
ZARZĄDZENIE Nr CCXVI[]}D!3

Wójta Gminy Czarna
z llnia 14 listopada 2013 roku

w sprawiez pruedłożenia projektu uchwaĘ budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok
Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Rzeszowie

Napodstawieart.52ust. 1i2ustawy zdnia8marca 1990r. osamorządziegminnym (t.Dz.U.2013
poz.594) orazart.238 ustawy zdnia?T sierpnia2}}9 o finansach publiczrych (Dz. U. nr l57,poz.
1240 zpóźn. zm.) Wójt Gminy Czamazarądza, co następuje:

$1
Przedkłada się Radzie Gminy Czamaprojekt uchwały budzetowej Gminy Czarnana 2014 rok
wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

$2
Przedkłada się Regionalnej Izbie obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budzetowej
Gminy Czama na 20L4 rok wraz z vzasadnieniem otaz matetiałami informacyjnymi, celem
zaopiniowania.

$3
Wykonanie zarządzerua powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

$4
Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.



wójt Gminy Czarna

PROJEKT
BuDżETu

GMINY CZfuRNA
NA 2OL4 ROK

Czart:ra,Iistopad 2013



-PROJEKT-
Uchwala Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2014

Gminy Czarna

Na podstawie ar1. 18 ust' 2 plł 2, pkt 9 lit' d oraz lit. i, pkt l0, ań. 5l ust. 2, art' 60 ust' l, art. 6l ust. 2

ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (t. Dz. U . Ż0l3 poz. 594), oraz art. 2l1, art. 2l2, art.

214, art.215, art.2l7, art.222, art.235, art.236, art.23'7, art.238, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3
ustawy zdnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,poz. 1240 zpóźn. zm.) w zwiękuz
art. l21 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. _ Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U' nr

I57'poz.124l) Rada Gminy Czarna uchwala' co następuje:

$1.
Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 33 648 253,00 zł, w tym:
l. Dochody bieżące w kwocie 30 385 734,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 262 5|9,00 zł
- zgodnie z tabeląnr 1.

s2.
Ustala się planowane wydatki budzetu w łącznej kwocie 32 933 154,20 zł, w tym;

1. Wydatki bieŻące w kwocie 27 631 099'20 zł,w szczególności na:

1) wydatki bieŻące jednostek budzetowych w łącznej kwocie 19 450 649,70 zł, w tym
na:

a) wynagIodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 302 094,00 zł,

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowychzadafi w kwocie 5 148 555,70 zł;

2) dotacje nazadaniabteŻące w kwocie l 428 006,00 zł;

3) świadczenianarzecz osób fizycznych w kwocie 5 725 l73,00 zŁ;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

L pkt2 i 3, w części związanej zrea|izacjązadafijednostki samorządu terytorialnego

w kwocie 87 Ż70,50 zł,

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 940 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 302 055,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 5 302 055,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.lpktz i 3 ufp w części związanej zrealizacjązadai gminy w kwocie

3 5I1 190,00 zł
- zgodnie ztabe|ąnr 2.

s3.
Ustala się planowanąnadwyzkę budzetu gminy w kwocię 715 098,80 zŁ zprzeznaczeniem na

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŻyczek.

Nr
Rady

z dnia



$4.
Ustala się planowane przychody budzetu w łącznej kwocie 340 000,0 O zł i planowane
rozchody budzetu w łącznej kwocie 1 055 098,80 zł
- zgodnie ztabeląnr 3'

ss.
Ustala się limit zobowiązań z tytuŁu zaciryany ch kredyów i poŻy czek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budzetu gminy
kwocie 14 000 000,00 zł,

2) v'ryprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
budzetu Unii Europejskiej w kwocie 340 000,00 zł.

s6.
Tworzy się rezerwę ogólną budzetu w kwocie 300 000'00
rcaltzację zadan własnych z zakręsu zarządzania kryzysowego

zł oraz rezerwę celową
w kwocie 62 000,00 zł.

$7.
Wydatki budzetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w
naleŻącym do sektora finansów publicznych w kwoci e 1 423 006,00
sektora finansów publicznych w kwocie 175 000'00 zł
- zgodnie zzałącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2014 roku jednostkom

zł i jednostkom spoza

s8.
Dochody i wydatki budzętu obejmują dochody z tytułu wydawania zezwolęn na sprzed,aŻ
napojów alkoholowych w kwocie l28 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywaniaproblemów
alkoholowych w kwocie I27 000,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 1000,00 zł, stosownię do arl. l82 ustawy z dnia 26 października 1982 r' o
wychowaniu w ttzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. IJ. z 2OO7 r. , Nr 70, poz.
473 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia29 lipca2OO5r' o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U ' Nr 1 79, poz. 1485 zę Zm'
- zgodnie ztabe|ąnr 4.

se.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody w kwocie 4 435 508'00 zł i v,yd,atki w kwocie
4 435 508,00 zł związane z realtzacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadan zleconych ustawami
- zgodnie z tabe|ąnr 5.

s 10.

Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z tytułu kar pienięznych i opŁat za korzystanie
Środowiska w kwocie 28 000'00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na rea\izację
zadan związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 28 OOO,OO zł,



stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2OOl r. _ Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 22008 r., Nr 25, poz. l5O ze zm.)
- zgodnie ztabeląru 6.

$ 11.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z t7Ąułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 603 592,00 zł i vrydatki na fuŃcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami wkwocie 630 592,00 zł, stosownie do art.6rust. 1 i 2 ustawy zdnia 13 września
l996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.I] z2Ol2 t.,poz.39l)
- zgodnie ztabeląnt 7.

$ 12.
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego:
Plan przychodów i kosztów Gminnego ZakładuGospodarki Komunalnej w Czarnej:

l) plan przychodów w kwocie l 751 163,00 zł,
2) plan kosztów w kwocie I748 999,OO zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 13.
Upowaznia się Wójta do:

l) zaciaganla kredytów i poŻyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budzetu do wysokości l4 000 000'00 zł;

2) dokonywaniazmian w planie wydatków budzetu w granicach działupolegających na:
a) zmlanach w planie wydatków biezących w zakręsie środków na uposażenia i

v,rynagr o dzenia ze stosunku pr acy,
b) zmianach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian kwot wydatków
obj ętych załącznlkiem przedsię wzięc wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej;

3) upowaznienia kierowników jednostek budzetowych do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących budzetu w zakresie środków na rea\tzację zadan statutowych
jednostki;

4) lokowania wolnych środków budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niz bank prowadzący obsługę budzętu gminy.

s 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

s ls.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia I stycznia 2OI4
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaPodkarpackiego.



Tabela nr I

PLANOWANE DOCHODY BUDZETU GMINY CZARNA NA 2014 ROK

Dział Zródło dochodu Kwota w zł

I ", 3

600 TRANSPORT I ŁĄcZNoŚC

Dochody majątkowe:

_ środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lataŻ007 -Ż0l3 na dofinansowanie zadania ''Rewitalizacja

terenów bvłei Bazv Woiskowęi Woisk Federacii Rosviskiei w Czarnei i ZdŻarach"

1 303 t54,00

I 303 154,00

I 303 154,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące:

- r.vpływy z najmu i dzierŻawy składników majątkowych

- Wpłyv\ry z opłaty zawieczyste uŻytkowanie

Dochody majątkowe:

- wpłyvvy ze sprzedaŻy majątku gminy

147 024,00

11024,00

l0 912,00

I 12,00

136 000,00

136 000,00

7Ż0 INFORMATYKA

Dochody majątkowe:

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

Reginalnego Programu operacyjnego Wojewó dztwa Podkarpackiego

na lata Ż00'7-Ż0|3" z tytułu realizacji projektu pn. ''PSeAP -Podkarpacki

System e- Admin istracj i Publi cznej"

l29 55ó'00

129 556,00

129 556,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące:

- dotacje cel owe otrzymane z budŻetu pań stwa na realizację zadań bieŻący ch z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* utrzymanie pracowników rea|izujących zadania zleconę

_ dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizacj ę zadań bieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* zwrot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich

86 777,00

86 777,00

86 677,00

100,00

751 URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PANsTwowEJ,

KoNTRoLI I OCHRONY PRAWA oRAZ SĄDoWNICTWA

Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budŻetu pań stwa na realizację zadań bieŻący ch z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

2 178,00

2178,00

2178,00



DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNoSTBK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚCl PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PoBoREM
Dochody bieżące:

- podatek od działalności gospod arczej osob flzycznych, opłacany w

formie karty podatkowej

- podatek rolny od osób prawnych

- podatek leśny od osób prawnych

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

- podatek od środków transportowych od osób prawnych

- podatek od czynności cyłvilnoprawnych od osób prawnych

- podatek rolny od osób fizycznych

- podatek leśny od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- podatek od środków transpońowych od osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

- odsetki od nięterminowych wpłat

- wpłyłvy z opłaty skarbowej

- wpłyv\ry z opłaty eksploatacyjnej

- wpływy z opłaty za zezwolęnię na sprzedaŻ alkoholu

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wpływy z rożnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczęnie w pasie drogi

gm inn ej ur ządzen in frastru kt u ry te chn iczn ej )

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- wptywy z opłaty od posiadania psów

