
Iv. INFoRMACJA Z WYKoNANIA DoCHoDow I wYDATKow ZWIĄZANYCH
Zw I AZ ANYCH Z REALI zAC J Ą złołŃ Z ZAKRE SU ADMINI STRAC JI
RZĄDowEJ oRAZ INNYCH złołŃ ZLECoNYCH USTAwAMI
ZA I PoŁROCZF.2013 RoKU

Dzial )^-A- Nazwa Plan
Wykonane
dochodv

Wykonane
wvdatki

o//o

I
,,
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RoLNICTwo l ŁowlEcTwo
Pozostała działalność

Dochody bieżące' w tym:

_ dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

realizację zadań bieŻących z zakresu administracji

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 zwięane z realizacjąich statutowych zadail

l7l 334,37

17r 334,37

17t 334,37

171334.37

t7t 334,37

171334,37

1'.71334,31

2 0s6,62

169 217.7s

l1t 334,37

171334,37

171334,31

17t 334.37

l7l 334,37

nt 334,37

t7l 334,37

t7t 334,31

2 056,6Ż

t69 277.75

r00,00

100,00

100.00

r00,00

100,00

t00.00

100.00

100,00

750

7501 I

7501 I

ADM INISTRACJA PU BLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

84 531,00

84 53 r ,00

84 531,00

84 531,00

84 531,00

84 53t,00

84 531.00

84 531,00

45 514,00

45 s r 4,00

45 5t4,00

45 5 t 4,00

45 514,00

45 5 r4,00

45 514,00

45 5 14.00

45 5 r 4.00

53,84

53,84

53.84

53,84

53,84

53,84

53,84

151

75 l0l

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

real izacj ę zadań bieŻących z zakresu ad m i n i stracj i

rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

2180,00

2

Ż

2

180,00

180,00

180,00

r 094,00

I 094,00

I 094,00

I 094,00 916,64

50,1 8

50,1 8

50,r8
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75l0r Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 180,00

2 180,00

2 180,00

2 180,00

916,64

916,64

916,64

916,64

42,05

42,05

42,0s

42.05

75Ż

75212

OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne

Dochody bicżącc, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na

realizację zadań bieŻących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

I 500,00

I 500,00

I 500,00

I 500,00

1 5212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące, w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

I s00,00

I 500,00

I 500,00

I 500,00

852

85212

PoMoC sPoŁEcZNA
Swiadczenia rodzinne' świadczenie z funduszu

al i mentacyj ne go or az s kładk i na ubezpieczenia

emerytal ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje cęlowe otrzymane zbudŻętu państwa na

rea l i zacj ę zadań bieŻący ch z zakr esu adm in i stracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 005 170,00

4 913 200,00

4 913 200,00

4 9r3 200,00

2 559 428,00

2 515 000,00

2 515 000,00

2 515 000,00

2 511 581,27

51,19

51,19

5r.19

85212 Swiadczenia rodzinne' świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oruz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budzetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z realizac1ąich statutowych zadań

3) świadczeni a na rzecz osób fi zycznych

4 913 200,00

4 913 200,00

268 947,00

259 588,00

9 3s9,00

4 644 253,00

2 468 486,18

168 934,12

162 685,r 5

6 248,97

2 299 552,66

2 468 486.78 50,26

50,24

62,81

62,67

66,71

49,51

85213 S kładki na ubezpieczen i e zd rowotn e opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczęnia Z pomocy

s połecznej, n i ęktóre świadczen i a rodzinne or az za

osoby uczestniczące w zajęciach cęntrum integracji

społecznej

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na

r eali zację zad ań bieŻących z zakres u adm in i stracj i

rządowej oraz innych zadan zl'econych gminie ustawami

7 300,00

7 300,00

7 300,00

6 692,00

6 692,00

6 692,00 91,67

97,61

9t.67

4l



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia Z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestn iczące w zajęciach centrum i ntegracj i

społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 300,00

7 300,00

7 300,00

7 300,00

6 s05,20

6 505,20

6 505,20

6 505.20

89.1 I

89,1 1

89,r I

89.l I

85219 ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieŻących z zakręsu admin istracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 901.00

2 901,00

2 901.00

2 901.00

2 901,00

2 901,00

100,00

100,00

100,00

85219 ośrodki polltocy społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizac1ąich statutowych zadań

3) świadczeni a na rzecz osób fizycznych

2 901,00

2 901,00

41 ,00

41,00

2 860,00

2 857.80

2 857,80

2 857,80

98,5 r

98,51

99.92

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na

realizację zadań bieŻących z zakresu adrninistracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20 269,00

Ż0 269,00

20 269,00

8 879,00

8 879,00

8 879,00

43,81

43,81

43,81

8s228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w Ęm:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 269,00

20 269,00

20 269,00

20 269,00

8 53r,49

8 531,49

8 531,49

8 53t.49

42,09

42,09

42,09

42,09

852 95 Pozostała działalnoŚć

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na

r eal izacj ę zad ań bieŻących z zakresu ad m i n i stracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500,00

500,00

500,00

6l

6t

61

25 956,00

25 956,00

2s 956,00

42,20

42,20

42,20

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym:

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

61 500,00

ól 500'00

I 791,00

t 79r,00

59 709,00

25 200,00

25 200,00

25 200,00

40,98

40,98

42,20

oGoŁEM DOCHODY 5 Ż64 715'31 2 777 370,37 s2,75

oGoŁEM WYDATKI 5 264 715,3i 2 729 346,Ż8 51,84
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RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Pozostała działalność
otrzymane środki w I półroczu 2013 roku w kwocie 17I.334,37 zł zostały wykorzystane na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków zwtązanych z realizacjątego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
otrzymane środki w kwocie 45'514,00 zł wykotzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pracownikÓw zadan zleconych. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały
pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 5].524,07 zł.

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃSTwowEJ, KONTRoLI I
ocHRoNY PRAWA oRAZ SĄDowNICTwA
Urzędy naczelnych organów władry państwowej, kontroli i ochrony prawa
W I półroczu v'rykorzystano środki na zapłatę wynagrodzen wraz z pochodnymi z tytułu umów z
dwoma praco wnikami sporząd zaj ący mt aktualizacj ę spi su wyb orców.

OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Zap|anowane środki na przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-praktycznęEo z obrony narodowej
zostaną ztea|izowane w II półroczu br.

