
Uchwala Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2013

Nr XXXVIll276l20lz
Rady Gminy Czarna

z dnia 31 grudnia 2012 roka

Na podstawie art. 18 ust. 2pl<t2, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 5l ust. 2, art.60 ust.l, art. 61 ust. 2

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r. nr l42, poz. 159| zpóźn. zm.) oraz art.

211, art.2l2, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.238, art.239, art.242, art.258,
afi. 264 ust' 3 ustawy z dnia 2'7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. w l57 , poz. 1240 z późn' zm.)

w związku z art' |2l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych (Dz'IJ'ttr l57,poz.l24I) Rada Gminy Czarna uchwala' co następuje:

s1.
Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 36 722 868,00 zł, w tym:
t. Dochody bieŻące w kwocie 3l 151 977,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 5 570 891,00 zł
- Zgodnie z tabeląnr 1.

$2.
Ustala się planowane wydatki budzetu w łącznej kwocie 34 746 541,68 zł,w tym:
1. Wydatki bieŻące w kwocie 29 l72 789,48 zł,w szczególności na:

1) wydatki bieŻącejednostek budzetowych w łącznej kwocie 19 7lŻ 769,17zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 7I3 784,00 zł,

b) wydatki związane z rea|izacjąich statutowych zadańw kwocie 4 998 985,17 zł;

2) dotacje nazadaniabieżące w kwocie 1 500 715,00 zł;

3) świadczenianarzecz osób lrzycznych w kwocie 6 4II 267,o0 zł;

4) wydatki na programy finansowane zldziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt} i 3 ufp, w części związanej zrea|izacjązadań gminy w kwocie 348 038,3I zł;

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie I 200 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 573 752,20 zł,w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 5 573 752,20 zł, z czego na programy finansowalę z udziałęm środków, o których

mowa w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 .rfp, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie

4 258 I77,00 zł
_ zgodnie ztabeląnr 2.

s3.
Ustala się planowaną nadwyzkę budżetu gminy w kwocie I976 326,32 zł z przeznaczeniem

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów lpożyczek.



s4.
Ustala się planowane przychody budzetu w łącznej kwocie 1846 000,00 zł i planowane
rozchody budzetu w łącznej kwocie 3 822 326,32 zł
- zgodnie ztabeląnt 3.

ss.
Ustala się limit zobowiązńz tytułu zaciąganych kredytów ipoĘczekna

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w
kwocię 14 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredyów w kwocie 1 589 000,00 zł,

3) vłyprzedzające finansowanie działń finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 257 000,00 zł.

$6.
Tworzy się rezerwę ogólną budzetu w kwocie 47 880,87 zł oraz rezerwę celową na rca|izację
zadan własnych z za|<resu zarządzaria kryzysowego w kwocie 66 296,00 zł'

s7.
Wydatki budzetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2013 roku jednostkom

należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1622312,20 zł i jednostkom spoza

sektora finansów publicznych w kwocie 207 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

s8.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z tytułu wydawania zezwolreń na sprzedtŻ
napojów alkoholowych w kwocie ll2 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na

rea|izacjęzadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniaproblemów
alkoholowych w kwocie 111 000,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie 1 ooo,0o zł, stosownie do ań. 182 ustawy z dnia Ż6 puździernikal982 r. o

wychowaniu w trzeżvłości i ptzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z Ż007 r. , Nr 70, poz.

473 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia29lipca2005t. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. L485 zezm.
- zgodnie ztabeląnr 4.

se.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody w kwocie 4 9I7 84Ż,00 zł i wydatki w kwocie

4917 84Ż,00 zł związane z rea|izacjązadan zleconych z zakłesu administracji rządowej i
innych zadan zleconych ustawami

- zgodnie z tabelą nr 5.

$ 10.

Dochody i wydatki budzetu obejmujądochody z Ęrtułu kar pieniężnych i opŁat za korzystanie

środowiska w kwocie 26 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na rea|izację



zadan związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 26 OOO,OO zł,
stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2O0l r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 22008 r., Nr 25,poz. 150 ze zm.)

- zgodnie ztabe|ąnr 6.

s 11.

Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 316 200,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadani w kwocię 31ó 200,00 zł, stosownie do ań. ór ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 39I)
- zgodnie ztabe|ąnr 7.

s 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czamej:
l) planprzychodówwkwocie 1 813 388,00 zł,

2) plankosztówwkwocie 1 818 388,00 zł
- zgodnie zzałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwaĘ.

s 13.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i poŻyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budzetu do wysokości 14 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budzetu w granicach dziaŁu polegających na:

a) zmianach w planie wydatkow bieżących w zakresie środków na uposażenia i
wynagrodz ęnia zę stosunku pracy'

b) zmianach w planie wydatkow majątkowych w zakresie wydatków na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian kwot wydatków

objętych załącznikiem przedsięwzięó wieloletnich do Wieloletniej Prognozy

Finansowej;
3) upowaznienia kierowników jednostek budzetowych do dokonywania przeniesień w planie

wydatków bteŻących budzetu w zakresie środków na realizację zadań statutowych

jednostki;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niz bank prowadzący obsługę budzetu gminy.

$ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czama.

$ ls.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia' z mocąobowią7ującą od dnia 1 stycznia 2013

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Czvłf



Tabela nr I

Planowane dochody budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Dział Żródlo dochodu Kwota w zl

I 2 3

010

ó30

RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Dochody majątkowe:

- środki z E'uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego WojewódŻwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013 ztytułurealizacji inwestycji pn.: ''Budowa kanału ulgi dla

potoku Wsiowa w miejscowości Borowa''

TURYSTYKA
Dochody majątkowe:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie

inwestycji ''PoSZerZenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarnapoprzęz

budowę parku turystyczno-rekreacyj nego''

- środki z dotacji celowej zbudŻetu Państwa na dofinansowanie

inwestycji "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czamapoprzez

budowę parku tyrystyczno-rekreacyjnego''

44 798,00

44798,00

44 798,00

1 ó26 910'00

I 626 910,00

I 148 599,00

478 3l1,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierŻavły składników majątkowych

- wpływy z opłaty zawieczyste uzytkowanie

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaŻy majątku gminy

1807 714,00

7 714,00

7 502,00

ŻlŻ,00

I 800 000,00

1 800 000,00

720 TNFORMATYKA

Dochody majątkowe:

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

Reginalnego Pro gramu operacyj ne go Woj ewó dztw a Podkarpackiego

na lata Ż007-2013'' z tytułu realizacji projektu pn. ''PSeAP -Podkarpacki

System e- Administracji Publi cznej"

448 136,00

448 13ó'00

448 136,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zada(lbieŻących z

84 931,00

84 931,00

84 531,00



Zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami
* utr zy mani e pracown i ków real izuj ących zadania zlecone

- dotacj e celowe otrzymane z budŻetu państwa na realizację zadań bieŻący ch z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadanzleconych gminie ustawami
* zwrot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich

400,00

751 URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PAŃsTwowEJ,
KoNTRoLI I oCHRoNY PRAWA oRAZ sĄDowNICTwA
Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narcalizacjęzadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

180,00

2 180,00

2 180,00

752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizaĄęzadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

* dotacja na przeprowadzenie szkolenia z zak,resu obrony narodowej

I 500,00

I 500,00

1 500,00

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcr PRAWNBJ

oRAZ WYDATKIZWIĄZANE Z IcH PoBoREM

Dochody bieżące:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 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 czynnośći cywilnoprawnych od osób prawnych

- podatek rolny od osób fizycznych

- podatek leśny od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynnośói cywilnoprawnych od osób ftzycznych

- odsetki od nieterminowych wpłat

7 483 877,00

7 483 877,00

2 000,00

30 216,00

g8 000,00

693 000,00

7 096,00

1 200,00

466 000,00

33 400,00

434 000,00

t65 912,00

l5 000,00

100 000,00

l0 000,00



- Wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- wpĘwy zopłaĘ zazezwolenie na sprzedaŻalkoholu

_ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wpływy zróŻnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi

gm innej vządzeń infrastruktury technicznej)

- udziĄ w podatku dochodowyrn od osób flzycznych

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- wpływy z opłaĘ od posiadania psów

22 000,00

100 000,00

112 000,00

316 200,00

96 55ó'00

774 77Ż,00

l6 000,00

525,00

7s8 ROZNE F(OZLICZENIA

Dochody bieżące:

Uzupełnienie subwencj i ogólnej dla j ednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- częśc wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin

- część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin

t7 210 075,00

17 2r0 075,00

17 210 075,00

l0 3ó5 098,00

6 564 565,00

280 412,00

801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące:

_ środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na dofinansowanie projektu pn'

''Indywidua|izacja nauczania -Nię ma windy do sukcesu -trzeba Wyjśó po schodach

w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

- dotacja celowa zbudŻetu krajowego na dofinansowanie projektu pn.