8 319 194,00

4 19t 273,00

15 000,00

525,00

8 319 194,00

l0 000,00

30 000,00

95 000,00

I 590 000,00

7 000,00

I 000,00

520 000,00

38 000,00

590 000,00

140 000,00

l0 000,00

120 000,00

l5 000,00

20 000,00

100 000,00

128 000,00

603 592,00

94 904,00

ROZNE P(OZLTCZENIA

Dochody bieżące:

Uzupełnienie subwencj i ogólnej dla jednostek samorząd u terytorialnego

- częśc oświatowa subwencjiogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- częśÓ wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin

- częśó równowaząca subwencji ogólnej dla gmin

16 527 588,00

t6 527 589,00

16 527 588,00

9 760 810,00

6 500 lŻ0,00

266 659,00



801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące:

- wpływy za dodatkowe świadczenia świadc zone przęZ przedszkola
- wpłaty na Żywlenie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

372 834,00

37Ż 834,00

41 015,00

33 I 819,00
852 PoMoC SPOŁECZNA

Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na realizację zadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

,lb ezpie czen i a em erytalne i re n to w e z ub ezpi e czenia sp ołe czn e go

- dotacje celowe ottzymane zbudŻetu państwa na realizację zadań bieŻących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami
* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

świ adczenia pi elęgnacyjne

- dotacje celowe otrzymane zbudŻętu państwa nareaIizację własnych zadań

biezących gmin:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

zasiłek stały

- dotacje cęlowe otrzymane z bgdżętu państwa na realizację własnych zadań

biezących gmin

* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację własnych zadań

bieżących gmin

* zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizację zadańbieŻących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
* na wynagrodzenia Za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania

- dotacje celowe otrzymane zbldŻetu państwa narealizację własnych zadań

bieżących gmin
* utrzymanie GOPS

- dotacj e celowe otrzymane z budŻetu pań stwa na realizację zadan bieŻący ch z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4 933 993,00

4 933 993,00

4 311200,00

l0 000,00

l3 300,00

373 200,00

83 400,00

953,00

1 t 7 540,00

24 400,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

Dochody bieżące:

- dochód ztytułu czynszu dzierŻawnego od zakładu budzetowego

- dochody ztytułu kar pieniężnych i opłatz korzystanie ze środowiska

1 335 407,00

132146,00

9l 036,00

28 000,00



- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ztytułu realizacji inwestycji

''Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej

oraz domach pryrvatnych na terenie gmin naleŻących do Związku Gmin Dorzecza

Wisłoki''

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu

Spójności na dofinansowanie projektu '' Program poprawy czystości zlewni rzeki

Wisłoki''

- środki Szwajcarsko-Po|skiego Programu Współpracy ztytułurealizacji inwestycji

''Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej

oraz domach pryłvatnych na terenie gmin naleŻących do Związku Gmin Dorzęcza

Wisłoki''

- wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji inwestycji ''Instalacja systemów energii

odnawi a l n ej na budynka ch użyteczno śc i pu b l icz nej or az dom ach prywatnych

na teręnie gmin należących do Zvłiązku Gmin Dorzecza Wisłoki''

l3 I 10,00

203 261,00

638 905,00

213 341,00

351015,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju

obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie realizacji inwestycji

''Budowa budynku osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą

infrastruktu rą w Przyborowie''

490 548,00

490 548,00

490 548,00

Razem 33 648 253,00



Tabelanr 2
PLANOWANE WYDATKI BUDZETU GMINY CZARNA NA 2014 ROK

Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł
1 2 3 4

010

01008

RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Melioracje wodne

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zad'ań

77 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000.00

2 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe, w fym:

1) inwestycj e i zakupy inwestycyjne:

- LVodociąg Podlesie -Pniąki

- dotacja celową dla samorządowego ząkładu budzetowego na finansowanie
inwestycji pn. "Budowa odcinka sieciwodociągowej w miejsc.owości Zdżary,'

65 000,00

65 000,00

65 000,00

50 000,00

r 5 000,00

0r030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące, w Ęm:
2) dotacje na zadania biezące

10 000,00

10 000,00

l0 000,00

400

40002

WYTWARZANIE I ZA0P ATRYWANIE w ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ' GAZI woDĘ
Dostarczanie wody

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrea|tzacjąich statutowych zadan

l2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 889,00

40095 Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane zrea|izacjąich statutowych zadan

10 000,00

10 000,00

l0 000,00

l0 000,00

600

60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC
Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dotacja celowa na pomoc /inansową dla Powiatu Dębickiego

2 795126,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00



na ządanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chotowa-Przecław

w miej s cow o ś ci Chotow a "

60016

tym na;

statutowych zadan

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych w mieiscowości Grabiny i Borowa

- Przebudowa drogi Grabiny Błyszczówka

- Przebudowa drogi Golemki -do rzeki

- Wykup działek pod drogi od PKP (Grabiny Błyszczówka)

- Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji

Rosyjskiej w Czarnej i Zdżarach

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art' 5 ust' 1 pkt2 i 3 ufp, w części związanej zrealizacjązadanjednostki

samorządu ter1torialnego

- Rewitąlizacja terenów byłej Bazy Iłojskowej Wojsk Federacji

Rosyjskiej w Czarnej i Zdżarąch

2 495 126,00

108 000,00

108 000,00

108 000,00

2 387 126,00

2 387 126,00

2I5 000,00

300 000,00

50 000,00

r 692 126,00

60078 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych

Wydatki majątkowe, w Ęlm:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa drogi Starą Jastrząbka-Przeryty Bór w km 0+000-2+7()0,

d2.559,676,1289

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

630

63003

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez

b u dow ę p ar ku tury s ty c zno -r e lcr e a cyj n e go - I I e t clp

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

193 000,00

193 000,00

193 000,00

193 000,00



a) wynagrodzenia i składki od nich naltczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zad,ań 193 000,00
710

71004

DZIAŁ^LNOŚC USŁUGoWA
Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budzętowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nalic,zanę

b) wydatk i związane z r eaIizacj ąich statutowy ch zadań

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

720

72095

INFORMATYKA
Pozostala działalnośc

Wydatki majątkowe, w tym:
l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji publicznej

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp, w części związanej zrealizacjązadań jednostki

samorządu terytorialnego

- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

157 909,00

157 909,00

157 909,00

157 909,00

t 57 909,00

157 909,00

157 909,00
750

7 5011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich na|iczane

b) wydatki zmązane z r ea|izacjąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na tzecz osób fizycznych

2 755 212,20

220 082,00

220 092,00

Ż19 082,00

183 300,00

35 782,00

1 000,00

7502Ż Rady gmin

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzęcz osob ftzycznych

85 500,00

85 500,00

85 500,00
75023 Urzędy gmin

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

a) wynagrodzenla i składki od nich naliczane

b) wydatki zwtązarre z rea|izacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

2 384 072,20

2 384 072,,20

2 376 072,20

I 984 000,00

392 072,20

8 000,00

7504s Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wy d atki Zw ląZane z rc alizacj ą i c h statuto wy ch zadatl

100,00

100,00

100,00

100,00



75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich ndriczane

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000-00
75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budŻetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę
b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

63 458,00

ó3 458'00

28 958,00

28 958,00

34 500,00
751

7 5t}r

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY
PAŃSTwowEJ, KONTROLI I oCHRoNY PRAWA ORAZ
SĄDowNICTwA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naltczane

2178,00

178,00

2179,00

2178,00

2178,00
754

75403

BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I

PRZECIWPOZAROWA
Jednostki terenowe Policji

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadanta bteŻące

OCHRONA 297 200,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
754IŻ ochotnicze str aŻe pozarne

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b ) wydatk i zw iązane z rc alizacj ą i c h s tatuto wy ch zadan

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

Wydatki majątkowe, w Ęlm:
1 ) inwestycj e t zakupy inwestycyjne :

- Budowa budynku garażowego dla oSP Chotowa wraz Z towarzyszącą

infrastrukturą

- Zakup samochodu dla jednostki oSP Stara Jastrząbka

- Zcłkup samochodu dla jednostki oSP Chotowa

293 200,00

143 200,00

128 200,00

3Ż 700,00

95 500,00

15 000,00

150 000,00

150 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

7 5414 Obrona cywilna

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

I 000,00

I 000,00

1 000,00



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań 1 000,00

757

75702

oB SŁUGA DŁUGU PIJBLICZNEGO
obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŻyczek
j ednostek samorządu terytorialne go

Wydatki bieżące, w tym:

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

940 000,00

940 000,00

940 000,00

940 000,00
7s8

75818

ROZNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zadań

362 000,00

362 000,00

362 000,00

362 000,00

362 000,00

80101

OSWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realtzacjąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na rzecz osob fizycznych

