków w poszczególnych dzialach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wsl< t/o

I 2 3 4 3 6

0r0

01008

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

Melioracje wodne

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zw iązane z r ea|izac1ąich statutowy ch zadań

223 334,31

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

214 420,19 9ó'0l

0r030 lzby rolnicze

1' Wydatkibieżące' w tym:

2) dotacje nazadania bieŻące

12 000,00

t2 000,00

l2 000,00

6 185,82

6 185,82

6 185,82

5 1,55

51,55

51,55

0r095 Pozostała działalność

l. Wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b ) wydatk i zw iązane z r eali zacją i ch statuto wy ch zadail

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- odbudowa i przebudowa wału powodziwego wraz z infrastrukturą

209 334,37

171334,37

171 334,31

2 056,62

169 211 ,'7 5

38 000,00

38 000,00

38 000,00

208 234,31

771334,31

171334,31

2 056,62

169 271 ,7 5

36 900,00

36 900,00

36 900,00

99,41

100,00

r00,00

100,00

100,00

91,t\

97,rt

97,t I

400

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ' GAZ I woDĘ

Dostarczanie wody

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwlązane zrealizacjąich statutowych zadań

2 889,00]

2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 888,40]

2 888,40

2 888,40

2 888,40

2 888,40

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

'16



600

60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNosC

Drogi publiczne powiatowe

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadail

2. Wydatki majątkowe' w tym:

I ) inwesrycje i zakupy inwesrycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nrl292 Borowa-Golemki

- Dotacja celową do Powiatu na Przebudowę mostu w ciągu

drogi powiatowej Nr 1280 R Pilzno-Różą wraz z dojazdami

2 072 796,09

5r2 0'73.20

50 000,00

50 000,00

50 000,00

462 013,20

462 013,20

2s0 000,00

21 2 07 3,20

650 208,43

2r1 201,60

5 128,40

5128,40

5 128,40

212 073,20

212 011,20

2t2 073,20

31,31

42,42

10,26

10,26

10,26

45,90

45,90

t 00,00

60016 Drogi publiczne gminne

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- P rze budow a dr ogi G r abiny- B łyszcz ów ka

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabiny

- Wykup działek pod drogi gminne ną terenie gminy Czarna

582 540.51

373 ó06'57

373 606,5',7

4 000,00

369 606,5',7

208 934,00

208 934,00

120 000,00

53 464,00

35170,00

Ż96 I90'97

ztl 457,16

2l t 451 ,t6

2 254,00

209 203,16

84 733,81

84 733,81

53 163,81

31 270,00

50,84

56'ó0

56'ó0

56.3 5

56,60

40,56

40,56

100,00

88,1 6

60078 Usuwanie skutków klęsk Żywiołowych

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izac1ąich statutowych zadań

978182,32

978182,32

978182,32

978 182,32

136 815,86

136 815,86

136 8 r 5,86

136 815.86

13,99

13,99

13,99

13.99

630

63003

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2. Wydatki majątkowe' w tym:

1) inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne:

- Poszerzenie oferty tułysQczno kullurąlnej Gminy Cząrna poprzez

budowę parku turystyczno- rekreaĘnego

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

w art.5 ust. l pkt 2l3,w częścizwiązanejzrealizacjązadańjednostki

1740132,00

1740 132,00

I 740132,00

1',l40132,00

I 610 I 32,00

I 560 918,00

1 560 918,00

r 30 000,00

633 795,55

633',195,55

ó33 795'55

633195,5s

503 795,55

498 508,58

498 508,58

130 000,00

36,42

36,42

36,42

36,42

łI)O

31 ,94

3t,91

100,0c

17



700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nięruchomościami

l. Wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostek budŻetowych' w tym na:

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwesrycyjne:

- Budowa garaży przy budynku na ulicy Konarskiego

237176,00

237 7',76.00

227 776,00

227',|',76,00

227 716,00

l0 000,00

r0 000,00

10 000,00

148 400,71

148 400,71

144 350,71

144 3s0,7 r

144 350,11

4 050,00

4 050,00

4 050,00

62,41

62,41

63,31

63,31

63,31

40,50

40,50

40.50

710

1 1004

DZIAŁALNoŚC USŁUGoWA

P lany zagospodarowania przestrzęnnego

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetovlrych' W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadań

60 000,00

60 000,00

60 000,00

ó0 000'00

60 000,00

120

12095

INFORMATYKA

Pozostała działalność

2. Wydatki majątkowe' w tym:

I ) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Przeciwdziąłanie wykluczeniu cyfrowemu ną terenie Gminy Cząrna

- P S eA P - P o d kar p a c ki Sy s t e m e- A dm inis tr a cj i P ub I i cznej

w tym na programy finansowanę zudziałem Środków, o których mowa

w aft.5 ust. l pkt 2i3,w częścizwięanejzrealizacjązadań jednostki

samorządu terytorialnego

- P S eA P - P o dkar p ac ki Sy s t em e- A dm inis t r acj i P ub I i cznej

378 490,00

378 490,00

378 490,00

378 490,00

3 690,00

374 800,00

374 800,00

374 800,00

34 0ó6'10

34 066,10

34 066,10

34 066,10

2 000,00

32 066,10

34 066,10

34 066.10

9,00

9,00

9,00

9,00

54,20

8,56

9,09

9,09

750

7501 I

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrea|tzacjąich statutowych zadań

3) świadczen ia na rzecz osób f,rzycznych

2 816 484,00

2l I 490,00

211490,00

2t0 490,00

178 550,00

3l 940,00

I 000.00

468 883,97

103 038,07

103 038,07

103 038,07

86 913,68

t6 124.39

52,15

48,12

48,72

48,95

48'ó8

50.48

'75022 Rady gmin

l. Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

125 000,00

125 000,00

125 000,00

56 862,10

5ó 862'10

56 862,10

45,49

45,49

45,49

18



75023 Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) v,rynagrodzenia i składki od nich nall,czanę

b) wydatki związane zrcalizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 408 686,00

2 408 686,00

2 401 686,00

1 973 000,00

428 686,00

7 000,00

1 263 645,55

l 263 ó45'55

t 260 2'74.8s

t 0r5 312,15

244 902,10

3 310,70

52,46

52,46

52,41

5r,46

57,13

48,1 5

'7 50't 5 Promocj a j ednostck samorządu terytorialnego

l. Wydatki bieżące, w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań

10 000,00

l0 000,00

10 000,00

t0 000,00

7 5095

b) wydatki związane zrealizacjąich statutorłrych zadań

4) wydatki na programy finansowanę zudziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej zrealtzacjązadaft

jednostki samorządu terytorialnego

2. Wydatki majątkowe' w tym:

1) inwesĘcje i zakupy inwestycyjne:

- Skłądka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Ętułu kosztów

obsługi Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynka<

uĄteczności publicznej orąz domqch prywqtnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzeczą l|isłoki"

w tym na programy finansowane zUdziałęm środków, o których mowa

w art.5 ust. l pkt 2i3,w częścizwiązanejzrea|izac1ązadań jednostki

6l 308,00

61 131,00

50 811,00

50 81 1,00

l0 320,00

177,00

111,00

177,00

177,00

177.00

h

45 338,25

45161,40

31 93'7,54

31 931,54

'7 223,86

176,85

t16,85

t76,85

176,85

t76,85

14,66

70,00

99,92

aQ q?

ao a)

9q a2

99.92

151

75 101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY

PAŃSTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAZ

SĄDowNICTwA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej' kontroli i ochrony

prawa

2 180,00

2 180,00

916,64

916,64

42
'05

42,05

19



l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 180,00

2 180,0c

2 180,0C

9l 6,64

916,64

916.64

42,05

42,05

42,05

152

152lŻ

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

1. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

I 500,00

I 500,00

I 500,00

1 500,00

l 500,00

754

75403

BEZP|ECZ'EŃsrwo PUBLICZNE I ocHRoNA

PRZECIWPOZAROWA

Jednostki terenowe Policji

l. Wydatki bieżące' w tym:

