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Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2014

Nr L/418/2013

Rady Gminy Czarna
z dnia 27 grudnia 2013 roku

Napodstawie art. 18 ust.2pkt2, pkt 9lit. doraz Iit. i, pkt 10, art.5l ust. 2,art.60 ust. 1, art.6l ust.2
ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym Qt. Dz. U.2013 poz. 594), oraz art.2Il, art.2l2, art.
214, art.2l5, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.238, art.239, art.242, art.258, atl.264 ust. 3
ustawy zdnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. Dz.IJ. z2013 poz. 885) w związkuzart. l2l
ustawy zdnia27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. lJ. nr l57,
poz.l24l) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

$1.
Ustala się planowane dochody budzetu w łącznej kwocie 33 648 253,00 zł, w tym;
1. Dochody bieŻące w kwocie 30 385 734,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 262 579,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1'

s2.
Ustala się planowane wydatki budzetu w łącznej kwocie 32 933 154,20 zł,w tym
1' Wydatki bieŻące w kwocie 27 457 664,20 zł, w szczególności na:

1) wydatki bieŻące jednostek budzetowych w łącznej kwocie 19 206 214,70 zł, w tym
na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 352 094,00 zł,

b) wydatki związane zrealizacjąich statutowychzadańw kwocie 4 854 120,70 zł;

2) dotacje nazadaniabieŻące w kwocie l 449 006,00 zł;
3) świadczenianatzecz osób ftzycznych w kwocie 5 7]5 7]3,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust'

1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadańjednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 87 270,50 zł,

5) obsługę długu jednostki samoruądu terytorialnego w kwocie 940 000,00 zł.
2' Wydatki majątkowe w kwocie 5 475 490,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 5 475 490,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałęm środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części związanej zrea|izacjązadan gminy w kwocie
3 5I7 190,00 zł
- zgodnie ztabeląnr 2.



$3.
Ustala się planowaną nadwyzkę budzetu gminy w kwocie 715 098,80 zł z ptzeznaczeniem na
spłatę wcze śniej zaciągniętych kredytów i p oŻy czek'

s4.
Ustala się planowane przychody budzetu w łącznej kwocie 340 000,00 zł i planowane
rozchody budzetu włącznej kwocie 1 055 098,80 zł
- zgodnie ztabeląrr 3.

ss.
Ustala si ę limit zob owiązan z tytllłu zaciągany ch kredytów i p o Ży czek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budzetu gminy w
kwocie l4 000 000,00 zł'

2) wyprzedzające finansowanie dziaŁań finansowanych ze środków pochodzących z
budzetu Unii Europejskiej w kwocie 830 000,00 zł.

$6.
Tworzy się rezerwę ogólną budzetu w kwocie 7 5 565,00 zł otaz rczerwę celową na realizację
zadan własnych z zabęsu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 000,00 zł.

s7.
Wydatki budzetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 roku jednostkom
naleŻącym do sektora finansów publicznych w kwocię 1 453 006,00 zł i jednostkom spoza
sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł
- zgodnie zzałącznlkiem nr 1 do niniejszej uchwały.

s8.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z tytułu wydawania zezwolęń na sptzedaŻ
napojów alkoholowych w kwocię I28 000'00 zł i wydatki finansowanę Z tych dochodów na

realizację zadan określonych w gminnym pfogramie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocię I27 000'00 zł i w g innym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 1 000,00 zł, stosownie do art. 182 ustawy z dnta 26 pażdziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzężwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz' lJ. z 2007 r. , Nr 70, poz.
473 ze zm') oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałantu narkomanii
(Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.
- zgodnie ztabeląttt 4.

$e.
Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody w kwocię 4 435 508,00 zł i wydatki w kwocie
4 435 508,00 zł związane z rea|izacją zadan zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadan zleconych ustawami
- zgodnie ztabe|ąnr 5.



$ 10.

Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z tytlilll 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 28 000,00 zł,

stosownie do art.403 ust.2 ustawy zdnia27 kwietnia200I r. -Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z2008I.' Nr Ż5,poz. l50 ze zm.)

- zgodnie ztabeląnr 6.

s 11.

Dochody i wydatki budzetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w kwocie 603 592,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami w kwocie 630 592p0 zł, stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy zdnia 13 września

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz. U z 2012 r., poz. 39I)
- zgodnie ztabeląnr 7.

s 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego:

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej:

1) plan przychodów w kwocie I 75I 163,00 zł,

2) plan kosztów w kwocie 1 748 999,00 zł
- zgodnie z załącznlkięm nr 2 do niniejszej uchwały.

s 13.