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zclgospodarowanie terenu koło szkoły w miejscowości Róza wraz

z budową placu ząbaw

14 014 570,30

7 007 124,99

6 977 124,99

6 674 747,99

5 696 071,00

978 676,99

302 377,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

80103 o ddziaŁy prze ds zko l ne w s zkołach po dstawowych

Wydatki bieżące, w fym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

3) świadczenia na rzęcz osob fizycznych

489 952,35

489 952,35

448 883,35

422 308,00

26 575,35

41 069,00
80104 Przedszkola

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich ndriczane

b) wydatki związane z r e alizacj ąi ch statutowy ch zadan

2) dotacje na zadanla bteŻące

3) świadczenia na rzęcz osob ftzycznych

617 649,47

617 649,47

542 481,47

429 511,00

IIŻ 970,41

40 000,00

35 168,00



801l0 Gimnazja

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadan

3) świadczenia na rzecz osob fizycznych

4) wydatki na programy finansowanę zudziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pktz i 3, w części związanej zrea|izacjązadanjednostki

samorządu terytorialnego

4 378 276,17

4 378 216,17

4 071279,67

3 814 159,00

257 120,67

231812,00

75124,50

801 13 Dowozenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z r ea|izacjąi ch statutowy ch zadań

165 888,86

165 888,86

165 889,96

78 701,00

87 187,86

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyj nej szkół

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|tczanę

b) wydatki zwięane z rcalizacjąich statutowy ch zadan

435 415,5I

435 415,51

435 475,57

391 758,00

43 657,51

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budŻetowych, w tym na:

a) wynagrodzętta i składki od nich na|tczane

b) wydatki zmąZane z r ea|izacjąich statutowy ch zadań

35 884,00

35 884,00

35 884,00

35 884,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|tczane

b) wydatki związane z r ealizacj ąich statuto wy ch zadań

775 868,95

775 868,95

775 868,95

417 641,00

358 227,95

80195 Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnta i składki od nich naliczane

b) wydatki Zwwane z rea|izacjąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

108 570,00

108 570,00

87 652,00

5 000,00

8Ż 652,00

20 918,00



851

85153

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanię narkomanii

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zadań

130 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

I 000,00
8s154 P rzę ciw działani ę alkoho l i zmowi

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realtzacjąich statutowy ch zadań

Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zakup wyposażenia - sprzętu rekreacyjno-sportowego

127 000,00

97 000,00

97 000,00

7 000,00

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

85158 Izby w7,trzeŹwien

Wydatki bieżące, w

2) dotacje nazadania

tym:

bieżące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

852

85202

zadań

PoMoC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich nalriczanę

b) wydatki ZlvrrąZane z r ealizacj ąich statutowych

5 573 859,00

99 900,00

99 800,00

99 800.00

99 800,00

85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naIiczane

b) wydatki związane z r ealizacj ąich statutowy ch zadań

15 000,00

15 000,00

l5 000,00

15 000,00

85205 Zadanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące' w tym:

i) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b ) wydatki zw iązane z r e alizacj ą i c h s tatuto wy ch zadan

1 500,00

1 500,00

I 500,00

1 500,00

85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budŻetowych, w tym na:

8 000,00

8 000,00

8 000,00



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rca|izacjąich statutowy ch zad,an 8 000,00
85212 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia
społecznego

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwlązane z reaLizacjąich statutowych zadan

2) dotacje na zadania bieŹące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 326 200,00

4 326 200,00

197 296,00

r87 791,00

9 505,00

10 000,00

4 118 904,00
85Żl3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczeni a z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oTaz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich na|tczane

23 300,00

23 300,00

23 300,00

23 300,00

85Żl4 ZaslŁkt i pomoc w naturze oraz składki na ubezpięczęnia emery.talne i

rentowe

Wydatki bieżące, w Ęm:
3) świadczenia na rzecz osób flzycznych

393 200,00

393 200,00

393 200,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osob ftzycznych

95 000,00

95 000,00

95 000,00

85ŻI6 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osob flzycznych

83 400,00

83 400,00

83 400,00

8s219 ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki Zwtazanę z rcalizacjąich statutowych zadan

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

354 059,00

354 059,00

352 806,00

332 674,00

20 732,00

1253,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

24 400,00

24 400,00

24 400,00



a) wynagrodzenia i składki od nich na\iczane
b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zadatl

Ż4 400,00

85295 Pozostała dziaŁalnośc

Wydatki bieżące, w Ęm:
3) świadczenia na tzęcz osob fizycznych

150 000,00

150 000,00

150 000,00
854

8540 r

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW AW CZA
Świetlice szkolne

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowych zadań
3) świadczęnia na rzecz osób ftzycznych

229 322,70

129 322,70

129 322,70

lŻ2 250,]0

I16 2]Ż,00

5 979,70

7 072,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osob fizycznych

100 000,00

100 000,00

100 000,00
900

9000 I

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚnooowISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ea|izacjąich statutowy ch zadan
2) dotacje na zadania bieŻące

Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z
sieciąkanalizacji w miejscowości Stąra Jastrząbka - etap I,

Przeryty Bór - etap II, Róża III"

2 958 064,00

320 317,00

155 452,00

24 104,00

24104,00

13 1 349,00

164 865,00

164 865,00

r64 865,00

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

670 592,00

670 592,00

669 592,00

73 700,00

595 892,00

1 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rcalizacj ąi ch statutowy ch zadań

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00



9000s klimatu

tym na:

b) wydatki związane z rcalizacjąich statutowy ch zadań

4) wydatki na programy ltnansowane zudziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3' w części związanej zrealizacjązadanjednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej orąz domach pryvatnych na terenie gmin nalezących do Związku

Gmin Dorzeczą Wisłoki"

w tym na programy finansowane zudz
wań' 5 ust.1 pktZt 3.,fp' wczęściz
samorządu terytorialne go :

- Projekt "Instalacja systemów energii o

publicznej oraz domach prywatnych n

Gmin Dorzecza Wisłoki"

926 155,00

20 036,00

7 890,00

7 890,00

IŻ 146,00

906 119,00

906 1 19,00

906 119,00

906 119.00

906 I 19,00

90013 S chroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki Zw|ąZane z r ealizacjąich statutowy ch zadan

16 000,00

l6 000,00

16 000,00

l6 000,00

90015 oświetlenie ulic placów i drog

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnta i składki od nich na|iczane

b) wydatki Zwlązane z rea|izacjąich statutowych zadań

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa oświetlenią ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie

o pr ac ow ani a do kume ntacj i te chni c znej

932 000,00

917 000,00

917 000,00

917 000,00

15 000,00

15 000,00

r 5 000,00

90019 Wpłynvy i wydatki związane z gromadzeniem środkow z opłatikar za
korzystanie zę środowiska

Wydatki bieżące, w Ęm:

28 000,00

13 000,00



1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zad,ań

Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawieraiących azbest

13 000,00

13 000,00

15 000,00

l5 000,00

I5 000,00
90095 Pozostała działalnośó

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowy ch zadail

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00
921

92r09

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świętlice i kluby

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bieŻące

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Przebudową Domu Kultury w Starej Jastrząbce

- Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażową

wraz Z zagosopdarowąniem terenu

- Budowa budynku osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą

infr as truktur ą w P r zyb or ow i e

w tym na proglamy finansowanę zudziałem środków, o których mowa

w ań. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp' w części związanej zrealizacjązadańjednostki

samorządu terytorialnego

- Budolua budynku osiedlowego Centrum Kultury wraz Z towarzyszącą

infr as truktur ą w P r zyb or ow i e

2 13Ż 694'00

2 029 694,00

983 ó58'00

983 658,00

1 046 03ó'00

1 046 036,00

230 000,00

10 000,00

776 036,00

761 036,00

761 036,00

92116 Biblioteki

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadanta bieŻące

98 000,00

98 000,00

98 000,00

92120 ochrona zabytków i opieka nad zaby.tkami

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki Zwtązane z r e alizacj ąi ch statutowy ch zadan

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00



92605

KULTURA FIZYCZNA
w zakręsie kultury firycznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzerua i składki od nich naliczane

b) wydatki zvmązane z r e alizacjąich statutowy ch zadait

2) dotacje na zadania bieŻące

202130,00

202130,00

202130,00

52 130,00

l4 630,00

37 500,00

150 000,00



Tabela nr 3

PLAN PRZYCHODOW I ROZCHODOW BUDZETU GMINY CZARNA
NA 2014 ROK

Lp. Treść Klasyfikacja
s

Kwota
wzł

Przychody ogólem: 340 000,00

1.

1.1

PoŻyczkt na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowan y ch z udziałem śro dków po cho dz ący ch z
budzetu Unii Europejskiej

w tym:

PoŻyczka w Wojewódzkim Fundusz" o.i."f srodowiska i

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na v'ryprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii
Europejskiej na zadanie ''lnstalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyłeczności publicznej oraz domach prywatnych na
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzęcza Wisłoki''

340 000,00

340 000,00

Rozchody ogółem: 1 055 098,80

I Spłaty otrzymanych kredyów i pożyczek $ ee2 558 098,80

2.