2) dotacje nazadania bieżące

330 00ó'99

3 000,00

3 000,00

3 000,00

122 450,61 37,11

1 5412 ochotnicze straże pożarne

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwlązane zrealizacjąich statutowych zadai

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

2. Wydatki majątkowe' w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budową budynku garażowe4o dla oSP Chotową wrąz

326 006,99

148 900,00

136 400,00

33 800,00

102 600,00

12 500,00

177 106,99

t77 106,99

I2B 000,00

I 5 106,99

34 000,00

t22 450,61

85 950,61

83 529,69

16 982,25

66 547,44

2 420,92

36 500,00

36 500,00

2 500,00

34 000,00

37,56

57,12

61,24

50,24

64,86

19,31

1,95

1,95

t,95

r 00.00

'7 5414 Obrona cywilna

l' Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budŹetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań;

I 000,00

I 000,00

I 000,00

I 000,00

751

1 5102

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

obsługa papierów wartościowych, kredyów i poŻyczek

j ednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące' w tym:

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

I 052 740,00

I 052 '7 40,00

1 052 740,00

I 052',l40,00

497 172,57

497 112.57

172,57

172,57

497

49',l

47,23

/.1 )1

47,23

41,23

20



758

758t8

ROZNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

l. Wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

b) wydatk i zw iązane z r ealizacj ą i ch statutowy ch zadan;

47 880,87

47 880,87

47 880,87

47 880,87

47 880,87

801

80t01

oŚwIATA I wYcHowANIE

Szkoły potJstawowe

1' Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fi zycznych

2. Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Podnies ienie jakości usług edukacyj nych poprzez poprawę

i nfr as tru ktury s p or t ow o- e du ka cyj nej w P rz e ds z ko lu i s z ko I e

Podstawowej w Przyborowie oraz Zespole Szkól w Grąbinąch

t4 425 670,42

7 329 217,82

7 294 217,82

6 9',75 352.82

5 928 4r5,00

I 046 937,82

318 865,00

35 000,00

35 000,00

35 000.00

8 418 783,74

4 396 4'.74,t8

4 366 954,18

4 207 810.9'7

3 361 491,90

846 319,0'7

159143,21

29 520,00

29 520,00

29 520,00

58,36

59.99

59,87

60,32

56,70

80,84

49,91

84,34

84,34

84,34

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzęcz osób fi zycznych

486 066,81

486 066,87

4ss 0'70,87

432 035,00

23 03s,87

30 996,00

Ż70 879,l1

270 879,|t

256 854,41

241 017,54

l5 836.87

14 024,70

55,73

55,73

56,44

55,19

68,7 5

45.25

80104 Przedszkola

1. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z realizac1ą ich statutowych zadań

2) dotacje nazadania biezące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

827 027,49

827 027,49

75t 376,49

642 483,00

108 893,49

4l 500,00

34 l5l,00

4714't3,56

471 473,56

431236,48

361 469,39

69 761,09

23119,68

t7 I l1 ,40

57,0 r

57,01

5"1,39

56,26

64,07

55,'7 t

50,12

80t l0 Gimnazja

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Związane zrealizac1ąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

4 299 119,29

4 299 119,29

4 009 089.58

3 758 066,00

25t 023,s8

2t6 976,00

2 466 979,63

2 466 979,63

2 320 03022

2 |3l 690.8ó

r 88 339,36

109 454;74

57,3 8

57,38

57,87

56,12

75,03

50,45

21



4) wydatki na programy finansowane zudziałem środków, o których

mowa w art'. 5 ust. l pkt 2 i 3, w części związanej zrea|izacjązada,it

j ednostki samorządu terytorialnego

- Program ''Uczenie się przez całę Źycie'' realizowany w ramach
Partnerskiego Projeku Szkół Progamu Comęnius

- Program ''Uczenię się przez całe Życie" realizowany w ramach

Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa

- Program ''Uczenie sięprzez całe Ącie'' realizowany w ramach
Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt ''Sport to
uniwersalny ięzvk''

73 053;71

l0 315.64

12 845,31

49 892.76

31 494,61

t 294.70

t0 214,96

25 985,01

51,32

lr 55

19.52

s2,08

801r3 Dowozenie uczniów do szkół

l. Wydatki bieżące' w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrea|izacjąich statutowych zadań

149 525,00

149 525,00

149 525,00

79 165,00

70 360,00

85 336,94

85 33ó'94

85 336,94

42 362,88

42 974,06

57,07

57,07

57,07

53,51

ól'08

801 l4 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

455 341,00

455 341,00

455 34 t ,00

393 24t,00

62 100,00

238 589,35

238 589,35

238 589,35

212 962,69

25 626,66

52,40

52,40

54,t6

41,27

40s)

80 146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z rea|izacjąich statutowy ch zadail

36 386,0C

3ó 386'00

36 386,0C

36 386,0C

2',7 093,08

27 093,08

27 093,08

Ż7 093,08

'74,46

74,46

74.46

14.46

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowych zadań

737 364,95

737 364,95

737 364.95

393 992.00

343 372.95

391 740,38

391 740,38

391 740.38

211846,36

t79 894.02

s3,r3

53,13

53,r3

53.77

57 .łq

80195 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące' w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

3 ) Świadczen ia na rzęcz osób fi zycznych

t}s 622,00

105 622,00

83 830,00

5 000,00

78 830,00

21'792,00

10 2t'7,st

70 211,51

60 598,00

I 428,00

59 170,00

9 619,sl

66,48

66,48

1) )q

28,56

'7 5,06

44.14

22



851

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

121 940,80

1 000,00

I 000,00

I 000,00

1 000.00

60 8ó7'l8 47,57

85r54 P r zeciw działan i e a l koholizmow i

1. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realtzacjąich statutowych zadail

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakup wyposażenia

124 940.80

74 940,80

'74 940,80

s 000,00

69 940,80

50 000,00

50 000,00

50 000.00

58 867,1 8

22101,'18

22 t01,18

4 294,00

11 801,78

36 765,40

36165,40

36 7 65 ,40

47,t2

29,49

29,49

85,88

25,46

73,53

7t 5l

7i 51

851s8 Izby vłytrzeźwień

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

100,00

100,00

100,00

8s2 
|

85202

PoMoc SPoŁECZNA

Domy pomocy społecznej

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwlązane z rea'lizacjąich statutowych zadail

6 811 596,33

68 000,00

ó8 000'00

68 000,00

68 000,00

3 521 396,21

43 913,08

43 913,08

43 913,08

43 913,08

57,29

64,58

ó4'58

64,58

64,58

85204 Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostęk budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadań

15 000,00

l5 000,00

15 000,00

15 000,00

6 816,22

6 8t6,22

6 816,22

6 816,22

45,44

45,44

45,44

45,44

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budŹetowych, w tym na:

b) wydatki zwięane z realizacjąich statutowych zadail,

2 000,00

2 000,00

2 000.00

2 000,00

450,00

450,00

450,00

450,00

,50

22,50

)) 50

)) 50

85206 Wspieranie rodziny

1. Wydatki bieżące' w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań

48 523,35

48 523,35

48 523,35

28 523,35

20 000,00

1 610,12

7 610,12

7 610,72

7 610,72

15,68

1 5,68

15,68

26,68
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85212 Swiadczęnia rodzinne' Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia

społecznego

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadai;