''Indywidualizacjanauczania -Nie ma windy do sukcesu -trzebalvyjśó po schodach

- wpłyvvy za dodatkowe świadczenia świadczone ptzez przedszkola

- wpłaty na Żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

703 509,00

703 509,00

266104,00

46 959,00

63 482,00

326 964,00

852 PoMoC sPoŁEcZNA
Dochody bieżące:

_ dotacj e ce lowe otrzymane z budŻetu państwa na realizację zadań bieŻący ch z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentow e z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizacjęzadańbieŻącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z|econych gminie ustawami

x składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

świadczenia pielęgnacyjne

5 478 49t,00

5 478 491,00

4 799 400,00

13 500,00



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narcalizację własnych zadań

bieżących gmin:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

zasiłek stały

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację własnych zadań

bieżących gmin

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

- dotaoje cęlowę otrzymane z budŻętu państwa narea|izację własnych zadatl

bieżących gmin

* zasiłki stałe

- dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa narealizacjęzadańbieŻącychz
zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami
* na wynagrodzenia Za Sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania

- dotacje celowe otrzymane zbudżetupaństwa narealizację własnych zadań

biezących gmin
x utrzymanie GOPS

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narcalizacjęzadańbieŻących z

zakręsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

00860,125

8 900,00

431 900,00

82 600,00

431,00

t4 900,00

900 GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoDowIsKA

Dochody bieżące:

- dochód z tytułu czynszu dzierŻawnego od zakładu budŻetowego

- dochody ztytuŁu kar pienięŻnych i opłatzkorzystanie ze środowiska

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu

Spójności na dofinansowanie projektu " Program poprawy czystości zlewni rzeki

Wisłoki''

- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z Ęltułu realizacji inwestycji

''Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej

oraz domach prywatnch na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza

Wisłoki''

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

odnawialnej na budynkach u$eczności publicznej oraz domach prywatnych

na terenie gmin nalezących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki''

1238124,00

179 700,00

153 700,00

26 000,00

I 058 424,00

638 905,00

l5 552,00

403 967,00



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe:

_ środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju

obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z t'ltułu realizacji inwestycji

"Zagospodarowanie Centrum Borowej "

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju

obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 ztrułu realizacji inweĘcji

''Przebudowa remizy oSP Jaź:rłiny na Centrum Kulturalno_lnformatyczne''

268 692,00



Tabela nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł
I 2 3 4

0r0

01008

RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Melioracje wodne

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naliczane

b ) wydatki Zw |ąZane z r e alizacj ąi ch statutowych zadan

14 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące, w Ęm:
2) dotacj e na zadania bieżące

12 000,00

12 000,00

12 000,00

400

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ' GAZI woDĘ
Dostarczanie wody

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

a) wynagrodzenta i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z r ealizacj ąi ch statutowy ch zadan

2 889,00

2 889,00

2 889,00

2 889,00

889,00

600

60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC
Drogi publiczne powiatowe

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

- Przebudowa drogi powiatowej Nr I292 R Borowa-Golemki

- dotacja celową na pomoc finansową dIą Powiatu Dębickiego

na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław-Chotowa

poprzez wykonanie chodniką w miejscowości Grabiny

(ncl odcinku od granicy z miejscowością Straszęcin do szkoły w Grabinach)

374 073,20

462 073,20

462 073,20

462 073,20

250 000,00

212 073,20

600r6 Drogi publiczne gmlnne

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

a) wynagrodzęnia i składki od nich na|iczane

612 000,00

328 536,00

327 536,00

28 500,00



b) wydatki związane z r ealizacjąich stafutowy ch zadań

3) świadczenia na rzęcz osób fizycznych

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

- Przebudowa drogi Grabiny Błyszczówka

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabiny

- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna

299 036,00

1 000,00

283 464,00

283 464,00

200 000,00

53 464,00

30 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk Ąnviołowych

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

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z rca|izacj ąi ch statutowych zadan

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

630

63003

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Poszerzenie oferĘ turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez

budow ę parku tury s Ę czno -r elcr e acyj ne go

w tym na programy finansowanę zudziałęm środków, o których mowa

w art. 5 ust. l pkt2 i 3 ufp, w części związanej zrcalizacjązadań jednostki

samorządu terytorialne go

- Poszerzenie oferty turysĘczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez

budow ę par ku turys tyczno-r elcre acyj ne go

2291942,00

229t 942,00

2291942,00

229r 942,00

2 291 942,00

229r 942,00

2 291 942,00

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczarte

b) wydatki związane z r ealizacj ąich stafu towy ch zadail

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa garaży przy budynku na ul. Konarskiego