Spłaty poŻyczek ottzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udztałem środków pochodzących z
budzetu Unii Europejskiej

$ e63 497 000,00

2T

w b)m:

Kredy,t na zadanie "Program poprawy czystości zlewni rzęki Wisłoki-
lnwestycje w zakręsie gospodarki ściekowej w Gminie Czarna"

I

497 000,00



Tabela nr 4

DoCHoDY ZTYTIJŁU WYDAWANIA ZEZWDLBŃ Nł SPRZEDAZ NAPoJow
ALKoHoLowYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADłŃ ornBsLoNYCH w
GMINNYM PRoGRAMIE PRoFILAKTYKI I RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMow
ALKoHoLowYCH oRAZ w GMINNYM PRoGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII GMINY CZARNA
NA 2014 ROK

Dział Rozdzial Wyszczególnienie Dochody Wydatki

756

7561 8

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące' w Ęm:

- Wpłyn.y z opłat za zezwolenia na sprzedaŻ alkoholu

128 000,00

128 000,00

128 000,00

128 000,00

851

851s3

Ochrona zdrowia

Zwa|czanlę narkomanii

Wydatki bieżące' w Ęm:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

b) wydatki związane z rcalizacjąich statutowy ch zadan

128 000,00

I 000,00

I 000,00

I 000,00

1 000,00

85154 P rzeciw działani e alkoho l i zmo wi

Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b ) wy d atk i zw iązane z r e alizacj ą i c h s tatuto wy ch zadań

Wydatki majątkowe, w Ęrm:

1) inwestycje i zakupy inwesĘcyjne

127 000,00

97 000,00

97 000,00

7 000,00

90 000,00

30 000,00

30 000,00

ogółem 128 000,00 128 000,00



Tabela nr 5

PLAN DOCHODOW I WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONEZZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDoWEJ I INNE ZADANIAZLECoNE USTAWAMI

NA 2014 ROK

Dział Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki

I 1 3 4

750

7501 r

7501 r

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące, w Ęm:
- dotacje celowe otrzytnane zbudŻętu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych grrrinie ustawami

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące' w Ęm:
I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

86 777,00

86 677,00

86 677,00

86 611,00

86 777,00

86 677,00

86 677,00

86 677,00

86 617,00

1 504s

1 5045

Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące, w Ęm:
- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację

zadan bieŻący ch z zakr esu ad m i n i stracj i rządowej oraz i nn yc h

zadań zIeconych gminie ustawami

Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące' w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

75t

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY

PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

oRAZ sĄDowNICTwA
Urzędy naczelnych organów władzy paristwowej, kontroli

i ochrony prawa

Dochody bieżące' w Ęm:
- dotacje cęlowe otrzynane z budzetu państwa narealizację

zadańbieŻących z zakresu administracji rządowej oraz innyclr

zadań zleconych grninie ustawalni

I

2 178.00

178,00

178,00

78,00)

)

2

2 178,00



'75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Wydatki bieżące,w tym:

l ) wydatkijednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2179,00

2179,00

2179,00

2 178,00

PoMoc SPoŁECZNA
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszua|imentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerfalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizację

zadańbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczęnie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpiecze n i a społecznego

Wydatki bieżące, w Ęm:
J) wydatkijednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadan

3) świadczenia na rzecz osob ftzycznych

85212

85212

4 346 5s3

4 3t1 200,00

4 31 I 200,00

4 346 553,00

4 311 200,00

4 311 200,00

192 296,00

187 791,00

4 505,00

4 I l8 904,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia Z pomcy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach cęntrum integracji społecznej

Dochody bieżące, w tym:

l0 000,00

10 000,00

85213

- dotacje celowe otrzymane zbudżetupaństwa na realizację

zadań bieżący ch z zakr e su adm i ni stracj i rządowej oraz i n n ych

zadań zleconych gminie ustawami

Składki na ubezpieczęnie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia Z pomcy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące, w fym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym:

a) wynagrodzenjai składkiod nich naliczanę

10 000,00

l0 000,00

l0 000,

10 000,



85219

85219

ośrodki pomocy społecznej

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

zadań bieżących z zakresu administracj i rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób flzycznych

953,00

953,00

953,00

953,00

953,00

953,00

85ŻŻ8

8s228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące' w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa narealizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące' w Ęm:
l ) wydatkijednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzeniai składkiod niclr naliczane

Ż4 400,00

24 400,00

Ż4 400,00

Ż4 400,00

24 400,00

24 400,00

Ż4 400.00

oGoŁEM 4 435 508,00 4 435 508,00

,1



Tabela nr 6

PLAN DoCHoDow ZTYTIJŁU KAR PIENIĘZNYCH I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚnooowISKA I wYDATKow lYA REALIZACJĘ

ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z oCHRoNĄ ŚnonowISKA
I GosPoDARKĄ woDNĄ

NA 2014 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnooowISKA
Wpłyury i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat tkar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłatzakorzystanie ze środowiska

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnonowISKA
Wpłynoy i wydatki związane z gtomadzeniem środków

z opłat lkar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące, w Ęm:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

b) wyd atk i zw i ązane z r e a|izacj ą i c h st atuto wy ch zadail

Wydatki majątkowe, w Ęm:

1) inwestycj e t zakupy inwestycyjne

dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest

28 000,00

28 000,00

13 000,00

l3 000,00

13 000,00

15 000,00

l5 000,00

15 000,00

ogólem 28 000,00 28 000,00



Tabęla]

PLAN DoCHoDow ŁTYTUŁU oPŁAT ZA GoSPoDARoWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKOW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NA 2014 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

756

75618

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH osoBowoŚCl PRAWNEJ

oRAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH PoBOREM

Wpływy zinnych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawię ustaw

Dochody bieżące, w tym:

- wpłyvvy z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

603 592,00

603 592,00

603 592,00

603 592,00

900

9000Ż

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnouowISKA
Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w tym:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane zrealizacjąich statutowych zadań

630 592,00

630 59Ż,00

630 592,00

630 592,00

73 700,00

556 892,00

ogółem 603 592,00 630 592,00

52



Załącz'nik nr l

do Uchwały BudŻetowej Gminy Czarna na rok 20l4
Nr
Rady Gminy Czarna

z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCHZBUDZETU GMINY CZARNA W łOI4ROKU

Dział Rozdzia, Nazwa Rodzaj dotacji z bldżetu
dla jednostek

sektora finans w
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finansriw

publicznych

5

010

0103 0

RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Izby Rolnicze

_ lpłata na rzecz lzby Rolniczej

15 000,00
15 000.0c

10 000,00
l0 000,00
10 000.00

010 r0 lnfrastruktura wodociagowa i sanitacyina wsi
-dotacja celowa dla samorządowego zakladu budzetowego
na finansowanie inwestycji pn. Wodociąg Żdżary,,

t5 000,0(

600 TRANSPoRT l ŁĄcZNosC
- dotacja celowa na pomoc finansową d|a Powiatu Dębickiego
na zadanie I'Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Chotowa-Przeclaw w miejscowości Chotowa't

150 000,00
150 000.0c

754

75403

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I
oCHRoNA PRZECIwPożłnowł
Jednostki tcrenowe Policj i

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu w Czarnej

3 000,00

3 000.00
3 000,00

80r
80r04

OSWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

- refundacja kosztriw poniesionych przez Gminę Miasto Dębica
oraz refundację koszt w dotacji udzielonej przez Gminę Miasto
Dębica i Gminę Tarnrlw na zamieszkujących na terenie gminy
Czarna uczni w uczęszczających do przedszkoli publicznych i
niepublicznych

40 000,00
40 000,0(
40 000,00

851

85158

OCHRONA ZDROWIA
|zby Wytrzeźwiefl

- dotacja celowa do Gminy Miasto Rzesz w na pokrycie części
kosztriw związanych z dowiezieniem os b nietrzeźwych z terenu
Gminy Czarna do lzby Wytrzeżwie w Rzeszowie

2 000,00
2 000.00

2 000,00



900

9000 r

GOSPODARKA KOMUNALNA I

ocHRoNA Śnooowlsxł
3ospodarka ściekowa i ochrona w d

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakladu
budżetowego na dopłatę do ceny ściek w na okres od I stycznia
do 30 kwietnia 2014 r.wedlug stawki l,24 zl do l mJściekriw

131 348,00

r31 348.0(

131 348,00

t5 000,00

90019 Wplyuy i wydatki zwięane z gromadzeniem

środk rv z op|at i kar za korzystanie ze

- dotacja celowa dla os b fizycznych na usuwanie wyrob w
zawieraiacvch azbest

15 000.0(

r5 000,00

92t

92t09

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i
Promocii w Czarne.i

I 081 658,00

983 658,00
983 58,00

92t16 Biblioteki
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i
Promocii w Czarnei

98 000.0(

98 000,0(

926
9260s

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe (bieżące) dla klubriw sportowych udzielane w
trybie ustawy zdnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127
poz.857)

150 000,00
150 000.0(

150 000,0c

Og łem, w tym:
- dotacje celowe

- dotacje podmiotowe

- dotacje przedmiotowe
- wpłaty

1 423 006,00
207 000,0(

1 081 658,0(

131 348,0(
3 000.00

175 000,0(
165 000,0(

0,0(

0,0(

10 000.00

1



ZałacznikNr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 20l4
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