Upowaznia się Wójta do:

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

deficytu budzetu do wysokości 14 000 000,00 zł;

Ż) dokonywaniazmtanw planie wydatków budzetu w granicachdziałupolegających na:

a) zmianach w planie wydatków bieŻących w zakresie środków na uposazenia i

wynagrodz ęnia ze stosunku pracy,

b) zmianach W planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na

inwestycje i zakupy inwestycyjne;

3) upowaznienia kierowników jednostek budzetowych do dokonywania przeniesień w planie

wydatków bieŻących budzętu w zakresie środkow na rea|izację zadań statutowych

jednostki;

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

niz bank prowadzący obsługę budzetu gminy.

s 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

s 1s.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia, Z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

cł'eł.|



Tabela nr 1

PLANoWA|{E DocHoDY BUDŻnru GMINY CZARNA NA 2014 RoK

Dział Zródło dochodu Kwota w zł

l 2 3

600 TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚC

Dochody majątkowe:

- środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Podkarpackiego n a lata 2007 -Ż0 l 3 na dofi nan sow anię zadania'' Rewital i zacj a

teręnów byłei Bazv Woiskowei Woisk Federacii Rosviskiei w Czarnei i ZdŻarach"

1 303 154,00

1 303 154,00

1 303 154,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzlerŻawy składników majątkowych

- wpły\Ąry z opłaty zawieczyste uzytkowanie

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaŻy majątku gminy

147 024,00

11 024,00

l0 912,00

11Ż,00

136 000,00

t36 000,00

7Ż0 TNFORMATYKA

Dochody majątkowe:

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

Regina|nego P ro gram u operacyjnego Woj ewó dztw a Pod karpackiego

na lata 200] -20 1 3" z tytułu real i zacj i proj ektu pn.'' P S eAP -Podkarpacki

System e- Administracji Publ i cznej"

129 556,00

129 556,00

1Ż9 556,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację zadańbieŻącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych grninie ustawami

* utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone

_ dotacje celowe otrzymanę z budŻętu państwa na realizację 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

86 617,00

r 00.00

751 URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PANSTWoWEJ'

KoNTRoLI I oCHRoNY PRAWA oRAZ SĄDowNICTwA
Dochody bieżące:

- dotacje ce|owe otrzymane zbudŻetu państwa na rea|izację zadań bieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Ż 178'00

Ż 178,00

2178,00



756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcI PRAwNEJ

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 czynności cyłvilnoprawnych 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 czynności cyłvilnoprawnych od osób ftzycznych

- odsetki od nieterminowych wpłat

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- wpływy zopłaty zazezwolenie na sprzedaŻ alkoholu

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wpłyłvy zróŻnych opłat(zazajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi

gm innej urządzen in frastru ktu ry te chn iczn ej )

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- wpływy z opłaty od posiadania psów

8 319 194,00

8 319 194,00

l0 000,00

30 000,00

95 000,00

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

94 804,00

t91273,00

l5 000,00

5Ż5,00

758 ROZNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące:

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- częśó oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część, wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin

- częśc równowaząca subwencji ogólnej dla gmin

t6 527 588,00

|6 5Ż7 588,00

t6 527 588,00

9 760 810,00

6 500 120,00

Ż66 658,00



801 OSWIATA I WYCHOWANIB
Dochody bieżące:

- wpływy za dodatkowe świadczenia świadczonę przęz przedszkola

- wpłaty na zywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

372 834,00

372 834,00

4l 015,00

331 819,00

852 PoMoC SPoŁECZNA
Dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację zadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczęnia społecznego

- dotacje cęlowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizację zadańbieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadail zleconych gminie ustawami

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

świadczenia pielęgnacyjne

- dotacje celowe otrzymane zbudŻętu państwa narealizację własnych zadań

bieŻących gmin:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących

zasiłek staĘ

- dotacje cęlowe otrzymane zbldŻetu państwa nareaIizację własnych zadan

biezących gmin

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

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację własnych zadan

biezących gmin

* zasiłki stałe

- dotacje celowę otrzymane z budżetu państwa narealizację zadanbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
* na wynagrodzenia Za Sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania

- dotacje celowę otrzymane zbudŻętu państwa narealizację własnych zadań

bieżących gmin
* utrzymanie GOPS

- dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narea|\zację zadańbieŻących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4 933 993,00