2) dotacje na zadania bieŹące

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

4 935 8\1,33

4 935 817,33

281 564,33

26s 888,00

t5 676,33

r0 000,00

4 644 253,00

2 468 487,84

2 468 481,84

168 935,18

162 685,1s

ó 250'03

2299 552,66

50,01

50,01

60,00

61,l9

39,87

49,51

85213 Składki naubezpieczęnie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektórę świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia

rodzinne orazza osoby uczestniczące w zajęciach w cęntrum

integracji spolecznej

1. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadan

19 700,00

l9 700,00

l9 700,00

l9 700,00

l3 350,51

l3 350,5 I

l3 350,5 I

l3 350,51 6-7,7',7

67,11

6'7,71

61,11

85214 Zasiłki i pomoc w naturzę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

l. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje nazadania bieżące

3) świadczen ja na rzecz osób fizycznych

593 500,00

593 500,00

3 000,00

590 s00,00

t68,05

168,05

168.05

368

368

368

62,03

62,03

62,35

85215 Dodatki mięszkaniowe

l. Wydatki bieżące' w tym:

3) świadczen ia na rzęcz osób fizycznych

l 15 000.00

115 000,00

l l5 000.00

47 368,42

41368,42

47 368,42

4t

4l

41

l9

t9

l9

85216 Zasiłkistałę

1. Wydatki bieżące' w tym:

3) świadczen ia na rzecz osób fizycznych

103 300,00

103 300,00

103 300,00

85 903,90

85 903,90

85 903,90

83,1 6

83,16

83,16

85219 ośrodki pomocy społecznej

l' Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań

3) świadczen ia na rzęcz osób fi zycznych

329 086,65

329 086,65

325 776,65

296 61,6,6s

29 160,00

3 3 10,00

t73 625,19

173 625,19

170 317,51

148 483,19

21834,32

3 307.ó8

52,76

52,76

52,28

50'0ó

74,88

99.93

24



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związanę zręalizacjąich statutowych zadań

20 269.00

Ż0 269,00

20 269,00

20 269,00

8 531,49

8 531,49

8 53 1,49

8 53t,49

42,09

42,09

42,09

42,09

85295 Pozostała działalność

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadail

3) świadczeniana rzecz osób fizycznych

627 400,00

627 400,00

1 791,00

1791,00

625 609,00

303 \70,79

303170,19

303 170,79

48,32

48,32

48,46

854

8540 r

EDU KACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowych zadań

3 ) świadczenla na rzecz osób fi zycznych

979160,90

I I 1 187,10

lll 187,10

103 838,10

98 078,00

5 760,10

'7 349.00

890 837,55

69 690,1s

69 690,15

66153,15

6l 833,68

4 320,0'.7

3 s36,40

90,98

62,68

62,68

63,71

63,0s

75,00

48,r2

85415 Pomoc materialna dla uczniów

l. Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczen ja na rzecz osób fizycznych

5s3 109,90

553 109,90

553 r 09,90

508 100,00

508 100,00

508 100,00

9l ,86

91,86

91,86

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zwięane zrea\izacjąich statutowych zadań

969,00

969,00

969,00

969.00

400,00

400,00

400,00

400,00

41,28

41,28

41,28

4t.28

85495 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budŻętowych, w Ęm na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowych zadań

4) wydatki na programy finansowanę z udziałęm środków' o których

mowa w art.' 5 ust. l pkt2 i 3, w części związane1 zrea|izacjązadafl

jednostki samorządu terytorialnego

Projekt '' lndywidualizacja nauczania- Nię ma windy do sukcesu-

trzeba wyjść po schodach''

3 l3 894,90

313 894,90

4 990,00

4 990,00

308 904,90

308 904,90 308 904,90

312 641,40

312 641,40

3 742,50

3 742,50

308 904,90

100,00

99,60

99,60

75,00

7s,00

r00.00
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2 881 71t,lt

614 581,00

21 529,00

r97 191.00

389 861,00

39 237,00

29 520,00

32 767,00

22 000,00

8 000,00

389 861,

258 337,00

t23 524,00

871 285,31

179 593.39

20 600,63

20 600,63

I07 r9l,00

51 801,76

32 767,00

19 034,76

5 t 801,7

5 t 801 ,76

)q ))

5ó'87

7 4,83

7 4,83

54,36

13,29

13,29

t 00,00

86,52

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Śnolowtsxł
ospodarka Ściekowa i ochrona wód

l. Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięale zrealizacjąich statutowych zadan

2) dotacje nazadania bieŻące

2. Wydatki majątkowe' w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

' Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stąrą Jastrząbka

wraz z siecią kanalizacj i w miejscowościąch Stąra Jastrząbka

etap I, PrzerytyBór-etap II, Róża- etap III

- Dotacja celowcł do zakłądu budżelowego na dofinansowanie

koszt ów r ealizacj i inw es tycj i'

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

w miejscowości Głowaczowa na działkąch nr 465/5, 465/7, 465/8,

465/ 1 0, 465/ 1 4 ( wkierunku Karolówki

- Modernizacja przepompowni ścieków P-6 ną działce nr 9]

w Chotowei

- Budowa kanalizacj i sanitarnej w miejscowosci Głowaczowa ną

działkach nr 880/3, 880/4, 880/5, 880/6, 880/I0, 880/1 1 ,881 '

- Budową kanalizcaji Grabiny Ząrzecze etap II

- Illykup działek pod przpompownie i pod drogi dojazdowe do

9000 I

900

43 765,14

43 765,14

43165,r4

43165,14

l. Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

316 200,00

3',76 200,00

59 750,00

3 l6 450.00

22 4s'7,91

Ż2 45'l,97

2 611,00

19 846,9',7

40 000

40 000

40 000,00

6 700,00

33 300,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

l. Wydatki bieżące' w tym:

l ) wydatki jednostek budŹetowych' w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zw iązane z r ealizacjąich statutowy ch zadail

26



90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

l. Wydatki bieżące, w tym:

) wydatki na programy finansowanę zudziałęm środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej zrea|izacjązadań

j ednostki samorządu terytorialnego

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

użyteczności publiczne.i oraz domach prywatnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzecza ll/isłoki"

2. Wydatki majątkowe' w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Projekt "lnstalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

użyteczności publicznej orąz domąch prynuatnych na terenie gmin

należąrych do Związku Gmin Dorzeczą Wisłoki"

w tym na programy finansowane zudziałęm środków' o których mowa

w art.5 ust.l pkt 2 i 3,w części związanej zrealizacjązadańjednsotki

samorządu terytorialnego

- Projekt "[nstalacja systemów energii odnałuialnej na budynkach

użyleczności publicznej oraz domach prywalnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzecza lĄ/isłoki"

777 44',7,00

23 5s4,00

153 893,

7s3 893,00

707 027,00

707 027,00

0,3 8

12,50

12,50

10 000,00

l0 000,00

10 000,00

10 000.00

3 247,79

3 247,79

3 241,79

3 24',7.79

Sch ron i ska dla zw ierząt

l. Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zreaIizacjąich statutowych zadań

oŚwietlenie ulic, placów i dróg

1' Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatk i zw ięane z r ealizac1ą ich statutowy ch zadan

2' Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarną w

z akr e s i e o p r a c ow ani a d o kum e n t a cj i t e c h n i c z nej

- Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej na działkąch331/4,

335/], 335/4, 335/9 w miejscowości Grabiny

940 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

2 5 000,00

I5 000,00

580 338,84

568 899,84

568 899,84

568 899,84

tt 439

11 439

I I 439,00

6r,7 4

63,21

63,21

63,21

28,60

28,60

,l 5,7 6

9001 5

27



900r9 Wpływy i wydatki związane z gromadzetięm środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

l. Wydatki bieżące, w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadart

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Dotacja celowa na usuwąnie wyrobów zawierających azbest

33 543,1 1

2 543,11

2 543,11

2 543,11

31 000,00

3 t 000,00

90095 Pozostała działalnoŚć

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadan

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

38 931,30

38 937,30

38 937,30

38 937,30

43,26

43,26

43,26

43.26

92t

92109

KULTURA I OC HRON A DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje nazadania biezące