Plan przychod w i kosztow samorządowego zakładu budżetowego w roku 2014

Lp. Wyszczeg lnienie Nr podziałki

Stan środk w
obrotowych na
początek roku
budżetowego

Przychody KoszĘ
Stan środk w
obrotowych na

koniec roku
budżetowego

og łem W Ęm dotacja z
budżetu

og łem

w tym: wpłata do
budżetu nadwyżki

środk w obrotowych
(s 2370)s Kwota

2 3 4 5 6 8 10

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

1.
/Vytwazanie i zaopatrywanie w energię
rlektryczną, gaz i wodę

400 865 308 0 746 575 118 733

11 )ostarczanie wody 40002 865 308 746 575 1
'18 '72a

12 )ozostała działalnośc 40095

2. Transport i łączność 600 84 927 -84 927

21 )rogi publiczne gminne 6001 6 47 929 -47 925

22 )ozostała działalnoŚć 60095 36 998 -36 99

3.
3ospodarka komunalna i ochrona
lrodowiska 900 7 190 885 855 131 348 917 497 -24 452

1 Gospodarka ściekowa i ochrona w d 9000't 7 190 885 855 131 348 904 377 11 33t

\2 Oczyszczanie miast i wsi 90003 13 120 -13 12C

l3 Pozostała działalnośc 90095

og łem 7 190 1 751 163 13't 348 1 748 999 9 354
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1. Uzasadnienie do projektu dochodów budżetu Gminy Czarna na 2014 rok

Projekt dochodów budzetu gminy na 2074 rok opracowany został na podstawie

informacji Ministra Finansów otrzymanej pismem ST3/482O/1OI2O13 z dnia 10.l0.2013 r. o

planowanych rocznych kwotach poszczego|nych części subwencji ogólnej i planowanej na

2013 rok kwocie dochodów zt5Ąułuudziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

ftzycznych, informacji od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji narea|izacjęzadan

zza|<resu administracji rządowej, kwotach dotacji narealizacjęzad,anwłasnych, informacji z

Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji na prowadzenie i aktuaItzację rejestru

wyborców oraznapodstawie potrzeb i możliwości Gminy Czatna.

Dochody gminy na 2074 rok zaplanowano w łącznej kwocie 33 648 253,00 zł, w tym

dochody bieżące w kwocie 30385 734,00 zł tj' 90,30 %o ogółu dochodów, oraz dochody

majątkowe w kwocie 3 262 519,00 zł,ti' 9,7O oń ogółu dochodów.

W dziale ,,Transport i łączność" zap|anowano dochody majątkowe w formie dotacji w

ramach Regionalnego Programu operacyjnego Woj ewództwa Podkarpackiego na lata 2OO7 -

2013 na dofinansowanie zadania ,,Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojsk Federacji

Rosyjskiej w Czarnej i Żdzarach''. Dochody te planuje się na podstawie zŁoŻonego wniosku

o dofinansowanie, który został warunkowo wybrany do dofinansowania po ocenie

merytorycz nej or az strate gi cznej Woj ewó dztw a P o dkarpacki e go.

w dziale ,,Gospodarka Mieszkaniowa'' zaplanowano dochody bieżące zgodnie Z

zawartymt umowami najmu, dzierŻawy i wieczystego użytkowania. Zaplanowano dochody

maj ątkowe z tytlilu sprzedaży mienia komunalne go' w tym :

- działkt nt I492l2 o pow. 0,1 ha za kwotę 18 000,00 zł,

- działki nr 579lI o pow. 0,09 ha w Grabinach za kwotę 15 OOO zł,

- częśc działki nr 933 o pow. 0,05 ha w Czarnej za kwotę 25 000,00 zł,

- działki nr 224814 o pow' 0, 1 4 ha w Borowej za kwotę 1 6 000,00 zł,

- działki nr 82 o pow. 0,57 ha w Chotowej za kwotę 40 000'00 zł,

- działktnr 416 o pow. 0,22haw Przerytym Borze za kwotę 22 000,00 zł'



W dziale ,,InformaĘka'' zaplanowano dochody majątkowe w ramach Regionalnego

Programu operacyjnego Województ:wa Podkarpackiego na |ata2007-20l3 z tytułu realizacji

Projektu ,,PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" na podstawie umowy

zavłartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Czarna.

W dziale ,,Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem''

zaplanowano dochody bieŻące z tytułu:

- dochodów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych - w

wysokości przewidywanego wykonania w roku 2073,

- dochodów z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - na poziomie planowanego wykonania w 2013 roku, z

tym, Że dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i z opłat za umieszczenie w pasie

drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej oszacowano na podstawie wydanych

decy zji admini stracyj nych,

- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze

stawki 18 zł dla gospodarstwa domowego oraz uwzględniając dopłaty dla gospodarstw

jednoosobowych w wysokości 50Yo stawki'

- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej

osób ftzycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i od

czynności cywilno_prawnych oraz podatek dochodowy od osób prawnych - na poziomie

planowanego wykonania w 2013 roku,

- dochodów z tytliu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwocie

określonej przez Ministra Finansów.

W dziale ,,Różne roz|iczenia'' zaplanowano kwotę subwencji ogólnej na rok 2014 ustaloną

przez Ministra Finansów w kwocie 16 527 588,00 zł'

Subwencja ta składa się:

- z części wyrównawczej w kwocie 6 500 720,00 zł,

- z części równowazącej w kwocie 266 658,00 zł,

- z części oświatowej w kwocie 9 ]60 8l0,00 zł.



W dziale ,,Oświata i wychowanie" zaplanowano dochody z tytułu wpłat na zywienie w

stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wpływy z opłaty z dodatkowe świadczenia

przedszkoli.

W dziale ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano dochody bieŻące

z tytułu czynszr dzierŻawnego od zakładu budzetowego Za dzierŻawę majątku na podstawie

zawartej umowy oraz dochody z kar pienięznych i opłat za korzystanię ze środowiska na

podstawie planowanego wykonania w 2013 roku.

Zap|anowano równiez dochody bieŻące oraz majątkowe z tytułu rea|izacjt projektu pn.

''Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uzyteczności publicznej oraz

domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dotzęcza Wisłoki''

otrzymane w formie refundacji wydatkow bieŻących i majątkowych ze Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy oraz wpłaty mieszkańców w zakresie wkładu własnego na

zadanie.

Zap|anowano otrzymanie płatności końcowej z Funduszu Spójności w ramach Projektu

,,Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki''.

W dziale ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano, na podstawie

umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa

Podkarpackiego a Gminą Czarna, dochody majątkowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w

ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na inwestycję pn.

,,Budowa budynku osiedlowego Centrum Kultury wTaz Z towarzyszącą infrastrukturą w

Przyborowie".

Zgodnie z informacj ą otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego i z Krajowego Biura

Wyborczego zaplanowano w budzecie gminy wstępne wielkości dotacji celowych na

realizację zadan z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy. Dotacje te

ptzeznaczono na r ealizację zadan z zakr esu:

- administracji publicznej w kwocie 86 777,00 zł,

- pomocy społecznej w kwocie 4 933 993,00 zł,

- aktualizacji spisu wyborców w kwocie 2I78,00 zł'



2. Uzasad,nienie do projektu wydatków budżetu Gminy Czarna na 2014 rok

Dz.010- RoLNICTwo I ŁowIECTwo

W rozdz.01008- Melioracje wodne zaplanowano środki na wydatki związane z opłatą

melioracyj ną gruntów gminnych'

W rozclz,01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano środki na

zadanie inwestycyjne:

o Wodociąg Podlesie Pniaki na kwotę 50 000,00 zł.

Zap|anowano równiez dotację celową do Samorządowego Zakładu Budzetowęgo w Czarnej

w kwocie 15 000'00 zł narca|izację inwestycji pn. ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w

miejscowości ZdŻaty" .

w rozdz.01030- Izby Rolnicze zaplanowano nalezną składkę do lzby Rolniczej w

wysokości 2%o od wpływow z podatku rolnego.

Dz.400- WYTWARZANIE I ZA0PATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ' GAZ I woDĘ
w rozdz.40002- Dostarczanie wody zaplanowano środki na rzęcz Zarządu Dróg

Powiatowych tytułem opłaty zaumięszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej.

W rozdz. 40095- Pozostała działalność zap|anowano środki na wydatki zw:rąZane Z

aktualizacją ,, Projektu załoŻęn do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe", zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

Dz.600- TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC
w rozdz.600l4- Drogi publiczne powiatowe -na podstawie uchwały Rady Gminy

zaplanowano środki na pomoc finansową do Powiatu Dębickiego z zakresu dróg

pub l i c znych na rcaltzacj ę zadania inwe stycyj ne go :

. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chotowa - Przęcław w miejscowości

Chotowa w kwocie 150 000'00 zł.

W rozdz.60016- Drogi publiczne gminne zaplanowano środki nabteŻące utrzymanie dróg

gminnych w poszczególnych sołectwach na tęręnie gminy.

Zaplanowano zadani a inwestycyj ne :

. Przebudowa drogi Grabiny Błyszczówka na kwotę 300.000,00 zł'



o Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabiny i Borowa w kwocie

2I5 000,00 zł,

o Przebudowa drogi Golemki - do rzeki w kwocie 50 000,00 zł,

o Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej

i ZdŻarach w ogólnej kwocie I727 126,00 zŁ, w tym ze środkow pozyskanych w

ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

|ata 2007 -20 l 3 na doltnansow ante zadania w kwocie 7 298 225 ,00 zł,

. wykup działekpod drogi od PKP (Grabiny- Błyszczówka) w kwocie 95 000,00 zł.