4 933 993,00

4 3l I 200,00

l0 000,00

13 300,00

373 Ż00,00

83 400,00

953,00

117 540,00

Ż4 400,00

900 GosPoDARKA KoMUNALNA I OCHRONA ŚRoDowISKA

Dochody bieżące:

- dochód ztytułu czynszu dzierŻawnego od zakładu budzetowego

- dochody z ty'tułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska

335 407,00

132146,00

9l 03ó'00

28 000,00



- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ztytułurealizacji inwestycji

''Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej

oraz domach prywatnych 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-Polskiego Programu Współpracy ztytułurea|izacji inwestycji

''Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uŻyteczności publicznej

oraz domach prywatnych na terenie gmin naleŻących do Związku Gmin Dorzecza

Wisłoki''

- wpłaty mieszkańców z tytułu rea|izacji inwestycji ''Instalacja systemów energii

odnawialnej na budynkach uŻ5Ąeczności publicznej oraz domach pryłvatnych

na terenie gmin nalezących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki''

I 3 1 10,00

I 203 261,00

638 905,00

ŻI3 34l,00

351015,00

9Żl KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju

obszarów Wiejskich naIataŻ007 - 2013 na dofinansowanie realizacji inwestycji

''B ud owa b u d ynku o sied lowego Centru m Ku ltury w r az z tow arzy szącą

infrastrukturą w Przyborowie''

490 548,00

490 548,00

490 548,00

Razem 33 ó48 253'00

Cl ł'lĄ/
/



Tabelanr 2

PLANOWANE WYDATKI BUDZETU GMINY CZARNA I{A 2014 ROK

Dział Rozdzial Nazwa Kwota w zł

I ) 3 4

010

01008

RoLNICTwo I ŁowIECTwo
Melioracje wodne

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenl'a i składki od nich naltczane

b) wydatki zwlązanę zreallzacją ich statutowychzadan

78 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsr

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

- Wodociqg Podlesie -Pniaki

- dotacja celowa dla samorzqdowego zakładu budzetowego na finansowanie
inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociqgowej w miejscowości Zdżary"

65 000,00

65 000,00

65 000,00

50 000,00

15 000,00

01030 Izby rolntcze

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacj e na zadania bieŻące

11 000,00

11 000,00

11 000,00

400

40002

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ' GAZI woDĘ
Dostarczanie wody

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naltczane

b) wydatki ZwląZane z rea|tzacją ich statutowych zadan

12 889,00

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 z rea|tzacją ich statutowych zadan

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000.00

600

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNoŚC
Drogi publiczne powiatowe

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

- dotacja celowa na pomoc finansowq dla Powiatu Dębickiego

2 805 t26,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00



na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej

C ho tow a- Pr ze cławw mi e.i s c ow o ś c i C ho t ow ą "

60016 Drogi publiczne gmlnne

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadait

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

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 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 l(ojsk Federacji

Rosyjskiej w Czarnej i Zdżarach

w tym na programy finansowane zudziałem środków' o których mowa

w ań. 5 ust. 1 pktZ i 3 ufp' w części związanej zrea|izacjązadahjednostki

samorządu terytorialnego

- Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji

Rosyjskiej w Czarnej i Zdżarach

2 495 126,00

108 000,00

108 000,00

108 000,00

2 387 126,00

2 387 126,00

21s 000,00

300 000,00

50 000,00

95 000,00

1 727 126,00

692 I26,00

692 126,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe, w Ęrm:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa drogi Stara Jastrzqbka-Przeryty Bór w km 0+000-2+700,

dz.5 5 9,67 6, I 289

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

630

63003

TURYSTYKA

Zadanta w zakresie upowszechniania turystyki

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

- Poszerzenie o.ferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez

b udow ę p ar ku tury s ty c z no -r e lcr e a cyj n e go - I I e t ap

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

ss 000,00

700

7000s

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

193 000,00

193 000,00

193 000,00

193 000,00



a) wynagrodzenta i składki od nich na|iczanę

b) wydatki Zw|ąZane zrea|izacją ich statutowychzadań 193 000,00

710

71004

DZ|AŁALNOSC USŁUGoWA
Plany zagospodarowania przestrzenne go

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ealizacją ich statutowy ch zadan