280 000,00

280 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

50 000,00

50 000,00

710

71004

DZ|AŁALNoSC UsŁUGowA
Plany zagospodarowania przestrzennego

60 00o,oo

60 000,00



Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zadan

60 000,00

60 000,00

ó0 000,00

720

72095

INFORMATYKA
Pozostala działa|ność

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

- P SeAP -P o dkarpacki Sys tem e -Administracj i Publi cznej

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust' 1 pkt2 i 3 .'fp, w części związanej zrcalizacjązadń jednostki

samorządu terytorialne go

- P SeAP - P odkarpac ki System e -Administr acj i Publicznej

532 709,00

532709,00

532 709,00

532 709,00

532 709,00

532709,00

532 709,00

750

7501 I

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rca|izacjąich statutowy ch zadafl

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

2 816 884,00

zLr 490,00

211 490,00

210 490,00

178 600,00

3l 890,00

1 000,00

75022 Rady gmin

Wydatki bieżące' w Ęm:
3) świadczenia na rzeczosób fizycznych

125 000,00

125 000,00

125 000,00

75023 Urzędy gmin

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

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z r ea|izacj ąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 408 686,00

2 408 686,00

2 40r 686,00

1 973 000,00

428 686,00

7 000,00

7504s Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzeniai składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z r ea|izacjąich statutowy ch zadafr

400,00

400,00

400,00

400,00

75075 Promocj a j ednostek samorządu terytorialnego 10 000,00



Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ea|izacj ąich statutowyc h zadań

10 000,00

10 000,00

l0 000,00
75095 Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

Wydatki majątkowe, w tym:

1 ) inwestycj e i zakupy inwestycyjne:

- Składką ną rzecz Związku Gmin Dorzeczą Wisłoki z tytułu kosztów
obsługi Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ,,

61 309,00

61 131,00

61 131,00

6l 131,00

177,00

75101

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) wynagrodzeniai składki od nich naliczanę

2 180,00

2180,00

2 180,00

2 180,00

75212

OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane z rcalizacj ąich statutowy ch zadań

1500,00

1 500,00

I 500,00

75403

BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE I oCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
Jednostki terenowe Policji

Wydatki bieżące,w tym:

2) dotacje na zadaniabieŻące

267 600,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

ochotnicze straŻe poŻame

Wydatki bieżące, w tym:

263 600,00

143 600,00



1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z r ealizacj ąich statutowy ch zadafl

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe, w tym:

1 ) inwestycj e i zakupy inwestycyjne:

- Budowa budynku garażowego dla oSP Chotową wroz Z towarzyszącą

infrastrukturą

128 600,00

31 600,00

97 000,00

15 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rea|lzacjąich statutowy ch zadń

1 000,00

1000,00

1 000,00

1 000,00

757

75702

oBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo
obsługa papierów warto ściowych, kredyó w i poŻy czek

j ednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące, w tym:

6) ob sługę długu j edno stki samo rządu terytorialne go

1 200 000,00

1 200 000,00

1200 000,00

1 200 000,00

758

75818

ROZNE R:OZLTCZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b ) wydatki związane z r eal'izacj ąi ch statuto wy ch zadan

114176,87

r14 176,87

114176,87

1r4176,87

114176,87

801

80101

OSWIATA I WYCHOWANIE
SzkoĘ podstawowe

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

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki związale z rca|izacjąich statutowy ch zadan

3) świadczenia na ruecz osób fizycznych

4) wydatki na programy finansowane ztldziałem środków' o których mowa

w art. 5 ust. l pkt2 i 3, w części związanej zrea|izacjązadan jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

14 565 800,61

7 377 268,00

7 342 268,00

6 640 412,00

5 952 640,00

687 772,00

388 793,00

313 063,00

35 000,00

35 000,00



- Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury

sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstąwowej w Przyborowie

orąz w Zespole Szkół w Grąbinąch

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. l pktz i 3 ufp' w części związanej zrealizacjązadań jednostki

samorządu terytorialnego

- Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprcMę infrastruktury

sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstqwowej w Przyborowie

oraz w Zespole Szkół w Grąbinach

35 000,00

35 000,00

35 000,00

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z r ealizacj ąich statutowy ch zadń
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

498 718,00

498 718,00

463 870,00

439 995,00

23 875,00

34 848,00

801 04 Przedszkola

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w Ęm na:

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

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

2) dotacj e na zadania bieŻące

3) świadczenia na rzecz osób ftrycznych

801 852,00

801 852,00

722 349,00

609 262,00

113 087,00

37 000,00

42 503,00

801 10 Gimnazja

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)wydatkizwiązanezreaIizacjąichstatutowychzadaf t