PoMoC SPoŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2161345,56 zł, świadczęnia z funduszu alimentacyjnego w
wysokości I38 207 ,I0 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 89 181 ,85 zł. Koszty obsługi:
płace osób zatrudnionych i pochodne wyniosły 79 752,27 zl.
Wydatki ogółem: 2 468 486,78 zł.
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 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 ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 505,20 zł.
ośrodki pomocy społecznej
Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
wskazanych przez Sąd na kwotę 2 857,80 zł
Uslugi opiekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze
Wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi
opiekuńcze w domu chorego w kwocie 8 53I,49 zł.
Pozostała działalność
Wypłacone zostały dodatki na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę
25 200,00 zł.

&--<1
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V. INFORMACJA Z WYKoNANIA DoCHoDow Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZwoLrŃ Nł SPRZEDAZ NAPoJow ALKoHoLowYCH
I wYDATKow NA REALIZACJĘzłDłŃ oxnnŚr-oNYcH w GMINNYM
PRoGRAMIE PRoFILAKTYKI I RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMow
ALKoHoLowYCH ZA I PoŁRoCZI. 2013 RoKU

Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan
Wykonane
dochodv

Wykonane
wvdatlri

wskTo

756

75618

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

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

Dochody bieżące' w tym:

- wpływy z opłat za zezw o|enia na sprzedaŻ
alkoholu

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 12 000,00

94 643,75

94 643,75

94 643,75

94 643,15

84,50

84,50

84,50

84,s0

851

85153

Ochrona zdrowia

Zwalczanlę narkomanii

Wydatki bieżące' w Ęm:

b) wydatki zwięane z realizacjąich
statutowych zadań

125 940,80

l 000,00

1 000,00

I 000,00

58 867,18 46,7 4

8s154 P r zeclw działanie alkoho l i zmow i

Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

a) wynagrodzeniai składkiod nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich
statutowyclr zadań

Wydatki majątkowe' w Ęm:
inwestyc.je i zakupy inwestycy.jne:

124 940,80

74 940,80

74 940,80

5 000,00

69 940,80

50 000,00

50 000,00

58 867,1 8

58 867,18

22 101,78

4 294,00

11 807,78

36 765,40

36165,40

4',7,12

78,55

29,49

8s,88

25,46

73,53

'73,53

ogółem doc hody 112 000,00 91643,15 84,50

ogółem lvydatki 125 940,80 58 867,18 46,74
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VI. INFoRMACJA Z REALIZACJI DoCHoDow ZTYTIJŁU KAR
PIENIĘZNYCH I OPŁAT ZA KoRZYSTANIE ZE ŚnooowlsKA I wYDATKow NA
REALIZACJĘZADłŃ zwl4ZANYcH Z ocHRoNĄ ŚnooowlsKA I
GoSPoDARKĄ woDNĄ ZA I PoŁRoCZE 2013 RoKU

DziaI Rozdz Wyszczególnienie Plan
Wykonane
dochodv

Wykonane
wvdatki wsk%

ogólel

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRooowlsxł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat zakorzystanie ze środowiska

Ż6 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

11978,07

11918,0',7

11978,07

11 918,07

46,07

46,01

46,07

46,01

m

90019 Wpływy i wydatki zwięane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

b) wydatki zwięane z realizai1ąich statutowych

zadań

Wydatki majątkowe, w tym:

- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierającyc

azbest

26 000,00

2 543,11

2 543,1r

2 543,11

23 456,89

23 456,89

26'000,0-0 11978,07
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vII. INFORMACJA Z RB,ALIZACJI DoCHoDow z TYTUŁU DPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKOW NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
ZAIPoŁRocZE 2013 RoKU

Dział Rozdzial Plan
Dochody
wvkonane

Wydatki
wvkonane

Wsk.
"

756

75618

DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH, oD osÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚct pRłwNn.t

oRAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH PoBoREM
wpłyu"y z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu tery4orialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy zopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

316 200,00

316 200,00

3ló 200'00

3 16 200,00

900

90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRooowtsrł
Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w tym:

l ) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowych zadań

316 200,00

316 200,00

31ó 200'00

3 16 200,00

s9 7s0,00

256 450,00

ogÓłem dochody

1
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VIII. INFoRMACJA z WYKoNANIA KwoT DoTACJI UDZIELŃ\rYCH z BUDżETU GMINY czARNA ZA I PÓŁRoci'l' 2013 RoKU

Plan Wykonanie

Dzial Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek

sektora finans w
publicznych

dla jednostek
spoza sektora

finansriw
nublicznvch

dla jednostek
sektora

finans w
oublicznvch

dla jednostek
spoza sektora

finansriw

010

01030

RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Izby Rolnicze

- wpłaty na rzecz lzby Rolniczej

l2 000,0(

12 000,0(
12 000,0(

6 185,9t

6 185,82

6 185,92

600
600r4

TRANSPoRT I ŁĄCZNoSC
Drogi publiczne powiatowe

- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na
dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakup w
inwestycyjnych, w tym:

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr l280R
Pilzno-R Ża wraz z dojazdami

212 013,2(
212 073,2(
212 073,2(

ŻI2 073.2a

212 073,2(
212 073,2C

212 073,20

2t2 073,20

754

75403

BEZPIECZEŃ s rwo P UBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIwPożłRowł
Jednostki terenowe Polic.i i - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu Policji w
Czarnej

3 000,0c

3 000,0c

801

80r 04

OSWIATA I WYCHOWANTE
Przedszkola

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumie - refundacja kosztriw
poniesionych przez P rzejmuj ącego na za mieszkuj ących na
terenie Gminy Czarna uczni w uczęszczajacych do
przedszkoli publicznych i niepublicznych

4t 500,0(

4t 500,0(
41 500,00

23 1lg,6t
23 119,6t

23 119,6t

8sr

85158

OCHRONA ZDROWIA
Izby wytrzeżwie

- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeżwie w
Rzeszowie na zadania bieżące reatizowane na podstawie
porozumlenra

2 000,0t

2 000.0c
2 000,00

2 000,0(

2 000,0(
2 000,0c



852

8521 4

PoMoc SPoŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki nz

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnvm

3 000,0(

3 000,0(

3 000,0(

900

9000 r

GOSPODARKA KOMUNALNA
oCHRoNA ŚRonowIsxn
Gospodarka ściekowa i ochrona w d

- dotacja przedmiotowa zbudżetu dla samorządowego
zakladu budżetowego w tym:

- dopłata do ceny ściek w

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie koszt w realizacji inwestycji i zakupriw
inwestycyjnych samorządowych zakład w budżetowych, w
tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w
miej sowości G lowaczowa na działkach nr 465 l 5, 465 17, 465 l 8,
465/10,465114 (w kierunku Karol wki)
- Modernizacja przepompowni ściek w P- na działce nr 9l w
Chotowej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa
na działkach nr 880/3, 880/4, 80/5, 880/6, 880i 10,880/1 l,88l
- Budowa kanalizacji Grabiny Zavecze etap II