W rozdz.60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki na rea|tzację

zadania inwestycyj ne go :

o Przebudowa drogi Stara Jastrząbka _ Przeryty Bor w km 0+000-2+700, dz.

559,6]6,1289 w kwocię 150.000,00 zł.

D2.630- TURYSTYKA
w rozdz. 63003 _Zadania w zakresie upowszechniania turysĘki zaplanowano

kontynuacj ę zadania inwestycyjnego :

o Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czatna poprzez budowę parku

turystyczno- rekreacyjnego II etap - w kwocie 35 000,00 zl.

Dz.7 00- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na

opłacenie energii w budynku po ośrodku Zdrowta w Czarnej i lokalu w Starej Jastrząbce,

podatków na tzecz budzetu oraz naleŻny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od czynszów

i sprzedazy majątku gminy'

Dz.1 10 -DZIAŁALNOŚ c usłucowA
w rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na

opracowanie planu zagospodarowania ptzesttzennego Gminy Czatna w kwocie 65'000'00 zł.

D2.720- INFORMATYKA
W rozdz.72095-Pozostała działalność zaplanowano kontynuacjęzadania inwestycyjnego:

. Projekt ,,PSeAP- Podkarpacki System e -Administracji Publicznej" w kwocie

15] 9O9,OO zł, w tym ze środków pozyskanych w ramach 3 osi priory'tetowej



,,Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na |ata2007-2013" w kwocie I29 556,00 zł.

D2.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75011_ Urzędy Wojewódzkie zaplanowano środki na wydatkl zwLąZane Z

utrzymaniem 3 pracowników realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie

88 677,00 zł i ze środków własnych w kwocie 13I 405,00 zł.

Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty)'

świadczenia w ramach BHP, zakup druków, opłaty za licencje progfamu' przepisy, opłaty

pocztowe, szkolenia, delegacje oraz odpis ZFSS.

W rozdz.75022- Rady gmin zaplanowano środki na utrzymanie Rady Gminy tj' diety dla

radnych.

W rozdz.75023- Urzędy gmin zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń dla 25,85 etatu pracowników administracji i 1,5 etatu pracowników obsługi,

nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników' Zaplanowano równiez środki na

wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów' Pozostałe zap|anowane wydatki to: świadczeniaw

ramach BHP dla pracowników, zakup druków, materiałów biurowych' opłaty za energię,

gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, opłaty licencyjne' pocztowe, koszty egzekucyjne, usługi

serwisowe, szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, prenumeraty

czasopism' umowę zlecenie konserwatora sprzętu komputerowego' koszt przeprowadzenia

audytu wewnętrznego orazodpis na ZFŚS.

W rozdz.75045- Kwalifikacja wojskowa zaplanowano środki na zwrot kosztów dojazdu

do powiatov\rych komisji lekarskich w kwocie 100,00 zł.

W rozdz.75075_ Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na

promocję gminy.

W rozdz.75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zapłatę na|eżnej składki

członkowskiej do Związku Gmin Dorzęcza Wisłoki w kwocie 12 840'00 zł t z tytułu

kosztów obsługi Projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

uzyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin nalezących do Zwlązku

Gmin Dorzecza Wisłoki'' w kwocie 8 216,82 zł, otaz składkę członkowską do

Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Partnęrstwo 5 Gmin w Ropczycach w kwocie

7 90I,00 zł.

Zap|anowano wypłatę diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 34 500,00

zł.



Dz.751- URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PAŃSTwowEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDowNICTwA
W rozdz.75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa zaplanowano środki z dotacji w kwocie 2 178,00 zł zKrajowego Biura Wyborczego

w Rzeszowie na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców'

Dz.7S -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRoNA PRZECIWPoZARoWA
W rozdz.75403- Jednostki terenowe Policji zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł do

Wojewódzkiej Komendy Powiatowej w Dębicy w celu zakupu paliwa do samochodu dla

Komisariatu Policji w Czarnej.

W rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki na utrzymanie jednostek

ochotniczych Strazy Pożarnych na terenie gminy. Do utrzymania na|eŻy zakup paliwa,

sprzętu, ekwiwalenty dla strazaków biorących udział w akcjach poŻarniczych, opłaty za gaz,

energię, rozmowy telefoniczne, części zamiennę do samochodów, umowy z|ecenia

konserwatorów sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów i strazaków.

Zaplanowano zadania i zakupy inwestycyjne:

o ,,Budowa budynku garazowego dla oSP Chotowa wraz z towarzyszącą

infrastrukturą'' w kwocie 50 000,00 zł,

o Zakup samochodu dla jednostki oSP Chotowa w kwocie 50 000,00 zł,

. zakup samochodu dla jednostki oSP Stara Jastrząbka w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdz.75414- Obrona cywilna - zaplanowano środki na zakup sprzętu na stanowisko

reagowania kryzysowego w obronie cywilnej.

Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W rozdz.75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego zabezpieczono środki w budzecie gminy na spłatę odsetek od

zaciąniętych poŻyczek i kredytów na kwotę 938 000'00 zł t na zapłatę prowizji od kredytu

krótkotęrminowego w kwocie 2 000,00 zł'

Dz.7 58- ROZNE FIOZ,LICZ,ENIA

W rozdz.75818- Rezerwy ogólne i
zaplanowano rezerwę ogólną kwocię

kryzysowym zaplanowano środki na

zadan własnych z zakresu zaruądzan\a

celowe- zgodnie z ustawą o finansach publicznych

300 000,00zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu

tęzerwę celową w kwocie 62 000,00 zł na rea|tzację

kryzysowego



Dz.801- oŚwrłrł I wYCHowANIE
W rozdz.80101 - SzkoĘ podstawowe zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS,

FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dla nauczycieli (77,23 et.)

i obsługi szkół podstawowych (27,25 et.)'

W wydatkach biezących przeznaczono dla szkół podstawowych środki na bieŻące

utrzymanie, zakupy materiałów i wyposazenia, opłaty za media, zakup pomocy

dydaktycznych, druków, delegacj e' naprawę sprzętu'

Zabezpteczono środki na remonty w Starej Jastrząbce 25 000,00 zł.

Zaplanow ano realtzację zadania inwe stycyj ne go :

o Zagospodarowanie terenu koło szkoły w miejscowości RoŻa wraz z budową placu

zaba-w w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdz.80103 - oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki

dla nauczycieli (9,377 et') klas 0 przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia, składki

ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny.

W rozdz. 80104 _ Przedszkola zaplanowano środki dla nauczycieli (9,84 et.) i obsługi (2,00

et.) przedszkoli na wynagrodzenia' składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek

mieszkaniowy, fundusz socjalny.

W wydatkach biezących przeznaczono d|a przedszkoli środki na biezące utrzymanie, opłaty

za media, zakup materiałów i wyposazenia, pomocy dydaktycznych, druków' delegacje,

naprawę sprzętu.

Zap|anowano środki w kwocie 40 000'00 zł na refundację kosztów poniesionych przez

Gminę Miasto Dębica oraz refundację kosztow dotacji udzielanej ptzez Gminę Miasto

Dębica i Gminę Tarnów na zamieszkujących na terenie gminy Czarna uczniów

uczęszczających do prze dszkoli publi c znych i ni epublicznych.

W rozdz.80110 - Gimnazja zaplanowano środki d|anauczycieli (56,28 et') i obsługi (4 et.)

na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz

socjalny, naprawę sprzętu. W wydatkach przeznaczono środki dla gimnazjów na bteŻące

utrzymanie, opłaty za media, zakup druków, materiałów i wyposazenia, pomocy

dy dakty cznych, de le gacj e.

W rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkól zaplanowano środki na dowozenie 51

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 19 uczniów specjalnej troski do ośrodka

wychowawczego w Pniu i Dulczy Małej, wynagrodzenia dla opiekunki - umowa o pracę 1



et., dowÓz indywidualny dla 8 uczniów' umowa dla kierowcy autobusu 1 et. oraz zakup
paliwa, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu.

W rozdz.80114 _ ZespoĘ obsługi ekonomiczno _ administracyjne szkół zaplanowano

środki na wynagrodzenia dla pracownikow 7 ęt. oraz składki ZUS, FP, fundusz socjalny i
bieŻące utrzymanie, zakup druków, materiałów, papieru, opłaty za telefon, zakup

wyposazenia, naprawy sprzętu, delegacje'

W rozdz.80146 _ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe dIanauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.

W rozdz.80148 _ Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki dla obsługi (15 et.)

na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, fundusz socjalny'

W wydatkach przeznaczono środki dla stołówek na zakup żywności do sporządzania

posiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjow i przedszkoli.

W rozdz.80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki na wynagrodzenie opiekuna

hali spońowej' na fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki na odpis na fundusz socjalny

dla emerytowanych nauczycieli, pracowników szkół podstawowych i gimnazjów'

D2.851- OCHRONA ZDROWIA
W rozdz.85153- Zwa|czanie narkomanii zaplanowano środki na działania w zakresie

zw alc zania narko m ani i .

w rozdz.85154- Przeciwdzialanie alkoholizmowi zaplanowano środki na diety dla

członków komisji, pomoc na wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup sprzętu

sportowe go' profi laktykę oraz r ozwiązywanie problemów alkoholowych.