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

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

w art. 5 ust. l pkt2 i 3, w części związanej zrea|izacjązadari jednostki

samorządu terytorialne go

4 365 134,61

4 365 134,61

4 060 115,30

3 807 851,00

252264,30

270 044,00

34 975,3r

80113 DowoŻenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nalriczane

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

r48 725,00

148 725,00

148 725,00

79 165,00

69 560,00



80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zvńązane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

455 341,00

455 341,00

455 341,00

393 24r,00

62 100,00

80146 Dokształcanie i doskonalęnie nauczycieli

Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z rca|izacj ąich statutowy ch zadan

68 583,00

68 583,00

68 583,00

68 583,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b)wydatkizwiązanezrea|izacjąichstatutowychzadaf l

744 557,00

744 557,00

744 557,00

400 643,00

343 9r4,00

80195 Pozostała działalnośó

Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzeniai składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowy ch zadań

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

105 622,00

105 622,00

83 830,00

5 000,00

78 830,00

21 792,00

851

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ea|izacjąich statutowy ch zadail

114 000,00

I 000,00

1000,00

1 000,00

1 000,00

851s4 P rzeciw działanie alkoholizmowi

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

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ea|izacjąich statutowy ch zadait

1l I 000,00

111 000,00

111 000,00

5 000,00

106 000,00

85158 Izby v,rytrzeźwten

Wydatki bieżące' w tym:

2) dotacj e na zadania bieŻące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

852 PoMoC SPoŁECZNA 6 138 491,00



85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki zuliązane z r ea|izacjąich statutowy ch zadait

68 000,00

68 000,00

68 000,00

ó8 000'00

85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące,w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z rcalizacj ąich statutowych zadń

15 000,00

15 000,00

15 000,00

l5 000,00

8s20s Zadania w zakresie ptzeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące' w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z r ea|izacjąich statutowy ch zadń

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

85206 Wspieranie rodziny

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

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczanę

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

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

8s2r2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia

społecznego

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

a) wynagrodzęnia i składki od nich na|iczane

b)wydatkizwiązanezrea|izacjąichstatutowychzadatt

2) dotacj e na zadania bieŻące

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

4 8r9 400,00

4819 400,00

275 533,00

2ó3 888'00

11 645,00

10 000,00

4 533 867,00

852r3 Składki na ubezpieczęnię zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia Z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nal'iczane

22 400,00

22 400,00

22 400,00

22 400,00



85Ż1.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i

rentowe

Wydatki bieżące,w tym:

3) świadczenia na tzecz osób fizycznych

451 900,00

451 900,00

451 900,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

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

I l5 000,00

115 000,00

115 000,00

85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

82 600,00

82 600,00

82 600,00

85219

8s228

ośrodki pomocy społecznej

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

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

3) świadczenia na rzęcz osób ftzycznych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

327 291,00

327 291,00

325 460,00

301 291,00

24169,00

1831,00

14 900,00

14 900,00

14 900,00

14 900,00

85295 Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzęcz osób ftzycznych

200 000,00

200 000,00

200 000,00

854

8540r

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

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

a) wynagrodzęnia i składki od nich nal'iczanę

b) wydatki związane z r ea|izacjąich stafutowych

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

zadatt

230 165,00

113 146,00

113 146,00

104 057,00

98 078,00

5 979,00

9 089,00

8s41 5 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące,w tym:

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

110 000,00

110 000,00

110 000,00



85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zw iązane z rc alizacj ąi ch statutowych zadaft

4 059,00

4 059,00

4 059,00

4 059,00

85495 Pozostała działalnośó

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki zwięane z r edrizacj ąich statutowy ch zadan

2 960,00

2 960,00

2 960,00

2 960,00
900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚnouowIsKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

7ó0 788'00

508 062,00

148 201,00

20 529,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki zw tązane z r ealizacj ąich statutowy ch zadail
2) dotacje na zadania bieŻące

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwesĘcyjne:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z
siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka - etap I,

PrzeryĘ Bór - etap II, Różą III"

- dotacja celowa dla sąmorządowego zakładu budżetowego na

finansowanie inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na działkach nr 465/5,

465/7, 465/8, 465/9,465/]0, 465/14 (w kierunku Karolówki)
- dotacja celową dla samorządowego ząkładu budżetowego na

fi nans ow ani e inw e s ty cj i " Mo der ni z acj a pr z ep omp ow ni ś c i e kow

P-6 ną dziąłce nr 9] w Chotowej"

- dotacja celową dla samorządowego ząkładu budżetowego na

finansowanie inwesĘcji "Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Głowączowa na dziąłkach nr 880/3, 880/4,880/5,