320 715,0(

320 7t5,0C
197 t9t,0c

197 t9t,0C

123 524,00

39 237 ,00

29 520,00

32 767,00

Ż2 000,00

3t 000,00 l58 992,7ł

1s8 992,7(
107 19r.0(

107 r91,0c

51 801,7

32 767,00

19 034,76
90019 Wpłylvy i wydatki zwięane z

gromadzeniem środk lv z opłat t kar za
korzystanie ze środowiska

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie koszt w realizacji inwestycji i zakup w
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finans w publicznych:

- usuwanie wyrob w zawierajacych azbest

3l 000,0(

3l 000,0c

3 r 000,0c
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KULTURA I OCHRONA
DZIEDZTCTWA N A RODO W EG O
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i

Promocji w Czarnej

1 139 04

I 038 14

770 228,0(

719 780.0t

92116 Bibtioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i

Promocji w Czarnej
100 900,00 50 448,0(

926
92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadaniaw zakresie kultury fizycznej i

spo u

- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie ronłoju sportu

170 000,0(
170 000,0c

170 000,0(

85 000,0C

85 000,0c

85 000,00

og łem, w tym:
- dotacje celowe
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
- wnłatv

1 718 331,20
319 097,Żl

I 139 043${
197 191,0{

3 000.00

1 166 413,64
288 994,64

710 228,0(

107 191,0(
0.00

91 185,82
85 000,0(

0.0(

0,0(

6 185.82

?



IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODOW I ROZCHODOW
BUDZETU GMINY CZARNA ZA I POŁROCZF. 2013 RoKU

W I półroczu 20l 3 roku, zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto kredyty i poŻyczki w kwocie
2 816185,27 zł, w tym:
kredyt długoterminowy w kwocie 300 000,00 zł,
kredyt krótkoterminowy w kwocie l 900 000,00 zł,
kredyt w rachunku w kwocie 616185,27 zl

P r zeznaczenie zac ią gn iętyc h kredytów i pożyczek

a) kredyty zprzeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ztytułu kredytów i poŻyczek

w kwocie 300 000'00 zł - długoterminowy,

- pokrycie występującego w ciągu roku 20l3 przejŚciowego deficytu budŻetu gminy w kwocie
l 900 000'00 zł - krótkoterminowy.
- pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budzetu gminy w kwocię
616 l85,27 zł - krótkoterminowy.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie wsk o%

Przychody

s e03
Przychody z zaciągniętych poŻyczek na finansowanie
zadań r ealizowanyc h z udziałen śro dków p o c h od zących
z budŻetu Uni Europeiskiei

257 000,00

$ es2
Przychody zzaciągniętych poŻyczek i kredytów na
rynku krajowyrn 2 189 000,00 2 816 185.27 128,65

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

197 160,53 t9'7'.760.53 r00.00

Razem 2 643',l60,53 3 013 945,80 114,00

Rozchodv

$ e63
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
real i zowanych z udziałem środków poc hodzących z
budzetu Unii Europeiskiei

'732 962,s6 235 396,00 32,t2

s ee2 Spłaty otrzymanych krajowych poŻyczek i kredytów 3 089 363,',76 I 998 750,00 64,70

Razem 3 822 326,32 2 234146,00 58,45
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W l półroczLl 20l3 roku' zgodniezzaplanowanymi rozchodami, spłacono:
kredyty i poŻyczki długoterminowe w kwocie 2 234l46,00 zl.

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

l. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 60 000,00 zł

na zadanie ''Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"

2' Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 40 000,00 zł

na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej lI"

3 Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej l00 000,00 zł

na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Jazwiny"

4. Kredyt w Banku Spółdzielczyln Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 240 000,00 zł

na spłatę wcześniej Zaciagniętych kredytów i poŻyczek

5. Kredyt w Banku Spółdzie|czym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 45 000,00 zł

na zadanie ''Poszerzenie ofeńy turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna

poprzez rozwój infrastruktury lokalnej''

6' Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 300 000,00 zł
na spłatę wcześniej zaclagniętych kredytów i pożyczek

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

na zadanie'' Poszerzen i e ofeńy turystyczn o-kulturalnej Grn i ny Czarna
poprzez rozwój infrastruktury koka|nej "

8. I(redyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 25 000'00 zł

n a zadan ie " Poszerzen i e oferty turystyczno-kultural nej G m i ny Czarna

poprzez rozwój infrastruktury kokalnej ''

9. l(redyt w Banku Spółdzielczym Rzęmiosła w l(rakowie oddział w Czarnej 5 000,00 zł

na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów i poŻyczek

l0. I(redyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 5 000,00 zł

na zadanie ''Remont drogi powiatowej nr I279R Róza - Stara Jastrząbka''

1 l. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej l0 000'00 zł

na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów i poŻyczek

12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej 50 000'00 zł

na zadanie''Zagospodarowan i e osi ed l a Przyborów''
|2. Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanię'' Adaptacja 70 000,00 zł

pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka
|3' Kredyt w Banku ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie'' Remont 25 000,00 zł

Szkoły Podstawowej w Grabinach''
14' Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów 500 000,00 zł

i pozyczek
l5. Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie ,'Budowa parkingu wiejskiego 68150,00 zł

w Starej Jastrząbce"

l6' PoŻyczkaz wFoŚiGW w Rzeszowie nazadanie ''Budowa sieci wodociągowe. 5 000'00 zł

t kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa osiedle za Zalewęm"

17. Kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oddział w Dębicy 300 000'00 zł

na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów i poŻyczek

l8. Pożyczka w BGK Rzeszów na wyprzedzające finansowanie(w ramach 235 396'00 zł
PRow 2007-2013) na zadanie ''Przebudowa remizy oSP Jaźwiny na Centrum
Kulturalno InformaĘczne''

RAZEM 2234146,O0 zlc1
I
I
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X. lN FO R MACJA zwykonania planufinansowego
GMINNEGo ZAKŁADU GosPoDARKl KoMUNALNEJ W CZARNEJ
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU

Dział 400 Rozdział 40002
VVYTWAMANIE l ZAoPATRYWANIE W ENERG!Ę ELEKTRYCZNĄGM l WoDĘ
DOSTARCZANIE WODY

PozyĄa Plan Wykonanie Wskaznik procentowy

PRZYCHODY 'l 974 804,73 873 501,'15 44,23

- stan Środkow obrotowych
na 01.01 .2013r.