2. Wydatki majątkowe' w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Rozbudowa budyŃu Domu Kultury w Podlesiu

- Przębudowa Domu Kultury w Starej Jastrząbce

- Zagosp odar ow anie C entrum B orow ej

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

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

samorządu terytorialnego

- Zagosp o dar ow anie C e ntrum B or ow ej

I 711 043,00

1 605 143,00

I 038 143,00

I 038 143,00

5ó7 000'00

5ó7 000'00

20 000,00

7 000,00

540 000,00

516 445,00

5 t 6 445,00

770 228,00

719 780,00

719 780,00

719 780,00

45,02

44,84

ó9'33

69,33

92t16 Biblioteki

1. Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje nazadania biezące

100 900,00

t00 900,00

100 900,00

50 448,00

50 448,00

50 448.00

50,00

50,00

50,00

92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatkijednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrea|izaciąich statutowych zadań

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
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KULTURA FIZYCZNA

ia w zakresie kultury fizycnej

1. Wydatki bieźące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)wydatkiz-łłiązanezrea|izacjąichstatutowychzadań

2) dotacj e na zadania bieżące

205 300,00

205 300,00

35 300,00

22 500

170 000

103 868,58

103 868,58

l8 868,58

t2 923,t1

50,59

53,45

46,45

57,44

50,00

1
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Wydatki gminy Czama na 2013 rok zaplanowano na poziomię 36 l74 691'88 zł, w tym
wydatki narea|izację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 Ż64 715,37 zł.
Wykonano wydatki zal połrocze 2013 roku w kwocie 18 416 469,74 zł, co stanowi 50r9l "h
planu, w tym wydatki na rea\izację zadan z zakresu administracji rządowej w kwocie
2 7Ż9 346,28 zł, co stanowi 51'84 "/o planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym: plan 31.293.0Ż4,69 zł wyk. 17.244.648,07 zł

1) wydatki jednostek budzetowych
w tym na: plan 20.836.007,I8 zł wyk' 1 1.406.061 ,5I zł

wyk. 8.104.II0,17 zł

wyk. 3.301'95I,34 zł

wyk. 993.724,50 zł

wyk. 3.99I.I2I,18 zł

wyk. 356.568,3I zł

a) w1magrodzęnia i składki od nich

6) obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego plan I.05Ż.740,00 zł wyk' 497.172,57 zł

naliczane

b) wydatki związane zrealtzacją
ich statutowychzadan

2) dotacj e na zadania bteŻące

3) świadczenia na rzecz osób
ftzycznych

4) programy realizowanę przy
udziale Srodków z budŻetu
Unii Europejskiej

2. Wydatki majątkowe, w tym:

na programy realizowanę przy
udzialę Srodków z budŻetu
Unii Europejskiej

plan 14'699.308,62 zł

plan 6.136.698,56 zł

plan I.577.734,00 zł

plan 7.4I0.710,90 zł

plan 415.832,6I zł

4.881.667,19 zl

3.I59'367,00 zł

wyk. 1.l7|.82t,67 zł

wyk. 532.75I,53 zł

plan

plan

ZoBowIĄZANIA

Zobowtązania Gminy na dzien 30.06.2013 r. wyniosły ogółem I 292 97I,64 zł.

Zobow\ązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 899 672,03zł' jednostek

szkół w kwocie 39I 27O,00zł, jednostki GOPS w kwocie 2 029,6IzŁ.

P o w s tał e zob ow i ązani a s ą zo b o w tązaniamt ni ewy m a g alnym i t doty czą:

- w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzen nauczycieli za miesiąc

czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2013 roku, faktur zamędia(energia, gaz,

woda, wywóz śmieci), - w jednostce lJrząd Gminy mtędzy innymi pochodnych od

wynagrodzenia za miesiąc czerwlęc, składki PFRON, faktur za zuŻycie wody, energii,

ryczałtow samochodowych za miesiąc częrwlęc, składki do Izby Rolniczej, odsetek od
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kredyów' faktury za ręmont drogi gminnej Czama u|. Wojska Polskiego w kwocie
726 389,00 zł, faktury za koszenie dróg powiatowych i gminnych' faktur za remonty dróg i
remont przepustu, nadzór inwęstorski na budowę parku w Czarnej, podatku YAT za miesiąc
czerwiec, faktur za prenumeratę czasopism' audyt wewnętrzny' rozmowy stacjonarne i
komórkowe, wałowanie boisk sportowych, paliwo dla oSP, wynajem sali, środki czystości
oraz Za toner. Wszystkie zobowiązartia sąz terminem płatności w miesiącu lipcu br.
- w jednostce Gminny ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania dotyczą faktury za
wyzywienie dzieci w stołówce szkolnej, prenumeratę przepisów oraz świadczeń rodzinnych'

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

RoLNICTwo I ŁowIECTwo

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki związane ptzekazaniem naleznej składki w
wysokości 20ń od wpływów z podatku rolnego do lzby Rolniczej w kwocie 6 185,82 zł'
Z otrzymanej dotacji w wysokości 171 334,37 zł opłacono wydatki zwlęane Ze Zwrotem
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej pruez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (zakup papieru ksero, tonera
oraz umowa zlęcęnię na dostarczenie decyzji o zwrot podatku akcyzowego).
Zap|anowane środki na opłatę melioracyjną za grunty gminne zostaną przekazane w II
półroczu br.

Realizowane zadanie inwestycyj ne :

projekt odbudowy i przebudowy wału powodziowego za kwotę 36 900,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I
WODE

Dokonano opłaty do Zarządu Drog Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi
powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2 888,40 zł.

w I półroczu 2013 roku opłacono utrzymanie i
powiatowych na ogólnąkwotę 5 128,40 zł.

koszenie poboczy przy drogach

Gmina przekazała środki do Powiatu Dębickiego w kwocię 2|2 073,Ż0 zł tytułem rcalrizacji
zadania ',Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 Pilzno-Róza wtaz z
dojazdami.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

zaplanowano w drugim półroczu br.
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Poniesiono wydatki w I półrocZLLfla remonty dróg gminnych w poszczegolnych sołectwach
na ogólną kwotę 2II 457 ,16 zł.
Na wydatki te składają się między irnymi: zaktlp kręgów betonowych, zakup znakow
drogowych oraz ich montaŻ, dostawa kruszywa na remont dtog- 99 728'92zł zł, remont
przystanków, udrożnienie 9 szt przepustów przy drogach gminnych w sołectwie JaŹwiny i
Stara Jastrząbka, ręmont drogi gminnej w sołectwie Borowa k/Kajpusta -16 927,73 zł,
umocnięnie skarpy i remont balustrady przy drodze gminnej w Borowej - 8 774,73 zł, roboty
ziemne przy drodze gminnej w sołectwie Głowaczowa i Róza- 5 886,78 zł, remont przepustu
na drodze gminne.j w sołectwie Jawornik-L5 014,24zł, naptawa przepustow przy drogach
gminnych w sołectwie Borowa, sołectwie Golemki, sołectwie Róza i Chotowa- 30 428,67 zł,
zakup map i lvypisy z rejestru gruntu' koszenie poboczy dróg gminnych, utrzymanie czystoŚci
wzdłuŻ dróg i chodników oraz ubezpieczenie oC dróg gminnych.

opłacono równiez dokumentację techniczną na remont dróg zniszczonych po powodzi w
sołectwie Grabiny, Starej Jastrząbce(Księża Droga), Głowaczowej, Chotowej zaZa|ewemZa
kwotę 38 300,00zł, wykonano remont przepustów na kanale ulgi w miejscowości Borowa za
kwotę 36727,7I zł, wykonano remont dróg gminnych w sołectwie Stara Jastrząbka i
Chotowa w ramach usuwania skutków powodzi za kwotę _ 39 077,28 zł, zabezpieczono
koryta potoku w Starej Jastrząbce za kwotę ŻŻ 710,87 zł.
Zap\anowane środki na remont drogi gminnej w Czarnej ul. Wojska Polskiego zostaną
zrea|lzowane w II półroczu br.