880/6, 880/1 0, 880/t t, 881,,

20 529,0A

I27 67Ż,0a

359 861,00

359 861,00

258 337,00

39 237,00

29 520,00

32 767,00

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w tym:

376 200,00

376200,00



1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacjąich statutowych zadań

376 200,00

34 750,00

341 450,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadaf'

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe, w tym:

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej orąz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku

Gmin Dorzeczą Wisłoki"

w tym na programy finansowane zudziaŁem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej zrealizaĄązadań jednostki

samorządu terytorialnego :

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej oraz domach prywatnych ną terenie gmin należących do Związku

Gmin Dorzecza Wisłoki"

768 526,00

768 526,00

768 526,00

768 526,00

768 526,00

768 526,00

90013 S chroni ska dla zwier ząt

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9001 5 oświetlenie ulic placów i dróg

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ea|izacj ąich statutowy ch zadan

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwesĘcyjne:

- Budowa oświetlenią ulicznego na terenie Gminy Czarna w zalcresie

opr ąc ow ani a do kume nt acj i t e chni c znej

962 000,00

947 000,00

947 000,00

947 000,00

15 000,00

15 000,00

l5 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłatikar za

korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące' w tym:

26 000,00

1000,00



1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ea|izacj ąich statutowy ch zadań
Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających ązbest

I 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00
9009s Pozostała działalnośó

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych' w tym na:

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane
b) wydatki zwięane z r ealizacj ąich statutowy ch zadań

80 000,00

80 000,00

92r09
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące,w tym:
2) dotacj e na zadania biezące
Wydatki majątkowe, w tym:

I ) inwestycj e i zakupy inwestycyjne:

- Zagospodarowanie Centrum Borowej

w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt2i 3 ufp, w części związanej zrealizacjązadń jednostki

samorządu terytorialnego :

- Zągospodarowanie Centrum Borowej

1 774 043,00
I 668 143,00

I 038 143,00

1 039 143,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00
92116 Biblioteki

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bieŻące

921Ż0 zabytków i opieka nad zablkami
Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane z r ealizacj ąich statutowy ch zadań

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

92605

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury ftzycznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z rcalizacj ąich statutowy ch zadait
2) dotacje na zadania bi

205 300,00

205 300,00

35 300,00

11 800,00

23 500,00

170 000,00

C/v-"?



Lp. Klasyfrkacja
s

Kwota
wzł

I 2 3

Przychody ogółem: 1846 000,00

I
IKre dy.t na spłatę wcze śni ej zaciagnięty ch zob ow iązań z
tytułu zaciągnieĘ ch poŻy czek i kredytów $ es2 I 589 000,00

2.

2'.L

PoĄczki na wyprzedzającę finansowanie zadań
realizowany ch z udziałem środków pochodzących z
budzetu Unii Europej 

lkiej
w am:

$ e03 257 000,00

PoĄczka w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i
G ospod ark i Wodnej w Rzeszowie na wyprzedzające fi nansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii
Europejskiej na zadanie ''Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach uĄteczności publicznej oraz domach prywatnych na
terenie gmin nalezących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki''

257 000,00

Rozchody ogólem: 3822326,32

Spłaty otrzymanych kredytów i poŻyczek 5 eez 3 089 363,76

2

2.1

2.2

Spłaty poŻyczek otrzymanych na finansowanie zadań
re al i zowan y ch z udziałem śro dków p o cho dzący ch z
budzetu Unii Europej skiej

$ e63 732 962,56

w tym:

PoĄczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na vyprzedzające
finansowanie zadania ''Przebudowa remizy oSP JaŹwiny na Centrum Kulturalno-
lnformatyczne"

235 396,00

Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na zadanie
''Program poprawy czystości zlewni rzęki Wisłoki-Inwestycje w zakresie gospodarki
ściekowej w Gminie Czama"

497 566,56

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Ćl t1)



Tabela nr 4

Dochody z Ętułu wydawania zezwolrcń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilakĘki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Gminy Czarna na 2013 rok

Dzial Rozdział Dochody

756

7 s6r8

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydat|<lrwiązane z ich poborem

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

Dochody bieżące, w Ęm:

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

112 000,00

112 000,00

112 000,00

112 000,00

851

851s3

Ochrona zdrowia

Zwalczante narkomanii

Wydatki bieżące, w Ęm:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na :

b) wydatki związane z r ealizacjąi ch statutowy ch zadail

112 000,00

1 000,00

1 000,00

I 000,00

1 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące, w Ęm:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich na|lczane