Z zakl;pow inwe stycyj ny ch zaplanowano :

o Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdz.85158- Izby Wytrzeźwień zap|anowano dotację w kwocie 2 000'00 zł do Gminy

Miasto Rzeszów celem pokrycia części kosztów związanych z dowiezieniem osób

nietrzeŹwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Dz.8S2-PoMoC SPOŁECZNA
W rozdz.85202- Domy pomocy społecznej- zaplanowano opłatę za pob7t mieszkańców

gminy w domu pomocy społecznej na kwotę 99 800'00 zł'



W rozdz.85204'Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki na dopłatę za pobyt dzieci i

młodzieŻy z tęręnu gminy w Domach Dziecka i Rodzinach Zastępczych na kwotę

15 000,00 zł.

w rozdz.85205- Zad'ania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zaplanowano wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu

interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług oraz podrózy służbowych). Planowany koszt

to 1 500,00 zł.

W rozdz.85206- Wspieranie rodziny -zaplanowane są wydatki na wspieranie rodziny i
odpłatnośó gminy za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt ogółem

8 000,00 zł.

W rozdz.852t2- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

zaplanowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinnę wraz Z

dodatkami' zaslłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych osób

otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Planowane są zakupy materiałów, wyposazenia,

znaczków pocztowych, licencji, szkoleń, podroże słuzbowe' opłaty bankowe, opłaty za

rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrcdzeń dla pracowników

realizujących zadania z zakręsu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz

wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na umowę zlecęnie. Przewidywana

wartośó wydatków ogółem 4 31I200,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki ubezpieczenia społecznego od niektórych

świadczeń pielęgnacyjnychprzeznacza się kwotę 4 181 864,00 zł,koszty obsługi to kwota

I29 336,00 zł.

Zaplanowano równiez środki na zwroty dotacji nienaleŹnie pobranych świadczeń rodzinnych

oraz odsętek od tych świadczeń.

W rozdz.85213- Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oralz niektóre świadczenia rodzinne-

zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotne go :

o dla niektórych osób otrzymujących świadczęnie pielęgnacyjne w kwocie 10 000,00

Zł,

. dla niektórych osób otrzymujących zasiłęk stały w kwocie 13 300'00 zł'

Plan składek ogółem wynosi 23 300,00 zł.



W rozdz. 85214'Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe_ planowane są zasiłki okresowe na kwotę 373 2O0,OO zł, celowe i pomoc w naturze

w kwocie 20 000,00 zł. Wartośó ogółem świadczeń 393 2OO,OO zł, w tymdotacja Wojewody
373 200,00 zł i środki Gminy 20 00O,OO zł.

W rozdz.85215' Dodatki mieszkaniowe -zaplanowano środki na wypłaty dodatków

mieszkaniolvych właścicielom i naj emcom mieszkań'

W rozdz.85216-zasiłki stałe- planowane są wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogółem

83 400,00 zł- dotacja Wojewody.

W rozdz.85219' ośrodki Pomocy Społecznej_ planowane są wydatki na utrzymanie

ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia dlapracowników i pochodnę od wynagrodzeń

oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, znaczków pocztowych, licencji,
papier ksero, akcęsoriów komputerowych, poŁączei tęlefonicznych, szkoleń, wyjazdów

słuzbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość

planowanych wydatków to kwota 354 059,00 zł, z tego dotacja Wojewody w wysokości

117 540,00 zł i środki Gminy w wysokości235 566,00 zł.

Zaplanowano płatności vłynagtodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd'-

środki Wojewody wynoszą 953,00 zł.

W rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze- planowane są

wydatki na wynagrodzenie dla osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w

domu chorego w kwocie 24 400,00 zł (dotacja Wojewody).

W rozdz.85295- Pozostała działalność_ planowane są wydatki na dozywianie dzieci w

szkołach' zasiłki na zywnośó, pomoc rzeczowąw kwocie 150000,00 zł (środki własne

Gminy).

Dz. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W rozdz.85401 _ Świetlice szkolne zaplanowano środki na wynaglodzenia, składki ZUS'

FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dlanauczycieli (2 et).

W rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki na stypendia

socjalne oraz stypendia za osiągnięcia dla uczniów.

D2.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
W rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki na dotację

przedmiotową z budzetu dla samorządowego zakładu budzetowego w kwocie 131 348,oo

zł, zgodnl'e z Uchwałą Nr XLI/328|Ż0I3 Rady Gminy Czatna z dnia 22 kulietnia 2013 roku,



zapłatę VAT do Urzędu Skarbowego od czynszu dzierŻawnego, opłat związanych z

umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowano środki na kontynuowane zadanie inwestycyjne :

o Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią

kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka --etap I, Przeryty Bór -etap II, Róza-

etap III w kwocie 164 865,00 zł.

W rozdz.90002- Gospodarka odpadami zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń dla 7,75 etatu oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi zgodnie z nowęltzacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach.

W rozdz.90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na

pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy Czarna.

W rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu _zaplanowano środki w

kwocie 7 890'00 zł na składkę członkowską gmin uczestniczących w Projekcie inwestycji

,'Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej oraz

domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwtązku Gmin DorzeczaWisłoki''

Zaplanowano zadanie inwestycyj ne :

o Projekt ,'Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności

publicznej otaz domach prywatnych na terenie gmtn naleŻących do Zwięku Gmin

Dorzęcza Wisłoki'' w kwocie 906 119,00 zł, ptzy udzialę środków Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy i wpłat mieszkańców.

W rozdz.90013- Schroniska dla zwierząt zaplanowano środki na ochronę zwterząt

bezdomnych.

W rozdz.90015- oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano środki na utrzymanie

oświetlenia ulic i konsęrwacji przy drogach gminnych'

Zap|anow ano środki na zadante inwestycyj ne :

o Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakręsie opracowania

dokumentacji technicznej w kwocie 15 000,00 zł.

W rozdz.90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ikar za
korzystanie ze środowiska- zaplanowano środki na zadania gminy związane z ochroną

środowiska i gospodarką wodną.

Zaplanow ano środki na zadanie inwe stycyj ne :

o Usuwanię wyrobów zawierających azbest w kwocię 15 000,00 zł.



w rozdz.90095- Pozostała działalność zaplanowano środki na pokrycie kosztów

komunalizacji mienia, w tym: lvypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian, rozgraniczenia

działek, sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących wyceny, opłaty sądowe' opłaty

za akty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych oraz środki na eutanazję' transport i

utylizacj ę p adłych zw ier ząt.

D2.921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w rozdz.92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację

podmiotowązbudzetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury i

Promocji w Czarnej w kwocie 983 658,00 zł.

Zaplanowano środki na realtzację inwestycj i :

. Przębudowa Domu Kultury w Starej Jastrząbce na kwotę 230 000,00 zł,

o Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garaŻową wraz z

zagospodarowaniem terenu na kwotę 40 000,00 zł,

. Budowa budynku osiedlowego Centrum Kultury wTaZ z towarzyszącą infrastrukturą

w Przyborowie na kwotę 776 036,00 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu

Rolnego w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w

kwocie 490 548,00 zŁ.

W rozdz.92116- Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji

dla bibliotek w kwocie 98 000,00 zł.

W rozdz.92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zap|anowano środki na

ochronę zabytkow na terenie gminy.

D2.926- KULTURA FIZYCZNA
W rozdz.92605- Zadania w zakresie kultury fuycznej zaplanowano dotację celową dla

klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Czarna w kwocie

150 000,00 zł.

Zap|anowarto środki na umowę zlecenie z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora

obiektu sportowego w Centrum Rekreacyjno- Spońowymw Czarnej oraz środki na bteŻące

utrzymanie gminnych obiektów sportowych'

źł



3. Uzasadnienie do projektu planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Czarna na2014rok

Planowane przychody budzetu gminy na2074 rok wynoszą340 000,00 zł' Planuje się

zaciągntęcle poŻyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działan finansowanych ze środków

pochodzących z budŻetu Unii Europejskiej na zadanie ''Instalacja systemów energii

odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie

gmin nalezących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki''.

Planuje się równieŻ zaciagnąć kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deflrcy'tu budzetu do wysokości 2 000 000,00 zł oraz korzystanie z kredytu w

rachunku bleŻącym budzetu do limitu 650 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy na2014 rok wynoszą 1 055 098'80 zł. Planuje się

spłatę wcześniej zaciągniętych poŻyczek i kredyów długoterminowych' w tym

zaciągniętych na pokrycie środków z budżetu UE w kwocie 497 000,00 zł (kredyt

zac\rynięty w 2013 na spłatę kredytu na pokrycie środków z Funduszu Spójności).

Planowane zadŁuŻęnie gminy na dzięń 31 grudnia 2014 roku wynosi 18 654 464,51 zł,

w tym kwota długu zaciągniętego na pokrycie środków z budŻetu Unii Europejskiej

340 000,00 zł.