41 416,73 41 416,73 100,00

- Wpływy ze spzedaŻy wody
i za Ścieki,za pzyłącza do
sieci wodoc. i kanalizacyjnej

1 736 197,00 726134,29 41,92

pokrycie amońyzacji

rdsetki z konta bankowego i

rd naleŻnoŚci
6 699,24

cotacja do ceny Ściekow 197 191 ,00 99 250,89 50,33

WYDATKI
- wynagrodzenia i pochodne
od wvnaorodzeń

801 843,00 345 612,04 43,10

- pozostałe wydatkiw tym: '1 136 545,00 452 159,56 39,78

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

136 545,00 452 159,56 39,78

- odpisy amońyzacji 12 656,9'1

Razem wydatki 1 938 388,00 810 428,51 41,81

- stan środkow obrotowych
na konlec okresu
sorawozdawczeoo

36 4'16,73 70 654,55 194,02

podatek dochodowy 5 075,00

oGoŁEM 1 974 804,73 886 158,06 44,87
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca2Ol3 roku zzałoŻonego
planu przychodów ze sprzedaŻy wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowe; i
kana|tzacyjnej w wysokości 1 933 388,00 zł wykonał 832 084,42 tj. 43,04 o^.

Przychody te przedstawiaia sie następuiaco:
I) sprzedaŻ wody 422 456,0I zł
2) sprzedaŻ ścieków 293 10I,56 zł
3) przyłącza Wodociągowo 0,O0 zł
4) przyłącza kanalizacyjne 740,74 zł
5) utrzymanie czystości i terenów zielonych 9 835,98 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarnaw wysokości 99 250,89 zł
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości 302,93 zł
- odsetki od nalezności kwota 6 396,31zl

Sprzedaż wody prowadzonabyła zlJjęcia Wody w Głowaczowej i w Żdzarach'
Na plan 970 328,00 zł wykonano 422 456,0I zł, co stanowi 43,54 Yo

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa , Czarna, Golemki,
Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 293 10I,56 zł
z zap|anowanych 759 619,00 zł tj. 38,59 oń

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej wykonano w kwocie 0,00 na
plan 4 167,00 zł

Przychody za wykonanie przyłącry do sieci kanalizacyjnej na plan 2 083'00 zł wykonano
740,74 zł tj.35,56 oń.

gaz i wode - dostarczanie wodv Zakład poniósł wydatki na :

a) wynagrodzęnia i pochodne od wynagrodzeń I72 437,2I złnap|anowanę 447 680 zł
tj. 38,52 oń

b) na zakup materiałów i wyposaŻenia dla wszystkich IJjęć, zap|anowano kwotę 58 620,00 zł
a zrea|izowano 21 330,63 zł tj. 36,39 %o

c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w ZdŻarach 50 186,06 zł
na plan II2 982,00 zł co stanowi 44,42 %o

d) badania okresowe pracowników kwota 546,16 zł na plan 600,00 zł tj ' 91,O3 oń

e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty
PomP, badanie wody' prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do sieci internet. wydano
13 695 ,9I zł na zaplanowane 43 680,00 zł co stano wi 3I ,36 %o

0 rozmowy telefoniczne kwota I 247 ,8I zŁ nap|an 4 44O,OO zł tj. 28,IO Yo
g) podróże krajowe słuzbowe kwota 2 188,1I złna zaplanowane 4 500,00 zł tj.48,62oń
h ) ubezpieczenie pracowników kwota 510,30 zł na plan 540,00 złtj' 94,50 oń

i) Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 7 560'00 zł ni p|an IO 2OO,OO zł
tj. 74,I2 oń
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j) opłata narzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zakorzystanie ze środowiska
zaplanowana jest na kwotę 30 997,00, wykonanie 0,00

k) szkolenie pracowników kwota 650,70zł na plan 600'00zł ti. I08,45 oń

1) wydatki osobowe nieza|iczane do wynagrodzei kwota 0,00 na plan 300,00 zł
ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierŻawny zauŻytkowanie sieci wodociągowej

na plan 0,00 zł wykonane 999,06 zł
m) odpis amortyzacji środkow trwałych _ 2 228,48 zł

Ściekowa i ochrona wód.

W dziale tym ZaHad poniósł wydatki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 32I 663,00 zł wykonano
151 537,83 zł tj.47,I7 %o

b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kana|tzacyjnych, materiałów
biurowych, druków przeznaczono 16 497,70 zł nap|an 44 080,00 zł tj. 37 ,43 oń

c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 130 389,01 zł nap|an3l7 941,00 zł
tj. 41,019/o

d) badania okresowe pracowników kwota 465,24 zł na plan 600'00 zł tj.77,54 o/o

e) na remonty przepompowni, oczyszczaln| analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z
oczyszczalni, dostęp do internetu, prowadzenie rachunku bankowego wydano 49 7Ż6,0l zł
na plan 69 120,00 zł tj.7I,94 oń

0 rozmowytelefoniczne kwota 1063,08 zł na p|an 2 960,00 zł tj.35,9I%o
g) podróze służbowe krajowe kwota | 6ŻI,57 zł naplan 3 000,00 ZłtJ. 54,05 o^

h) ubezpieczenie pracowników, opłaty sądowe kwota I 324,70 zł nap|an 400,00 zŁ

tj.33I,I8 oń

i) odpis naZakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 6 440,00 złnaplan 7 800,00
tj.8Ż,56 oń

j) opłata narzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zakorzystanie ze środowiska
zaplanowana jest na kwotę Ż0 664,00 zł wykonana0,00 zł

k) szkolęnie pracowników kwota 554,30 złnaplan 800,00zł i1.69,29'ń
1) wydatki osobowe niezdriczane do wynagrodzeń kwota 0,00 na p|an200,00 zł
ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierŻawny zauŻytkowanie sieci kanalizacyjnej

62 840,18 zł na p|an 290 049,00 zł tJ. 2I,67 %o

m) z dotacji celowej wykonana została inwestycja,,Budowa kanalizacji sanitamej
w Głowaczowej'' - środki własne 894,28

n) odpisy amortyzacyjne 4180,39 zŁ

rozdział 40095 - pozostała działalność

W rozdzidre t1łn nie poniesiono wydatków.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych
poniósł koszty w wysokości 6I I53,I9 zł .
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Ztego na
a) wynagrodzęnia kwotę 21 637,0O złnaplan32 500,00 zł tj.66,58oń
b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 2 256,19 zł nap|an 1 300,00 zł tj. 173,55 yo
c) zakup usług kwotę 37 260,00 zł naplan27 500,00 złtj' I35,49 %o