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

111 000,00

111000,00

I l1 000,00

5 000,00

10ó 000,00

ogólem 112 000,00 112 000,00



Tabela nr 5

Dochody i wydatki na zadania zlecone zzakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone ustawami na 2013 rok

Dział Rozdz. Dochodv Wydatki

I 2 3 4 5

750

7501 I

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące' w Ęm:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieŻących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań z|ęconych gminie ustawami

Urzędy wojewódzkie

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

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

84 931,00

84 53 1,00

84 531,00

84 531,00

84 931,00

84 53 1,00

84 531,00

84 531,00

84 531,00

75045

7 5045 Kwalifikacja wojskowa

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

zadań bieŻący ch z za|<r esu ad m in i stracj i rządowej oraz i nnyc h

zadań zleconych gminie ustawami

Kwalifikacja wojskowa

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

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki zwięane z realizacjąich statutowych zadań

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY

PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA

oRAZ SĄDowNICTwA
Urzędy naczelnych organów władry państwowej, kontroli

i ochrony prawa

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

zadań bieŻących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań z\econych gminie ustawami

2 180,00

2 180,00

2 180,00

2 180,00

2 180,00

75 l0l Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2180,00



i ochrony prawa

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

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

2 180,00

2 190,00

2 180,00

752

'I5Żl2

75212

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące,w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację

zadan b i eŻący ch z zaVł e su ad m in i stracj i rządowej oraz i n nych

zadań z|econych gminie ustawami

Pozostałe wydatki obronne

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

b) wydatki z-łłiązane zrea|izacjąich statutowych zadafl

1 500,00

I 500,00

I 500,00

I 500,00

500,00

I 500,00

1 500,00

I 500,0c

I 500,0c

852

85212

852IŻ

PoMoc sPoŁEczNA
Świadczenia rodzinne' świadczenie z fu nd uszu al imentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczen i a społeczne go

Dochody bieżące, w Ęm:
_ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadańbieŻących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ub ezpleczen ia społeczne go

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

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki nłłiązane z realizacjąich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4829 231,00

4 799 400,00

4 799 400,00

4 799 400,00

4 829 231,00

4 799 400,00

4 799 400,00

265 533,00

259 588,00

5 945,00

4 533 86',7,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomcy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej

Dochody bieżące' w Ęm:

l3 500,00

13 500,00



85Żl3

- dotacje celowe otrrymane z budżetu państwa na realizację

zadanbieżących z zaksesu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Składki na ubezpieczenie 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 Ęm:
l ) wydatkijednostek budżetowych' w tym:

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

l3 500,00

13 500,00

13 500,00

l3 500,00

l3 500,00

85Ż19

8s219

ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrrymane zbudŻetu państwa na realizację

zadańbieŻących z zaVłesu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

I 431,00

1 431,00

I 431,00

1 43 1,00

1 431,00

1431,00

8s228

85228

Usfugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące, w Ęm:
- dotacje celowe otrrymane zbudżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań z|ęconych gminie ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące, w Ęm:
1) wydatkijednostek budzetowych, w tym:

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

l4 900,00

14 900,00

l4 900,00

l4 900,00

14 900,00

14 900,00

14 900,00

C'| €yL/



Tabela nr 6

Dochody z Ętułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2013 rok

oł elf

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnouowIsKA
Wpływy i wydatki zw:'ą;zane z gromadzeniem środków

z opłat t kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące, w tym:

_ wpływy z opłat zakorzystanie ze środowiska

2ó 000'00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnouowISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat tkar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące, w Ęm:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na :

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

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest

26 000,00

26 000,00

I 000,00

I 000,00

1 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

26 000,00



Tabela nr 7

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2013 rok

C('E r,F

Dział Rozdział Dochody Wydatki

756

7561 8

DOCHODY OD OSOB PRAWI{YCH, OD OSOB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPoSIADAJĄCYCH oSoBowoŚCI PRAWNEJ

oRAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICIJ PoBoREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące, w Ęm:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

316 200,00

316 200,00

316 200,00

3 16 200,00

900

90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnooowIsKA
Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w Ęm:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ealizacjąich statutowy ch zadań

316 200,00

316 200,00

316 200,00

316 200,00

34 750,00

281 450,00

316 200,00 316 200,00



z ączniknll
do Uchwały Budulow€j Gminy czama na rok 2013
Nr y,XXYIIDT6|ZOI2

Rady cminy Czama

z dDia 31 grudnia 20l3.oku

zEsTAwIEME PLĄYowANl'cH KwoT DoTACJI UDZIELAI{YCH z BIJDżETU GMINY czARNA w 2013 RoKU