Realizowane zadania inwesĘcyjne:

drugim półroczu br.

drogi w Grabinach koło P. Markowskrcgo Zakwotę 53 463,8I zł.

miejscowości Czarna za kwotę 37 270,00 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne :

turystyczno-rekreacyj nego w Czarnej
W ramach w/w inwestycji wykonano roboty budowlane związane z budową budynku
zap|ecza sportowego (fundamenty' ściany ptzyziemta' dach, stolarka, posadzki) wtaz
zprzyłączem wody i kanalizacji, częściowym wykonaniem wewnętrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji wody i kanalizacji.
W całości zrealizowano instalacje oświetlenia parku (skrzynka oświetleniowa, montaŻ
słupów' opraw oświetleniowych ) oraz plac rowerowo-edukacyjny.
Częściowo wykonano prace związane z centrum parku tj. alejkami i kostką pod ławki,
kortami tenisowymi (roboty ziemne, profilowanie podłoŻa, nawterzchnia asfaltowa), wielką
pętlą - trasą rowerowo- narciarską (roboty przygotowawczę, ułożenie kostki brukowej ok.
90 yo), boiskiem do gry w siatkówkę p|aŻową (roboty ziemne, warstwy podsypkowe
z obrzeŻem).
Kwota poniesionych wydatkow na to zadanie to 1 610 132,00 zł.

Zakupiono działkę zprzeznaczeniem na park w Czarnej za kwotę 130 000,00 zł.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono nalezne podatki na rzecz budzetu w kwocię IŻ3 277,OO zł, opłacono media
dotyczące budynku przy u|. Konarskiego tj. zuŻycte gazu, energii, ścieków, naprawa kotłowni
gazowej, ptzegląd instalacji i urządzen gazowych oraz ubezpieczenie budynku. Zapłacono
równiez zarozbiorkę budynkow garaŻowychprzy ul. Dworcowej w kwocie 7 279,16 zł oraz
roz|tczęnie podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Realizowane zadanie inwestycyjne :

blaszanych za kwotę 4 050,00 zł.

DZL^ŁALNoŚC USŁUGoWA

Zap|anowane środki na opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czama
będzie realizowane w II półroczu br.

INFORMATYKA

Realizowane zadanie inwestycyj ne :

sieciowego, gniazd sieciowych, dostawa szaf serwerowych, tęleinformatycznych,
promocja projektu na ogólnąkwotę 32 066,10 zł.

wykonanie opisu technicznego do projektu Etap I za kwotę 2 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu br na wydatkt bteŻące związane z realizacją zadań zleconych składają się:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do
poboru' zakup druków, tonerów, przepisów, mebli, koszty delegacji' szkolenie o ochronie
informacji niejawnych i organizacji obrony cywilnej, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe,
tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna programu' składka PFRON, odpis na
ZFSS.
Całkowity koszt utrzymania pracownikow zadan zleconych wyrosi 103 038'07 zł, w tym
własne środki w kwocie 57 524,07 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów w kwocie
56 862,10 zł.

Wydatki bieŻące w I półroczu na administrację to: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, zakup tonerów, materiałów
biurowych, środków czystości, druków, materiałów do remontu łazienek oIaZ wyposaŻenia
do łazienek i do biur, telefonów, czajntka, zasilraczy do komputerów' sprzętu komputerowego,
materiałów do pomalowania pomieszczen biurowych, kaset do bezpiecznego
przechowyr,vania, prowizja za prowadzenie rachunków oraz HOMENET, badania okresowe
pracowników, prenumęrata czasopism, opłata pocztowa, opłata za przedłuzenie licencjl' za
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uzytkowanie programów komputerowych, zapłata za ścieki, opiekę autorską nad
programami, abonament zaLEX, utrzymanie aplikacji BIP- aktua|izacja, przegląd' instalacji
urządzen gazowych, opłat komorniczych' zuŻycie energii, wody, gazu, kosztów szkoleń,
delegacji krajowych i zagranicznych, ryczaŁtow samochodowych' usług internetowych i
telefonicznych, czyszczenię krzeseł i wykładziny, wymiana grzejników, koszt spotkania
Samorządu Gminy z de|egacją z Turcji' Finlandii i Czech, koszt audytora, ubezpieczęnia
budynków, składki PFRON oraz odpisu na ZFSS. ogółem poniesiono wydatki w I półroczu
br w kwocie I 263 645,55 zł.

Zaplanowane środki na promocję zostanąwykorzystane w II półroczu br.

W I półroczu Ż0I3 roku do Związku Gmin Dorzęcza Wisłoki przekazano na|eŻnąskładkę
członkowskąw kwocie 37 260,57 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia ,,Lokalna
Grupa Działanta 5 Gmin w Ropczycach'' w kwocie 7 900,83 zŁ.

Realizowane zadanie inwestycyjn e

obsługi Projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin naleŻących do Zwięku Gmin
Dorzecza Wisłoki''

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

Wydatkowano środki nazapłatęwynagrodzeńwraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma
pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 916,64 zł.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane środki na przeprowadzenie szkolenia teoretyczno -praktycznego Z obrony
narodowej zostaną ztealtzowane w II półroczu br.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I oCHRoNA PRZECIWPOZAROWA

Zap|anowane środki do Wojewodzkiej Komendy Powiatowej w Dębicy w celu zakupu paliwa
do samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej zostanązrea|izowane w II półroczu br.
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki bieŻące dla jednostek oSP na kwotę
85 950,6Izł, na które składają się: ekwiwalenty dla strazaków za udział w akcjach
poŻarn\czych, umowy z|ecenta konsęrwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych,
prenumerata czasopisma ,,Strazak'', opłata za gaz, energię, badania członków oSP, usługi
telefoniczne, czynsz najmu, przegląd techniczny samochodow, badania członkow oSP oraz
ubezpieczenie samochodów i straŻaków. Wydatkowano równiez środki dla oSP Grabiny na
zakup węzy do motopompy i kurtki, dla oSP Jaźwny na zakllp szafy mundurowej,
prądownice, belki sygnalizacyjnej' głośnika' Syreny' pasów' ubrań koszarowych oTaz
malowanie samochodu bojowego, dla oSP Głowaczowa na zakup mundurów, Sznurów,
pasów oraz sprzętu, dla oSP Podlęsie na zakup części do samochodu, naprawa oTaZ demontaz
Syreny alarmowej, dla oSP Czamana zakup hełmów oraz wyposaŻęnia do apteczki, dla oSP
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Róza na zakup ubrań koszarowych, butów' węŻy tłocznych, dla oSP Stara Jastrząbka na
zakup hełmów' dla oSP Borowa nazakup ubrań koszarowych'

Realizowane zadanie inwestycyj ne :

infrastrukturą- wykonano projekt częŚci garuŻowej za kwotę 2 500,00 zł'

marki REANAULT S 160 dla jednostki za kwotę 34 000,00zł.

oSP Czarna nastąpi w II półroczubt.

Zaplanowane środki na zakup sprzętu na stanowisko reagowaria kryzysowego w obronie
cywilnej zostaną wykorzystane w II półroc zu br.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczll2013 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych
kredytów ipoŻyczekwkwocie 497 172,57 zł.

ROZNE ROZLTCZENIA

Zap\anowana tezeIwa ogólna budzetu w kwocie 47 880,87 zł zostanie ztęa|izowana w II
półroczu br.

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA
Wydatki bteŻące w kwocie 377 058,42 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczonę
w kwocie 299 268,7 6 zł, śwtadczenia na rzęcz osob ftzycznych w kwocie 14 222,78 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za
transport posiłków _6 834,00 zł, vłymiana rur wodnych _ 1 918,80, przeg|ąd, badania i
pomiary instalacji elektrycznej _2I43,58 zł.