W dziale tym wydatki poniesiono na :

a) zaklp paliwa do samochodów słuzbowych, części do remontów kwota 17 r9I,63 zł
na plan 22 000,00 zł tj. 78,I4 oń

b) naprawa samochodu , przeglądy techniczne kwota I 290,63 zł naplan 3 000,00 zł
tj. 43,02 oń

c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 1 999,0O złna plan2 500,00 zŁ, tj.79,96 u
d) odpisy amortyzacyjnę samochodów 6 248,04 zł

s
utrzymanie ładu i porzadku na terenie Gminv Czarna

Poniesione wydatki na :

a) nazakup materiałów na plan 8 000,00zł ztea|izowano 5 O79,79 złtj.63,50 oń

b) zakup usług wykonano na kwotę 817,50 zł z zap|artowanych I OI2,OO zł
rj.80.78 %

c) podroŻe służbowe krajowe 234,07 zł z zaplanowanych 500,00 zł tj. 46,80 oń

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dzia|e z zap|anowanych 45 600,00 wykonane zostały na kwotę 15 300'00 zł
tJ . 3 3, 5 5 oń - inwen tary zacj a powykonaw cza pr zyłączy kana|izacyj ny ch

Zakład na koniec l półrocza 2013 roku nie posiadał zobowiązańwymagalnych.

ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła
105 586'93 zł w tym:

- Za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni
- za zakup materiałów i usług
- podatek od nieruchomości

- 33 200,29 zł
- 29 378,64 zł
- 43 008.00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec I półrocza 2013 roku
wynosiĘ ogółem 100 594'93 zł, w tym wymagalne 78 379,24 zł.
odsetki od wymagalnych należności na koniec I kwartału 2013 r. wynoszą 7 638,35 zl.
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INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNE.I

ZA IPoŁRoCZE 2013 RoKU

wYSZcZEGÓr'xrnxrn PLAN
(w ZŁ)

WYKONANIE
(w ZŁ)

WYKONANIE
(w %)

PRZYCHoDY oGoŁEM

w tym:

z działa|no śc i kulfu ralnej

z działalno śc i go sp o darczej

dotacja podmiotowa od organizatora

w tym:

domy i ośrodki kultury

biblioteki

707 725,00

63 100,00

505 592,00

139 043,00

038 143,00

100 900,00

I 044 584,85

45 407,84

228 955,07

170 228,00

719 780,00

50 448,00

6l,l7oń

71,95oń

45,29o

67,62%0

69,33%o

50,00%

KoSZTY oGoŁEM

w tym:

koszly działalności kulfu ralnej odpłatnej

koszty dzjałalności kulfuralnej nieodpłatnej

koszty bibliotek

koszty działalnośc i gospodarczej

koszĘ ogólnozakładowe

| 707 725,00

506 ó90,00

456 425,00

100 900,00

4?8 710,00

205 000.00

957 261,72

260 629,8r

341 677,49

52 459,58

r9t 437,57

rcs 051-27

56,05o/,

5r,44o

7 6,17o/o

5r,ggyo

43,640ń

5r.25%

'. I t

.DYREKTORGMINNE CENTBUM KULTURY IPROMOC.Ji
W CZARNEJ

39-21,5 Czarna, ul. lJw,orcon,ir (i A
Lcl,. 14 b7-61,-827

Nr konta:86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851 6361 30, NtP 872-20-8C-082



INFORMACJA

o sTANIE NALEZNoŚcI t ZoBowIĄZAŃ, w TYM wYMAGALNYcH

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJIW CZARNEJ

NA DZIEN 30.06.2013 r.

WYSZCZEGOLNIENIE KwoTA (w ZŁ)

stan należności ogółem

w tym:

doĘczące działalności kulturalnej

doĘczące działalności gospodarczej

z tytufu nvrotu podatku VAT

stan należności wymagalnych

w tym:

dotyczące działalności kulturalnej

9 309,08

787,08

2 043,00

6 479,00

181,00

I 81,00

stan zobowiązań ogółem

w tym:

dotyczące działalności kulturalnej

doĘczące bibliotek

dotyczące działalności gospodarczej

stan zobowiązań wymagalnych

70 351,59

24

183,87

27,12

140,60

0,00



CZĘSC oPIsowA Do INFORMACJI Z WYKoNANIA PLANU FINANsowEGo
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZATPOLROCZE 2013 ROKU

A.osiągnięte przychody:

W I pólroczu 2013 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.044 584,85 zł, rcaltzu1ąc

67,77 % planu przychodów'

Z dz\ała|ności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 45.401,84 zł co stanowi

77,95 oń planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 228.955,0l zł,

realizując 45,29 oń p|anu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan ztealizowano w 67,62 Yo. Dotację podmiotową

otrzymano w kwocie 770'228,00 zł, w tym 719.780,00 Z przęZnaczeniem na działalność kulturalną

oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 50.448,00 zł z przeznaczeniem dla

bibliotek.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto prrychody z Ętułu:
1. Sprzedazy,,Gazety Czamieńskiej'' - 83l,42 zł

2. Przychody Krytej Pływalni - 37 .488,62 zł

3. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., róznice groszowe' odszkodowanie, nieodpłatnie otrzymane

środki trwałe ) _ 13.08 I,80 zł,

II. w zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

7' SprzedaŻy usług gastronomicznych świadczonychprzez stołówkę w kwocie 181.686,44 zł

w tym:

- sprzedaŻ usług gastronomicznychnarzecz uroczystości okolicznościowych _ 56.987,5l zł,

- sprzedaŻ posiłków do szkół - 130.698,93 zł.

Ż. SprzedaŻy usług transportowych w kwocie 31.601,89 zł.

3. Wynajmu obiektów w kwocie 8'472,78 zł, w tym:

. wynajem WCK w Grabinach _3.108,47 zł,

. wynajem Domu Kultury w Starej Jastrząbce (czynsz) _ 1.73l,06 zł,

. wynajem WCK w Róży - L2I9,50 zł,

. wynajem Sali konferencyjnej GCKiP _2.4I3,8I zł.



4. Sprzedazy reklam i ogłoszeń w 
''Gazecie Czarnieńskiej'' w kwocie l.793,9O zł.

B. Poniesione koszĘ:

W I półroczu 2073 roku poniesiono koszty ogółem w wysokoś ci 957 26l,72 zł, realizując

56,05oń planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 260'629,81 zł, osiągając

5I,44 oń rea|izacji planu.