I 2 3 4 6

010

01030

RoLNICTwo I ŁowlEcTwo
Izby Rolnicze

- wpłata na tzecz lzby Rolniczej

12 000,00

l2 000,0c
12 000,00

600

60014

TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC
Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego

na zadanie ''Przebudowa drogi powiatowej Nr 1l84R Przecław-
C hotowa poprzez wykonan ie chodnika w m iej scowości
Grabiny"

212 073,20
212 073,2C

754

75403

BEzPIECZEŃsrwo PUBLICZNE I
oCHRoNA PRZECIWPożARoWA
Jędnostki terenowe Policji

-wpłata na FunduszWsparcia Policji zprzeznaczeniem na
zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu w Czarnej

000,00

3 000,0c
3 000,00

801

80104

OSWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

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

37 000,00
37 000,00
37 000,00



851

85158

OCHRONA ZDROWIA

Izby Wytrzeźwieil

- dotacja celowa do Gminy Miasto Rzeszriw na pokrycie części
koszt w nłiązanych z dowiezieniem os b nietrzeźwych z terenu
Gminy Czaraa do Izby Yłytrzeźwie w Rzeszowie

000,00
2 000,0c

2 000,00

900

90001

90019 wpłwy i wydatki związane zgromadzeniem
środk w z opłat i kar za korzystanie ze

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu
budżetowego na dopłatę do ceny ściekriw na okres od 1 sĘcznia
do 30 kwietnia 2013 r. według stawki |,49 złdo 1 m3 ściekriw

- dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na
fi n an sowa nn ie re m ontu oczy szczalni ściekriw w Głowa czowej

- dotacja celowa dla samorzadowego zakładu budżetowego na
finansowanie inwesĘcji''Budowa kana|izacji sanitarnej oraz
sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na działkach
nr 465/ 5, 465/7, 4651 8, 465 19, 465 I 10, 465 ll 4 ( w kierunku
Karol wki)"

- dotacja celowa dla samorzadowego zakładu budżetowego na
finansowanie inwesĘcji''Modernizacja przepompowni ściekriw
P-6 na działce nr 91 w Cbotowej

- dotacja celowa dla samorzadowego zakładu budżetowego na
finansowanie inwesĘcji ''Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Głowaczowa na działkach nr 880/3, 88014,880/5,
880/6, 880/10, 880/11, 881 (w kierunku Grabin)"

- dotacja celowa dla os b fizycznych na usuwanie ł7robriw
zawierających azbest

229 196,00

229 t96,00

77 lgt,00

50 481,00

39 237,001

29

3Ż

25 000,00



921

92109

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWE GO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kuttury i
Promoc.ii w Czarne.i

139 043,00

I 038 143,0C

I 038 143,00

92116 Bibliotęki
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i
Promocji w Czarnej

100 900,0(
100 900,0(

926

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadanjaw zakresiękultury fizycznej i sportu

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

170 000,00
170 000,0(

170 000,0(

urrr



Załaczniknr 2

do Uchwały BudŹetowej Gminy Czarna na rok 20l3
Nr XXXVII/27612012
Rady Gminy Czarna
z dnia3l grudnia 2012 roku

Plan przychodow i kosztow samorządowych zakładow budżetowych w 2013 roku

Lp; Wyszczeg lnienie Nr podziałki

Koszty

Stan środk w
obrotowych na

koniec roku
budżetowego

l

og łem

w tym: wpłata do
budżetu nadwyźki

środk w obrotowych
($ 2s70)5

3 4 5 l6

nalnej w C

7 8 I

G ninny Zakład Go spodarki Kom
t0

zarnej

1.
Wytwazanie i zaopatryrwanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 400 974 495 715 085 259 41A

11 Dostarczanie wody 40002 970 328 715 085 255 243
12 Pozostała działalność 40095 4 167 4 167

2. Transport i łączność 600 88 800 -88 80(

21 Drogi publiczne gminne 60016 61 300 -61 30C22 Pozostała działalnośc 60095 27 50C -27 50A

3.
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 900 12 190 838 893 77 191 1 014 503 -163 42A

3'l Gospodarka ściekowa i ochrona wÓd 90001 836 810 77 191 959 39 1 -122 581
32 Oczyszczanie miast i wsi 90003 9 512 -9 512l3 Pozostała działalnośc 90095 12 190 2 082 45 600 -31327

I 813 388 ::- 
':, ': Jr 71gt

Cł'.ł:-ął