SP CHOTOWA
Wydatki bteŻące w kwocie 39I 144,36 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 3I3 494,59 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 15 924,78 zł.
Pozostałe wydatki to: bieŻące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty'. za medla, za
transport posiłków - 4776,07 zł, przegląd. badania i pomiary instalacji elektrycznej -
\ 5Il,9l zł'

SP CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 796 769,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 628 I22,I3 zł oraz świadczenia na TZęzZ osob ftzycznych w kwocie 26 698,79 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media,
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przewoz uczniów na zawody _ 4 000,00 zł, przegląd. badania i pomiary instalacji
elektrycznej - 4 807,I5 zł.
Dokonano zakupu: routera - 1 989'00 zł, programu komputerowego office na 5 stanowisk -
I845,00 zł.

SP GŁowACZowA
Wydatki bteŻące w kwocię 257 414,33 zł w tym luynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie I84 844,14 zł otaz świadczenia na rzeQz osób fizycznych w kwocie 7 789,40 zł.
Pozostałe wydatki to:bteŻące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: Za mędia. za
transpoń posiłków - 8 216,00 zł, przeg|ąd' badania i pomiary instalacji elektrycznej -
I938,35 zł.

SP GRABINY
Wydatki bieŻące w kwocie 515 209,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 389 415,9Ż zł oraz świadczęn|aluaTzecz osób ftzycznych w kwocie I8 456,00 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media,
przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej _ 3 081 ,37 zł, naprawa kotła Co -
1 000,00 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych _ 1 000,00 zł.

SP JAZWINY
Wydatki bteŻące w kwocię 270 989,25 zł w tym wynagrodzęnia i składki od nich naliczone
w kwocie I84 406,6l zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 534,80 zł
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za
transport posiłków - 3 726,02 zł, prze$rąĄ badania i pomiary instalacji elektrycznej -
1833'59 zł' wykonanie dokumentacji projektowej zgłoszenia wymiany okien - I660,00 zł,
roboty budowlano - remontowe elewacji i kominów budynku szkoły _ 29 997,29 zł.

SP PRZYBOROW
Wydatki bteŻące w kwocie 395 503,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 325 653,82 zł oraz świadczęnia na rzęcz osob ftzycznych w kwocie 15 276,30 zł.
Pozostałe wydatki to: bieŻące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za medta, za
transport posiłków - 4 998,00 zł,badania i pomiary instalacji elektrycznej - 919,60 zł.

SP ROZA
Wydatki bteŻące w kwocie 358 350,1 I zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 294 579,25 zł oraz świadczenia Ia rzecz osób ftzycznych w kwocie 15 7I],07 zł.
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, badania
i pomiary instalacji elektrycznej - I 690,27 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieŻące w kwocie 484 576,12 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wkwocie 378202,42 zł oraz świadczeniarrarzecz osób ftzycznych w kwocie I7 672,47 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły' fundusz socjalny, opłaty za media, badania
i pomiary instalacji elektrycznej - 2 763,58 zł, naprawa pompy przy kotle Co - 2 500,00 zł.
Dokonano zakupu farb, materiałów do renowacji parkietu _ I0 955,67 zł.

SP ZDZARY
Wydatki bieŻące w kwocie 5I9 939,0] zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 363 504,26 zł oraz świadczenia na rzecz osob ftzycznych w kwocie I7 5|0,88 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, badania
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i pomiary instalacji elektrycznej _ 2 643,6I zł, remont parkietu na sali gimnastycznej
11 808,00 zł, naprawa gablot oraz obudowy grzejników _ 1 600,03 zł, roboty malarskie
sali gimnastycznej - 20 703,46 zŁ, ma|owanie pomieszczen w szkole _ IO 2OO,OO zł.
Dokonano zakupu farb, materiałów do renowacji parkietu _ II 759,99 zł.

Realizowane zadanie inwesĘcyjne :

sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w
Zespole Szkół w Grabinach- wykonano projekt przebudowy boisk sportowych wraz Z
budową i przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół Grabiny za kwotę 7 380,00zł i projekt
przebudowy pomieszczeń i schodów zewnętrznych, budowy pochylni i montazu kolektorów
słonecznych w Przedszkolu Publicznym w Przyborowie oraz budowy zewnętrznej
|<ana|tzacjt sanitarnej za kwotę Ż2 I40,00 zŁ.

0DDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w SZKoŁACH PoDSTAWoWYCH 801 - 80103

na

oDDzIAŁ KL.o cHoTowA
Wydatki bieŻące w kwocie 31 040,06 zŁ,

w kwocie 27 III,45 zł oraz świadczęnia
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

0DDZ|^Ł KL.0 CZARNA
Wydatki bteŻące w kwocie 40 538,43 zł,
w kwocie 35 157,97 zł oraz świadczenia
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Ia rzecz osób fizycznych w kwocie I768,20 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 226,80 zł.

0DDZI^Ł KL.o GŁowACZowA
Wydatki bteŻące w kwocie 42277,95 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 38 072,89 zł oraz świadczenianatzecz osób ftzycznych w kwocie 2 045,40 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

oDDZIAŁ KL.0 GRABINY
Wydatki bteŻące w kwocie 43 586,58 zł,
w kwocie 39 411,52 zł oraz świadczenia
Pozostałe wydatki to: fundusz Socjalny.

oDDZIAŁ KL.o ROZA
Wydatki bieŻące w kwocie 23 006,52 zł,
w kwocie 19383,61 zł oraz świadczenia
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
na rzecz osób fizycznych w kwocię Ż015,40 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
na rzecz osób fizycznych w kwocie I462,50 zł.

ODDZIAŁ KL.o STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bl'eŻące w kwocie 47 5IŻ,28 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wkwocie 42866,67 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie I768,20 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.
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oDDZIAŁ KL.o ŻoŻl^pv
Wydatki bieŻące w kwocie 42 917,29 zł, w tym:
naliczone w kwocie 39 019,43 zł oraz świadczęnia
I738,20 zł.Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

na wynagrodzenta i składki od nich
na rzecz osób fizycznych w kwocie

PRZEDSZKOLA 801-80104

W I półroczUŻ013 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów
dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 4 dzieci uczęszczających do
publicznego przedszkola w kwocie 19 706,76 zł, do Gminy Tarnów przekazano środki na
refundację kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy Czarna 1 dziecka
uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w kwocie 3 412,92 zł.

PP CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 226 236,6I zł, w tym'. vłynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie |82 329,96 zł, oraz świadczenianarzecz osob ftzycznych w kwocie 8 167,80 zł.
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opłaty za media.
Dokonano zakupu: kwiatów rabatowych _ I074,60 zŁ.

PP PRZYBOROW
Wydatki bieŻące w kwocie 222 1I7 ,27 zł, w tym'. wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie I79 139,43 zł oraz świadczenianarzecz osob flzycznych w kwocie 8 949,60 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA
Wydatki bieżące w kwocie 105 970,80 zł, w tym'. wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 94 639,75 zł oraz świadczenianatzęcz osób ftzycznych w kwocie 4 882,98 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CHOTOWA
Wydatki bteŻące w kwocie 174174,46 zł,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie I57 044,42 zł oraz świadczenianarzecz osob ftzycznych w kwocie 8 185,30 zł'
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny'

PG CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 584 6]8,I2 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 477 962,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób ftzycznych w kwocie 23 844,48 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, rea|izacja Programu
COMENIUS (wyjazd do Hiszpanii na kwotę 25 985,0I zł.

PG GŁowACZowA
Wydatki bteŻące w kwocie 222 484,10 zł, w tym vłynagrodzenia i składki od nich na|iczone
w kwocie I99 462,13 zł otaz świadczenia na rzecz osob ftzycznych w kwocie I0 205,70 zł'
Pozostałę wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.
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PG GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 235 547,58 zł, w tym: vłynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 210 474,39 zł oraz świadczenia na rzecz osob ftzycznych w kwocie II 483,40 zł.
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAZWINY
Wydatki bteŻące w kwocie 223 401,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 196 276,95 zł oraz świadczenianarzecz osob ftzycznych w kwocie 13 ]4],2O zł.
P ozo stałe wydatki to : bieŻące utr zy manie szkoły, fundusz so cj alny.