Koszty działalności kulfuralnej nieodpłatnej wyniosły 347 .677,49 zł, realizując 76,17 oń planu'

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 52.459,58 zł, co dało 57,990ń

realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 1 91 .437 ,57 zł, tj.

b 43,64 oń wykonania planu'

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 105.057,27 zł, co stanowi 5l,25 oń wykonania planu

I. KoszĘ bezpośrednie dzialalności kulturalnej odpłatnej wyniosĘ 260.629,81zł

i obejmowaĘ:

1. Przygotowanie i druk ,,GazeĘ Czarnieńskiej'' _ 5.564,00 zł.

2. Koszt utrzymaIia Krytej PĘwalni - 255.065,8l zł.

II. KoszĘ dzialalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosĘ 347.677,49 zli obejmowaĘ:

7. Zaklry materiałów i wyposażenia - 13.240,70 zł, w tym m.in:

- zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów orazpozostałych materiałów

6 i wyposazenia biezącej działalności,

2. Stroje ludowe dla KGW - 14.436,00 zł.

3. Remont budynku _ 32.189,59 zł.

4. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną - 54.174,15 zł, w tym m.in.: dziułalność,

Ludowego Klubu Szachowego' umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, fest1m gminny,

działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja potraw regionalnych przez KGw' promocja

gminy).

5. Koszty związane z eksploatacją obiektów na terenie Gminy niepokryte w przychodach _

37 '823,78 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).

6. Koszty WCK Borowa _ 30.859,65 zŁ.

7.Koszty Centrum Kulturalno-Informatyczne,Eo w Chotowej - 78.955,93 zł.

8' Koszty Domu Kultury w Podlesiu _ 10.16I,97 zŁ.



9.Koszty wCK Zdżary _38.528,06 zł,

10' Koszty WCK Stara Jastrząbka _ 9.929,46 zł.

11. Koszty osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie _ 4.842,49 zł.

12. Koszty WCK Jażwiny - 11.114,99 zł.

l3. Kompleks Boisk Sportowych ',Moje Boisko or|1k2012" _ 13.728,49 zł.

14. Koszty oSP Przeryty Bór _ 726,27 zł.

15. Koszty WCK Głowaczowa_ 12.649,78 zł.

16' Koszty wCK Róza - 13.995,79 zł

17' . Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w JaŹwinach - 30.320,39 zł'

III. KoszĘ ogólnozakładowe _ 105.057,27 zl

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczen na tzęcz pracowników

administracfnych (3 etaty) _ 9I.690,53 zŁ.

2. Zakup materiałów i wyposazenia - 5.561 ,70 zł,

3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) _ 4'735,85 zł.

4. Podróze służbowe _ 3.669,79 zł.

IV. KoszĘ bibliotek wyniosły 52.459,58 zł, z czego kwota 33.247,37 zł to koszt wynagrodzeń

i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczen na rzecz pracowników, kwota 3.353,70 zł to koszt

zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 15.858,51 zł to koszty zwięane z utrzymaniem

bibliotek.

P oszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości :

- biblioteka w Czarnej: 13.519'48 zł

l' Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei oraz świadczenia na rzecz pracownikÓw (1l2)

etatu 10.053,19 zł.

Ż. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - I.253,00 zł.

3 . Zakup usług zwięanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu _ 2.213,Ż9 zł.

- biblioteka w Grabinach: 23.993,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników Qla)

etatu _ L2.291,62 zł.

Ż. Zakup materiałów i wyposazenia ( środki czystości, drobne wyposażenie) - 901 ,47 zł.

3' Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek - 1'000,00 zł.

4. Zakup usług zwięanych z funkcjonowaniem i eksploatacjąobiektu -9.799,9I zł.



- biblioteka w Przyborowie: 14.947,10 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenla na rzecz pracowników (yr)

etafu - 70.902,56 zł.

2. Zaklsp materiałów i wyposazenia ( środki czystości, drobne wyposażenie) - 1 .I49,92 zł'

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - l.|OO,7O zł.

4' Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu _ I.793,92 zł.

v. w zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokoś ci 191.437,57 zł,

z czegoi

- koszty świadczonych usług gastronomicznych przez stołówkę GCKiP _ 186.598,10 zł

- koszty obiektów na terenię Gminy mające pokrycie w przychodach - 4.839,47 zł.

KoszĘ działalności gastronomicznej i usług transportowych to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenianaTzeczpracowników

(3 etaty) - 59.983,93 zł;

2. Zakup materiałów i wyposażenia _ 81.681,71 zł, w tym:

- zakup surowców - 69.432,66 zł,

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in' naczyniai drobne

wyposazenie kuchni' środki czystości, paliwo do samochodu) w kwocie 12.Ż49,05 zł.

3. Wydatki na zakup usług - 35.270,45 zł, w tym:

- dostawa energii - 14.067,5I zł,

- w ramach umów cywilno-prawnych _ 10.001 ,80 zł,

C - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne' badania i pomiary urządzeńelektrycznych

i gazowych, pranie i maglowanie' wyr;vóz nieczystości) _ 11 .20I,I4 zł.

4.Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiekfu i samochodu) _9.662,07 zł.

KoszĘ Krytej Pływalni w Czarnej - 255.065,81 zł

1. Wynagrodzenta i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (I0 Yz

etatu) - 167.974,86 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposazenie,

towary do bufetu) _ 8.894,6I zł,

3. Wydatki na zakup usług _ 73.200,00 w tym;

- dostawa energii - 63'005,67 zł,

- pozostałe - 10.194,39 zł.



4. opłaty (ubezpieczenie) _ 4.996,34 zł,

Będące w nieodpłatnym uŻyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach_23.042,87 zł, w tym:

7 ' Zakup materiałów i wyposazenia - 7 65,22 zł,

2. Zakup usług w kwocie 14.286,15 zł,w tym:

- zmązanych z dostawą energii _ 6.074,02 zł,

- umowy cywilno-prawne _ 4.693,38 zł,

- pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) _ 3.518,75 zł.

3' Pozostałe (podatek od nieruchomości, lbezpieczenie, ) - 7.99I,50 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrząbce _ 19.620,38 zł, w t1łn:

i. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(Il4 etabl) oraz świadczenianarzecz

pracowników w kwocię 6.737,86 zł.

2. Zakl;rp materiałów i wyposazenia_ 660,10 zł.

3' Zakup usług w kwocie 72.409,92 zł,w Ęm:
- dostawa energii - I2.37I,22 zł,

_ pozostałych - 38,70 zł.

4.Pozostałe koszty (lbezpteczenie) - 412,50 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róry _ 13.995,79 zŁw tym:

1. Wynagrodzenta i pochodne od wynagrodzeń(1l4 etafu) oraz świadczenianarzęcz

pracownika w kwocie 3.856,75 zł.