Planowane do spłaty w 2014 roku raty kredytów i poŻyczek' po wyłączeniu spłaty

kredytu zaciągniętego w związku ze środkami pochodzącymi z budzetu Unii Europejskiej w

kwocie 497 000,00 zł wraz z odsetkami stanowić będą 4,45 oń planowanych dochodów

gminy, przy dopuszcza|nym wskaŹniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o

finansach publicznych, liczonym w oparciu wykonanie roku 2011 i 2012 oraz o plan 3

kwartałów 2013 roku w wysokości 6,03Yo.

a



4. Uzasadnienie do projektu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Czarnej na 2014 rok

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej planuje, Że w 2014 roku przychody

Zakładu wyniosąogółem I75I 163 zł w tym:

- zę sprzeduŻy wody 865 308 zł,

- Za odbiór ścieków 885 855 zł,

w tym dotacja UG do I grupy dostawców ścieków 131348 zł.

Dzia| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycznĄ, Eaz i wodę

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 372 240 zł,

- zakup materiałów i wyposazenia, zakup ługu sodowego' zakup druków i materiałów

biurowych' papieru oraz zakup części do wykonania biezących remontów 52 076 zł,

- zakup energii elektrycznej dla wszystkich ujęć zaplanowano kwotę I99 264 zł,

- badania okresowe pracowników i ubezpieczęnie oC zap|anowano 753 zł,

- na pokrycie rachunków Za rozmowy telefonicznę, za ptowadzenie rachunku bankowego,

szkolenie pracowników, na biezące naprawy i remonty, usługi pocztowe, badania wody

68 478 zł,

- na wypłatę ryczałtow samochodolvych i delegacje 3 73| zŁ,

- na świadczenia socjalne dla pracowników 8 580 zł,

- opłatę zakorzystanie ze środowiska w kwocie 39 000 zł,

- podatek od nieruchomości l czynsz dzierŻawny 2 5l3 zł.

Dział 600 Transport i łączność

dróg:

- wynagrodzęnia bezosobowę 19 16I zł,

- zakup materiałów l 59l zł,



- Zakup usług 27 I77 zł.

zaplanowano wydatki:

- zakup benzyny, biezących napraw i remontów samochodu słuzbowego 30 600 zł,

- zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, opłaty, składki ubezpieczeniowe 6 398 zł

Dział900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wynagrodzęntai pochodnych od v,rynagrodzeń dla pracowników 343 609 zŁ,

- zakup materiałów i wyposazenia' zakup druków i materiałów biurowych' papieru, na

zakup części do napraw ibieŻących remontów 48 0I5 zł,

- zakup energii elektrycznej dla trzech oczyszcza|ni i przepompowni kwotę I83 936 zł,

- badania okresowe pracowników i ubezpięczenie oC 695 zł'

- opłatę zakorzystanie ze środowiska 36 000 zł,

- czynsz dzierŻawny, podatek od nieruchomości 2I] 547 zł,

- pokrycię rachunków Za rozmowy telefoniczne, prowadzenie rachunku bankowego, za

wywóz osadu z Oczyszczalni w Głowaczowej, wykonan\e analizy ścieków, bteŻące

naprawy i remonty pomp i oczyszczalni' usługi pocztowe, szkolenia pracowników

63 2II zł,

na wypłatę tyczałtow samochodolvych i delegacji 3

na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników

iale 9000 wano

444 zł,

7 9Ż0 zł.

zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarek i pił spalinowych

zakup usług pozostałych 2 7I8 zł,

podróze słuzbowe 6Ż5 zł.

9 777 zł,
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Załącznik do pisma
Ministra Finansów
nr 5T31482011012013

Wójt
Gminy CZARI{A

woj.podkarpackie
pow.dębick

39-215 CZARNA

1803032 Gmina CZARNA

6 500 120,00

5 619 167,00
880 953,00
266 658,00

I 760 810,00
0,00

N na 2014 rok (l+ll+

SC WYROWNAWCZA
z tego:
- Kwota podstawowa
- Kwota uzupelniajaca

KWoTA WPŁATY Do BUDZETU PAŃSTWA NA 2014 r.

752,49
12 8t

702,20
52 365 822 914,91

podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania
mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie Wg stanu na dzień 31.12.2012r

Źnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)

podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.

mieszkańców w kraju wg Stanu na dzień 31 '12'2012 r'

dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (DldLk)

Wskaznik G sposób ustalenia l(Woty

rie mniejszy niż92% wskaznika Gg
ł'łyższy od 75% i niższy od 92% wskaznika Gg
ł'tyższy od 40% i nie wyższy niż75%. wskaznika Gg
-ównv lub niższv od 40% wskaznika Gq

.76%.(s2%"Gg-G)
- 

(1 2,92%. Gg+8 3%.(7 5%-G g-G))
- (4 1,97 %. Gg+99 %.(40%-G g-G))

y'Vvsokośc kwoty podstawowej 5 619 167,00 z

SCI WYROWNAWCZEJ

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

GMIN W KTORYCH G<=150% Gg

średńl' gęśtość zaludńienia w kraju na 1 km2 Wg Stanu na dzień 31.12-2012 r

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 Wg StanU na dzień 31 '12'2012 r '

17% wskaznika Gg

123.23570317 187 60C
86,5463882694777i

231 .03 z

Nvsokość kwoty uzupełniajacej voJ,vu

Wskaznik G Sposób ustalenia kwoty

rie większy niŻ150o/, wskaznika Gg
łiększy niż 15Ook i nie większy niż 200o/o wskaŹnika Gg
ń/iększy niŻ200% i nie większy niŻ300% wskaŹnika Gg

oowvŹei 300% wskaznika Gq

.20%.(G-1s0%.Gg)
* (1 O"/". Gg+ 25o/.. (G-2 0 0 % 

-G g) )
.(35%.G g+30%-(G-300%.Gg))

Nvsokość kwoty Wpłaty

1 t Lls, 2013
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WOJEWODA PODKARPACIil
ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów
s(<r. poczt.297

F-I.31r0.17 .2013 r SgGl
Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

..9.rqrłr&..

zmianie w toku dal

Rzeszów, 20I3-I0-a3

.dęb.isVć

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrych

(Dz.IJ. z 2013 r, poz. 885 j.t. z poźn. Zn.) w załączeniu przekantję wynikające z projektu

ustawy budżetowej na rok 2014 kwoty:

l) dochodów rwiązanych z realizacjązadań z zakłesu administracji rządowej oraz innych

dochodów (Zał. Nr 1),

2) dotacji na r eal'izację zadań:

- z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1)'

- własnych, które na podstawie obowią.zujących

dofinansow ane z buclŻętu panstwa (Zał. Nt 2).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec

projektem ustawy budzetowej na rok 2014.

przepisów są finansowane lub

zał.2

nad

Za zgodnośi z oryginałem

CZARNA, o'! ł "!-.l9.'.LQ.t3 -_-A" z \IP. w'o.rTA
nęg€€{en'słoJr-łidl ńs lci
SEI(RE,-TARZ GMINY



UG Czarna pow' dębicki Zał. Nr 1 do pisma znak:
F-t.3110 17.2013

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane
z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

wzł

11,

Dz. Rozdz. s Wyszczególnienie Dotacje Dochody

oGoŁEM 4 433 330 21 600

750

7501 1

201 0

Admi n istracja publi czna

Urzędy wojewódzkie

86 777

86 677

86 677

75045

201 0

Kwalifikacja wojskowa 100

100

752

75212

201 0

Obrona narodowa

Pozo stałe wyd atki ob ron n e

851
851 56

201 0

Ochrona zdrowia
Składki n a u bezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osob nieobjętych
o bowi azkie m u bezpi e czeni a
zdrowotnego

851 95
201 0

Pozostała działalnoŚc

852

85203

201 0
2350

Pomoc społeczna

ośrodki wsparcia

4 346 553 21 600

85212

201 0
0900
2350
291 0

Świadczenia rodzinne, świaclczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
u b ezpi ecze n i a s połeczn ego

4 311 200

4 311 200

20 000

20 000

8521 3

201 0

S kładki n a u b ezpiecze ni e zd t owotne
opłacane za osoby pobierające niektore
świadczenia z pomocy społecznej, .'.

10 000

10 000

8521 I
201 0

ośrodki pomocy społecznej 953

953
85228

201 0
2350

Usługi opiekuńcze i specjalislyczne
usługi opiekuńcze 24 400

24 400
1 600

1 600

1Is,2013



Zał. Nr 2 do pisma znak.
F-t.3110.17.2013

UG Czarna pow. dębicki

Dotacje na realizację pzez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

wzł

Za zgodność z oryginałem

CZARNA, łn " l.ł'.L! S". 2013

Dział Rozdział $ Wyszczególnienie Dotacje

852

8521 3

2030

Pomoc spoleczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektÓre świadczenia z pomocy
społecznej, ...

587 iUo

13 300

13 300

85214

2030

Zasiłki i pomoc w naturue oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 373 200

373 200

85216

2030

Zasiłkistałe 83 400

83 400

85219

2030

ośrodki pomocy społecznej
117 540

117 540



Rzeszów, 24 parździernika 2013 r.

DRZ-3t01-4U2013

Ppsq
Pan

Józef Chudy

wójt Gminy Czarna

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczonĄ na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgloszona do projektu budzetu pństwa na rok

2014 w części !I, dziale75!,rozdzia|e75101, $ 2010 wynosi dla gminy 2.178 zł-

Za zgodnr'sc z oryginalem

)zARNA onl l.US..2ll8 z,lIP. uró.yta.

SEKRETARZ GMINY