PG ROZA
Wydatki bteŻące w kwocie 361 314,95 zł, w tym: wynagrodzęnia i składki od nich na|iczone
w kwocie 302 776,49 zł oraz świadczenianarzecz osób ftzycznych w kwocie 14 886,48 zł'
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny' opŁaty za medta, badania
i pomiary instalacji elektrycznej - I 343,47 zł'

PG STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bteŻące w kwocie 240I25,86 zł,w tym'. wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 2I2 778,73 zł oraz świadczenia na rzecz osob ftzycznych w kwocie 17 786,70 zł'
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

pe ŻnŻtny
Wydatki bieŻące w kwocie I90 753,]6 zł, w tym'' wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wkwocie 161 016,44 zł oraz świadczenianarzecz osób fizycznych w kwocie 7 88I,60 zł.
Pozostałe wydatki to: biezące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, rea|tzacja proglamu
Comenius indywidualny (wyjazd do Finlandii ) - 10 214,96 zł.
Dokonano zakupu: materiałów potrzebnych do realizacji programu Comenius - I294,70 zł.

DOWoZENIE UCZNIoW Do sZKoŁ 801 - 80113

Wydatki bteŻące w kwocie 85 336,94 zł, w tym'. wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w kwocie 42 362,88 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeŻdŻających
do Grabin i Starej Jastrząbki - 13 152,20 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego _
5 II5,42 zł, zakup paliwa do autobusu _ 13 109,78 zł, naprawa autobusu - Ż 087 ,99 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONoMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKoŁ 801 - 80114

Wydatki bieŻące w kwocie 238 589,35 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naltczone
w kwocie 2I2 962,69 zł. Pozostałe wydatki to:
bieŻące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty zatę|ęfon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe,
delegacje.
Dokonano zakupu : materiałów biurowych, druków.

DoKSZTAŁCANIE I DOSKoNALENIE NAUCZYCIELI 80l - 80146

Wydatki bieŻące w kwocie 27 093,08 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli
studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.
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Dokonano zakupu : materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

sToŁowKA CZARNA
Wydatki bteŻące w kwocie 81975,07 zł, w tym: na vłynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie 43 964,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup Żywności na
posiłki dlauczniow _ 35 964,40 zŁ.

sToŁowKA GRABINY
Wydatki bieŻące w kwocie 54 907,70 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie Ż7 03I,83 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup zywności na
posiłki dla uczniów - 26 234,98 zł'

SToŁowKA ROZA
Wydatki bieŻące w kwocie 55 645,97 zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie Ż8 999,36 zł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny'
posiłki dla uczniów - 25 005,66 zŁ.

sToŁowKA STARA JASTRZĄBKA
Wydatki biezące w kwocie 562II,70 zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 28 176,45 zŁ' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 26 394,36 zł.

STOŁOWKA ZDZARY
Wydatki bieŻące w kwocie 4] 629,65 zł,w tym'' na wynagrodzenla i składki od nich
naliczone w kwocie 26 554,46 zł.Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na
posiłki dla uczniów - 19 434,30 zł.
sToŁowKA PP CZARNA
Wydatki bieŻące w kwocie 48 51I,22 zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie 30 835,43 zł.Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny'
posiłki dla uczniów - 16 034,90 zł.

SToŁowKA PP PRZYBoRow
Wydatki bleŻące w kwocie 46 859,13 zł, w tym: na wynagrodzenia
naliczone w kwocie Ż6 699,50 zł' Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny,
posiłki dla uczniów _ 18 518,74 zł.

i składki od nich
zakup żywności na

i składki od nich
zaklp zywności na

i składki od nich
zakup zywności na

i składki od nich
zakup zywności na

POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC 801-80195

Wydatki bteŻące w kwocie 70 217,5I zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie I 428,00 zł oraz świadczenia narzęcz osób fizycznych w kwocie
9 619,51 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki nazwalczanie narkomanii zostanązrealizowane w II półroczu 2013 r.
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W I półroczu2013 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono
sprzęt sportowy do siłowni Wiejskiego Centrum w Borowej i Domu Strazaka w JaŹwinach
opłacono pobyt młodzieŻy z Gimnazjum Czarnej, Jaźwin, Grabin i Głowaczowej w Gródku
nad Dunajcem w ramach profilaktyki dotyczącej zdrowego i wolnego od uza|ęŻnień stylu
Życia, wycieczkę młodzieŻy z Borowej do ojcowa w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wycieczkęuczniów Zespołu Szkół w
Grabinach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie na ZielonąSzkołę w Warszawie,
wycieczkę dzieci z Głowaczowej w Tatry, opłacono wynajem sali na imprezę o charakterze
rozrywkowym promująca Zdrory bez nałogów styl Życia dzieci, opłatę sądowa oraz Zaliczkę
na opinie biegłych sądowych.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

kwocie 2I 169,00 zł, do Domu Strazaka w JaŹwinach sprzęt sportowy w kwocie 15 596,40
zł.

Przekazano kwotę 2.000,00 zł do Izby Wyttzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części
kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie niętrzeżwości z terenu
naszej gminy do czasu ichwytrzeżwienia.

PoMoC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Pokryta zostałaopłatazapobyt 4 mieszkańców gminy Czarnaw domach pomocy Społecznej
na kwotę ogółem 43 9I3,08 zł.

Rozdział 85204 _ Rodziny zastępcze
Została dokonana dopłata zapobyt w placówkach 3 dzieci i młodzieŻy zterenu gminy
Czarna w wysokości ogółem 6 876,22 zł.

Rozdział 85205 _ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pokry.to wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego - szkolenie w wys. 450 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny
P okryte zo stały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.
Koszt ogółem 7 610,]2 zł.

Rozdzial 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 2161345,56 zł, świadczeń funduszu
alimentacyjnego 138 207,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 89 181,85 zł.
Koszty obsługi: płace osób zatrudnionych i pochodnę 79 752,27 zł.
Wydatki ogółem: 2 468 486,]8 zł
Dokonano zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie I,06 zł.
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Rozdział 85213- Składki na ubezpieczeniazdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
opłacone zostały składki na ubezpieczen|e zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 505,20 zł oraz dla nięktórych osób otrzymujących
zasiłek stały na kwotę 6 845,3I zł.
ogółem wartośc opłaconych składek wyniosła 13 350,51 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wypłacone zostały zasiłki okresowe d|a 278 rodzin na kwotę 343 946,33 zł, celowe i
pomoc w naturze w kwocie 24 221,72 zł. Wańość ogółem świadczeń 368 168'05 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom - pomoc osobom bezdomnym zostanie przekazanaw II półroczubr.

Rozdzial- 8521S-Dodatki mieszkaniowe
Wypłacono dodatki mięszkaniowe I półroczu właścicielom i najemcom mieszkań w kwocie
47 368,4Ż zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę ogółem 85 903,90 zł .

Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej
Zostały pokryte wydatki na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej : wynagrodzęnta dIa
pracowników i pochodne od wynagrodzętl' pracowników ośrodka oraz zakup materiałów
biurowych, sprzętu biurowego' opłat pocztowych, połączen telefonicznych, szkoleń,
wyjazdów słuzbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość
wydatków razem I70 767,39 zł.
Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd na
kwotę 2 857,80 zł.
Wydatki ogółem: 773 625,I9

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wypłacone zostały wynagrodzęnia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne
usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 8 53I,49 zł'

Rozdział 85295- Pozostała działalność
Pokryte zostały koszty posiłkow dla dzieci w szkołach i przedszkolach zakwalifikowanych
przez ośrodek oraz dyrektora szkoły. Wpłacone zostały zasiłki na żywność i pomoc
rzeczową. Koszt dozywiania wyniósł 277 970,79 zł.
Wypłacone zostały dodatki na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na
kwotę 25 200,00 zł.
ogółem wydatki wyniosły 303 170,79 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SWIETLICE SZKOLNE 854- 85401
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SWIETLICA GRABINY
Wydatki bteŻące w kwocie 34 05],43 zł,
w kwocie 30129,57 zł oraz świadczenia
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚwmrucA STARA JAsTRZĄBKA
Wydatki bieŻące w kwocie 35 632,72 zł,
w kwocie 31704,lI zŁ otaz świadczenia
Pozostałe wydatki to; fundusz socjalny.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
na tzecz osób fizycznych w kwocie 7 768,20 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
na TZecZ osób fizycznych w kwocie l 768,Ż0 zł'

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW 854- 85415

WydatkibieŻące wkwocie 508 100'00 zł,wtym:
stypendia socjalne - 507 200,00 zł
wypłacono w/g wydanych decyzji w iloŚci 325 d|a 634 uczniow,
zasiłki szkolne 900,00 zł
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 1 dla 3 uczniów
Z wyŻej wymienionych środków sfinansowano: opłaty za Internet, zakup podręczników
i artykułów szkolnych, zakup odzieŻy sportowej, opłaty za kursy językowe, opłaty za
czesne' opłaty zawycieczki szkolne' dojazdy do szkół itp.

PoZOSTAŁ ADZIAŁALNOSC 854 - 85495

Wydatki biezące w kwocie 3lŻ647,40 zł, w tym'. odpis na fundusz socjalny emerytów
przedszkolt, reahzacja projektu pn.: ,,Indywidualizacja nauczania - Nie ma windy do sukcesu
- trzeba v\Yjść po schodach'' . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europej skiego Funduszu Społecznego.

GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNł ŚnooowISKA

W I półroczu 2013 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej
przekazano dotację w kwocie 107 191,00 zł, dokonano opłaty rocznĄ zgodnie z decyzją
Zarządu Powiatu w Dębicy zazajęcie pasa drogowego oraz VAT od czynszu|.

Realizowane zadania inwestycyj n e :

kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka- etap I, PrzeryĘ Bór- etap II, Róża-
etap III- rea|izai1ę zadania w zakresie opracowania projektów zaplanowano w II
półroczu br.

rea|tzację zakupu zaplanowano w II półroczu br.

Do Gminnego Za|<ladu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową w
kwocie 32 7 67 ,00 zł na budowę kanalizacj i sanitarnej w miej scowości Głowac Zowa na dz. nr
880/3, 880/4, 880/5' 880/6' 880/10, 880/11, 881, oraz na budowę kanalizacjt Grabiny
Zarzęcze etap II w kwocie 19 034,76 zł.
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Pozostała zaplanowana dotacja w kwocie 39 237 ,OO zł na budowę kanalizacji sanitar nej oraz
sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na dz. Nr 46515, 465li, 46518, ąeyrc,
465114 ( kierunku Karolówki) oraz na modernizacjęprzepompowni ścieków P-6 na działce nr
91 w Chotowej w kwocie 29 520,00zł zostanąprzekazane w II półroczubr.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia dla pracowników zwięanych Z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi będą realizowane od II połrocza br. ópłacono
selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 29 474,7I zł, wywoz odpadów komunalnych na
wysypisko z sołectwa Czarna ul. Spółdz ie\cza, z Grabini Rózy.

Poniesiono wydatki związane z zakupem kwiatów i krzewów wTaz z ich pielęgnacją i
utrzymaniem na terenie gminy, wycięto drzęwa w rejonie ulicy Wojska Polskie1o oraz
obcięto drzewa i wywieziono gałęzie w miejscowości Przyborów.
W I półroczu poniesiono wydatki bieżące związane z organlzacją wiz1.ty studyjnej do
Szwajcarii w ramach Projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
uŻyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin naleŻących do Związku
Gmin D or zęcza Wi słoki''

Realizowane zadanie inwestycyj ne :

publicznej oraz domach prywatnych
Gmin D orzecza Wisłoki'' -Zaplanow ane

odnawialnej na budynkach uĘteczności
na terenie gmin należących do Związklu
wydatki będąrea|izowane w II półroczlbr.

Poniesiono wydatki na zakup karmy i usługi weterynaryjne.

W I półroczu poniesione zostały wydatki zwięane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i
konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, wymianąźrodeł światła przy oświetleniu
w miejscowości Jazwiny, Czarna, demontazem i przebudową opraw oświetlenia ulicznego w
obrębie stadionu w Czarnej, wymianą źródeł światła przy oświetleniu parkingu w
miejscowości Stara Jastrząbka olaznaprawąoświetleniaw Czarnej ul. Wojska Polskiego.

Realizowane zadan ia inwestycyjne:

dokumentacji technicznej- opracowano projekty oświetlenia w miejscowości ŻdŻary,
Głowaczowa i Grabiny

miejscowości Grabiny- realtzacjęzadanta zaplanowano w II półroczu br.

Zap|anowana dotacja celowa dla osób ftzycznychna usuwanie wyrobów zwterających azbest
zostanie realizowana w II półroczu br.

Na komunaltzację w I półroczu wydatkowano środki na wypisy z rejestru gruntu, wykazy
zm|an) opłaty za odpisy do ksiąg wieczystych' opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe,
podział działki obręb Głowaczowa -2 644,50 zł, sporządzenie wyceny nieruchomości w
Grabinach, Jaźwinach, wkaz synchronizacjt Czarna ul. Kolejowa, rozgraniczenie działek we
wsi Głowaczowa, badanie stanu prar,vnego dziaŁek gminnych pod zalewem w Grabinach-
I 230,00zł, synchronizację działek w Grabinach, Przerytym Borze, Chotowej , podziaL działęk
-obręb Chotowa na poszęrzenie drogi - 3 567,00 zł, wycenę nieruchomości w Starei
Jastrząbce, Przerytym Borze' opłatę za ogłoszenie wykazu do sprzedaŻy nieruchomości w
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Starej Jastrząbce i Grabinach, opłatę zabadanie stanu prawnego działek w Podlęsiu i Czarnej,
wykup działki w Czatnej pod drogę- 3259,50 zł, opłatęzawyłączenie gruntów rolnychż
produkcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałl nieruchomości w
Borowej _ 3 382,50zł, podział działki w Starej Jastrząbce (P. Gruszowski)-2 I52,5O zł,
podział działki Stara Jastrząbka (P' Brożek)- 2 460,00 zł, wwóz odpadów do utylizacj i oraz
opłata za eutanazję chorego psa i miotu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2013 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czamej przekazano
dotację w kwocie 719 780,00 zł,w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Do bibliotekprzekazano dotację w kwocie 50 448,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyj ne :

Realizacj a zadanta w II połroc zu br'

Realizacj a zadanl'a w II półroc zu br'

Realizacja zadania w II półroczubt.

Zaplanowane środki na ochronę zabytków zostaną wykorzystane w II półroczu br.

KULTURA FIZYCZNA

W I półroczu br. przekazano dotację do stowarzyszeń Sportowych na wsparcie rozwoju
sportu na terenie gminy na kwotę 85 000'00 zł,w tym

o LKS Głowaczowa - 15 500,00 zł,
o LKS Dąb ZdŻary
o LKS orły Borowa
o LKS Czamowia
. LKS Dąbrówka w Starej

Jastrząbce - 4000,00zł,
o LKS Kamieniarz Golemki - 15 500'00 zł'

Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecen|a 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, odśniezanie
obiektów sporlowych (Czarna, Głowaczowa i Przyborów), montaŻ hydrantlJ pTzy boisku
sportowym w Czatnej,ubezpieczenie obiektu szatni i siłowni Czarna.

- 9 500,00 zł,
- 15 500,00 zł,
- 25 000,00 zł,
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