2. Zakup materiałów i wyposazenta_ 642,84 zŁ.

, 3.Zakup usługwkwocie 9.113,30 zł,wtym:. \

- dostawa energii - 6.906,27 zł,

- zakup usług pozostałych _ 2.207,03 zł,

4.Pozostałe koszty (ubezpieczenie) _ 382,90 zł

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej _ 30.859'65 zł, w tym:

1 . . Wynagrodzęnia i pochodne od wynagrodzeń (|l2 etatl) oraz świadczenia na tzęcz

pracownika w kwocie 6.852,57 zł.



2 . Zakup usług w kwocie 20.591,33 zł, w tym:

- związanych z dostawą energii _6'615,90 zł,

_ pozostałe _784,73 zł,

- umowy cywilno-prawne - 1.375,00 zł.

_ remonty _ 17.875,70 zł

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) _ 163,90 zł.

4. Zakup materiałów i wyposazenia - 3.25l,85 zł.

Centrum Kulturalno-InformaĘczne w Chotowej - 18.955'93 zł, w tym:

1.W1łragrodzeruai pochodne od wynagrodzenoraz świadczenialuarzecz pracowników

3l4 etatu) - I0.I35,2l zł'

2. Zakup materiałów i wyposazenia - 7.0I3,l7 zł.

3. Zakup usług w kwocie 6.994,93 zł w tym:

- dostawa energii - 6.718,26 zł,

- pozostałe - ( m.in. telefoniczne, woda, ścieki ) - 276,67 zł-

4.Pozostałe koszty (ubezpieczenie) - 81Ż,68 zŁ.

Domu Kultury w Podlesiu _ 10.161,97 zł. w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenoraz świadczenianarzeczpracowników (Il4 etatu )

_ 3.523,40 zł'

2' Zaklry usług w kwocie 5.447,60 złw tym:

- energia - 4.796,25 zł,

- pozostałych (m.in. telefoniczne, wyvvóZ nieczystości) _ 65I,35 zł'

3. Pozostałe koszĘ (ubezpieczenie) _ 435,70 zł'

4. Zakup materiałów i wyposażenia-755,27 zŁ.

.t 

\

Wiejskie Centrum Kultury w ZdŻarach - 38.528,06 zł w tym:

1.Zakup materiałów i wyposażenia _ 13.939,23 zł (wyposazenie siłowni).

2. Zaklp usług w kwocie 23.964,33 zł w tym:

- dostawa energii - 8.42),76 zł,

- umowa cywilno-prawna konserwatora - 8.385,90 zł,

- pozostałe - 7 '155,6] zł.

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) - 624,50 zł.



Wiejskie Centrunr Kultury w Starej Jastrząbce _9.929,46 zł w tym:

7' Zakup materiałów i wyposazenia _ l .389,46 zł,

2' Zakup usług w kwocie - 8.116,60 zł:

- umowa cywilno-prawna konserwatora _ 2'845,56 zł,

_ pozostałe _724,29 zł,

- dostawa energii _ 4.546,75 zł.

3. Pozostałe (ubezpieczenie) _ 423,40 zł.

osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie - 4.842,49 zł w Ęm:
1. Zakup materiałów i wyposazerua - 99,97 zŁ.

2. Zakup usług w kwocie _ 4.742,58 zł:

- umowa cywilno-prawna konserwatora _ 4.74Ż,58 zł.

Kompleks Boisk Sportowych ,,Moje Boisko orlik 2012" _ 13.728,49 w Ęm:
1.Wynagrodzenta i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenianarzecz pracowników (ll2 etatu)

- 8'684,95 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia_ 643,49 zł.

3. Pozostałe (ubezpieczenie) _ I.776,86 zł.

4. Zaklp usfug _ 2.623,79 zł:

- energia _ 463,19 zł,

- pozostałe _ 2.160,00 zł,

Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach -11.114,99 w tym;

1. Wynagrodzenta i pochodne od wynagrodzeńoraz świadczenianarzeczpracowników (1l4 etatu)

_3.575,79 zł.

2. Zakup materiałów i wyposazenta_2.198,39 zł. ł

3. Zakup usług w kwocie - 4.723,3I złw tym

- energia _ 3.648,40 zł,

- pozostałe _ 7 '074,9l zł,

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) - 617,50 zŁ

oSP PrzeryĘ Bór _726,27 w Ęm:
1'' Zakup usług _ 526,47 zł:

- energia _235,28 zł



- pozostałe _291,l9 zł'

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) - I99,80 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej - 12.649,78 w Ęm:
1' Zaklsp materiałów i wyposażenia_ 672,0I zł'

2. Zaklp usług: 11.420,67 zł,w tym;

- energia _ 5.27l,86 zł,

- umowa cywilno-prawna konserwatora _2.700,00 zł,

- pozostałe : 4'048,8l zł.

3. opłaty (ubezpieczenie) _617,10 zł.

Centrum Kulturalno_Informatyczne w Jaźwinach _ 30.320'39 w Ęm:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen oraz świadczenianarzecz pracowników (Il4 etatu)

- 1.680,39 zł,

2' Zakup materiałów i wyposażenia _ l7.016,72 zł (meble, biurka, drobne wyposażenie),

3.Zakup usług _ 14.203,88 zł ( ułozenie kostki' umocnienie skarp),

4'Amortyzacja _ 3.419,40 zł.

C. Należności

Stan należności ogółem na dzien30.06'2013 r. wyniósł 9.309,08 zł i obejmował:

I. ztyt. dostaw towarów i usług - 2.830,08 zł,w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej _ 787,08 zł,

- dotyczące działalności gospodarc zej- 2.043,00 zł,

2. zĘtułu podatku VAT _ 6.479,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzien 30.06.2013 r. wyniósł 181,00 zł i obejmował

w całości nalezności z t1.t. dostaw towarów i usług:

-działalności kulturalnej w kwocie 181,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan zobowiązafi ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 70.35I,59 zł i obejmował:

7. Zobowiązania dotyczące działaIności kulturalnej _ 46.183,87 złw tym:

-ztfiŁu dostaw towarów i usług _ 44.467,87 zł,

- pozostałe _ 7.716,00 zł

l0



2. Zobowiązania dotyczące bibliotek _ 27,12 zł, w tym:
- zffiufu dostaw towarów i usfug _ 27,|2

3' ZobowięaniadoĘczące działalności gospod arczej _ 24.140,60 zł,w tym:
-z$ułu dostaw towarów i usług _ 7l.327,60 zł,
- podatek od nieruchomości _ 12.813,00 zł

Stan zobowiązańwymagalnych na dzień30.0ó.2o13 wyniósł 0,0O zł.

E. KoszĘ inwesĘcji:

W I póhoczu2}l3 roku dokonano następujących inwestycji:

GMINIIE CENTRUM KULTURY I PR()M()CJ.
W CZARNEJ

39-215 Czartta, ul. Dworcorva 6 ń
IaI.74 $7-$7-827

Nr konta: 86 8642 1 1 39 201 3 3928 3344 0001
nEGON 8s1 6361 30. NtP 872-20-80-082

.596,40 zł.

TO).

lo!

tl



Załączniknr 3
do Zarządzenia nr CCIW200I3
Wójta Gminy Czarna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA
ZWYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEI W CZARNEI

ZAIPoŁRoCZE 2013 RoKU



Informacja z przebiegu
wykonania planuJinansowego za I półrocze 2073 r.

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zukładu opieki
Zdrowotnej w Czurnej.

Analizując realtzację przychodów w Samodzielnym Publicznym Gmirrnym
ZaWadzie opieki Zdrowotnej w Czamej można zauwaĘc ich wzrost
względem załoŻonego planu finansowego'

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej
w podstawowej opiece zdrowotnej niżzaĘadano.

Itczby świadczeń

Przychody
%o wobec

zręalizowato w kwocie 147523,08 zł, co stanowi 103,26
planowanych przychodów w kwocie 142866,00 zł, co daje wzrost

dochodów w kwocie 4657,08 zł.
Przychody z usługmedycznych zrealizowanowkwocie 146773,49 złco stanowi I03,I2%o
do planu , przychody finansowe wyniosły 749,59 zł co stanowi 138,81 % do planu.

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gmirrnym Zal<Ładzie
opieki Zdrowotnej w Czarnej mozna zauwaĘc ich zwiększenie względem załoŻonego
planu finansowego .

Konto wynagrodzenia _wydano kwotę
Konto - zllŻycie materiałów i
co stanowi I26,97Yo do planu.
Konto usługi obce _ wydano kwotę
Konto ubezpteczenta społeczne i
co stanowi 102,660ń do planu'
Konto ubezpieczenia oC wydano 385,02 zł co stanowi 100'01 % do planu.
Konto ryczałty samochodowe wydano 3481,90 zł co stanowi95,79yo
Konto pozostałe koszty operacyjne wydano 413,36 zł

Podsumowując plan zaldadał' ogólnąsumę kosztów nałączną kwotę 142497,30zł,
a osiągnięto koszty w wysokości l48049,ll zł co stanowi l03,90vo do planu

' 
co spowodowało zwiększenie kosztów o 5551,81 zł , na koniec lpołrocza Ż0I3r'

względem zaplanowanych .

Przewidyłvany wynik finansowy na koniec 2013 t. wyniesie zysk 1037,00 zł

ogółem 110882,24 zł co stanowi I02,]4 % do planu .

energii _ wydano kwotę ogółem 2907,53 zł

ogółem 82]5,76zł co stanowi 1I6,I]y, doplanu.
inne świadczentawydano kwotę ogółem 21703,30 zł



Sprzedaż usłuq medvcznvch 't42326.0C 146773.45 103.12
r/ tym

Z opieka lekarska 87495 0C 91016,0C 104 0i
Z oieleqniarka środowiskowa 24SOO OC 24946.1 100 'l

Z oieleqniarka szkolna 29931 0C 29941 3! 100 0!
Smina Czama badnia 00c 870.0c 00c
Przvchodv finansowe 540 0( 749.5S r38.8{

142866 147523, 103.26



lealizacia planu wvdatków za l oołrocze 2013r.

Plan Wvkonanie % wvkondnia
WVnaqrodzenia osobowe 107922.3C 110882.24 102.74

Zużvcie materiałów i enerqii 2290.00 2907.53 126,97
W tVM
Enerqia elektryczna 150,00 155 12 103 41
lnne wvposaŹenie 0.00 578,1 0 0,00
Prooramv komDUterowe 700,0c 706,02 '100,86

Spzet medvcznv iednorazoweqo użVtku 200.00 111 '13 55,57
Srodki dezynfekcvine medvczne 40,00 5.14 12.85
Srodki dezvnfekcvine i czvstości 200.00 143.01 71 .51
MlateriałV na cele administracvino-oosoodarcze 700,00 892,85 127.55
Pozostałe materiałV '100,00 73,92 73 92
Pozostałe materiałv medVczne 200.00 242,24 121 12

Usłuqi obce 7124,00 8275.76 116.17
Usłuqi telekomunikacvine '1986.00 2040 80 102.7e
oołatv bankowe 294 00 322.40 109,66
Serwis komputerow i sprzętow 738,00 88s,60 120.00
oołatv oocztowe 200.00 200,00 100,00
CzVnsze 600,00 600.00 100,00
Pozostałe usłuqi obce 400,00 1275.O4 318 75
Badania labolatorvine 1026.00 l 0'15,60 98,99
Badania RTG 800,00 892,00 111,50
Badania Usq 180,00 90,00 50.0c
]tvlizacia odn:dów 300.00 300,00 't00,0c

sterylrzacla 200,00 223,86 111,93
Pralnia 400.00 430,s0 107,63

Ubezoieczenia sooleczne i inne świadczenia 21141.0C 21 703,30 102.66
Ubezoieczenia sooleczne 19631.0C 20160,88 102,70

=undusz oracv 1470 0C 1502.42 102,21
3adania pracownikóW 40.0c 40,00 100.0c
Rvczałtv samochodowe 3635.0C 3481,90 95.79

Ubezpieczenia OC 385 00 385,02 100.01

Pozostałe kosztv operacyine 000 4't 3,36 0,00

oqółem 142497,30 148049.11 103,90



Należności na 30.06.2013r. wynosiły ogółem
NależnoŚci nie wymagalne
Na naleznoŚci nie wymagalne składająsię
niezapłacona faktura za wykonane Świadczenia
medyczne

Zobowiązania na 30.06.2013r. wynoszą ogółem

Zobowiązania z tytułu dostawa i usług
dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów
i usług ,których termin płatnosci mija w lipcu 2013r.

Na zobowiazania wobec budżetu składają się :

niepzekazane za maj iczerwiec 2013 składkiZUS
oraz podatek dochodowy od osób fizycznycjh.' których
termin płatności mija w lipcu isierpniu 2013

Zobowiazania z tytułu wyn a g rodze ń skałdają się
nie wypłacone wynagrodzeniaza 06.2013 których
termin płatności przypada do 10 lipca 2013

Pozostałe zobowiazania składają się :

niezapłacone składki człon kowskie lzba P ielęg niarska
oraz skłądki na ubezpieczenie w TU Allianz

24336,10
24336,10

31011,15

319,80

17248,42

13190,93

252,00

4