115 000,00

1 15 000,00

115 000,00

I 15 000,00

1 15 000,00

720

72095

INFORMATYKA
Pozostala działalność

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
w tym na programy finansowanę zudziałem środków' o których mowa

w art. 5 ust' 1 pkt2 i 3 l',fp, w części związanej zrea|izacjązadanjednostki

samorządu terytorialnego

- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

157 909,00

157 909,00

157 909,00

r57 909,00

157 909,00

r57 909,00

157 909,00

7s0

7501 1

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naliczanę

b) wydatki zmązanę zrealizacją ich statutowych

3) świadczenia na tzęcz osób ftzycznych

zadan

2 755 212,20

220 082,00

220 082,00

Żl9 082,00

183 300,00

35 782,00

I 000,00

750Ż2 Rady gmin

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzęcz osob fizycznych

85 500,00

85 500,00

85 500,00

75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich na|tczane

b) wydatki związane zrea|izacją ich statutowych

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

zadan

2 384 072,20

2 384 072,20

2 376 012,20

I 984 000,00

392 072,Ż0

8 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnta i składki od nich naltczane

b) wydatki ZwtąZane zrealizacją ich statutowychzadan

100,00

100,00

100,00

100,00



75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ealizacją ich statutowy ch zadatl

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

7 5095 Pozostała działalnoŚc

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowych

3) świadczenia na rzecz osob ftzycznych

zadan

63 458,00

63 458,00

28 958,00

28 958,00

34 500,00

751

75 101

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) wynagrodzęnia i składki od nich na|iczane

178,00

178,00

178,00

178,00

178,00

2

2

2

754

7s403

BEZPTECZENSTWO PUBLI C ZNE
PRZECIWPOZAROWA
Jednostki terenowe Policji

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

I OCHRONA 317 200,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

7 5412 ochotnicze straŻe poŻarne

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadai

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

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

- Budowa budynku garażowego dla oSP Chotowa wraz z towarzyszqcq

infrastrukturq

- Zakup samochodu dla jednostki OSP Stara Jastrzqbka

- Zakup samochodu dla jednostki oSP Chotową

3 13 200,00

143 200,00

128 200,00

3Ż 700,00

95 500,00

15 000,00

170 000,00

170 000,00

50 000,00

60 000,00

60 000,00

75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

1 000,00

I 000,00

1 000,00



a) wynagrodzenla i składki od nich na|iczanę

b) wydatki związane zrca|izacją ich statutowychzadan 1 000,00

757

75702

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo
obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŻyczek

jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące, w tym:

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

940 000,00

940 000,00

940 000,00

940 000,00

758

75818

ROZNE P(OZLICZ;ENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrca|izacją ich statutowychzadań

137 565,00

137 565,00

137 565,00

137 565,00

137 565,00

801

80101

oŚwIATA I wYCHowANIE
Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadań

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

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

- Zagospodarowąnie terenu koło szkoły w miejscowości Różą wrąz

z budowq placu zabaw

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

801 03 o ddziaŁy prze dszko lne w s zkołach p o dstawowych

Wydatki bieżące, w fym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich ndriczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadail

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

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) wynagrodzenia i składki od nich na|iczanę

b) wydatki z-.virąZane z realizacją ich statutowych zadan

2) dotacj e na zadania bteŻące

3) świadczenia na rzęcz osób ftzycznych

617 649,47

617 649,47

542 481,47

429 51 1,00

rtz 970,47

40 000,00

35 168,00



801 10 Gimtazja

Wydatki bieżące, w fym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadan

3) świadczenia na rzę9z osob ftzycznych

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

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

samorządu terytorialnego

4 378 216,t7

4 378 216,17

4 07I Ż79,67

3 814 159,00

Ż57 120,67

231812,00

75 124,50

801 13 Dowożenie uczniów do szkół

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki związane zrea|izacją ich statutowych zadań

165 888,86

165 888,86

165 888,86

78 701,00

87 187,86

80114 Ze społy ob sługi ekonomiczno -admini stracyj nej s zkół

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich nalriczanę

b) wydatki zwtązanę zrea|izacją ich statutowych zadail

435 415,5r

435 415,51

435 4I5,51

391 758,00

43 657,51

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanę

b) wydatki Zwlązanę zrca|izacją ich statutowychzadan

35 884,00

35 884,00

35 884,00

35 884,00

80148 Stołowki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadań

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) wynagrodzenta i składki od nich na|iczane

b) wydatki Zw:rąZane zrea|tzacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osob ftzycznych

108 570,00

108 570,00

87 65Ż,00

5 000,00

8Ż 65Ż,00

20 918,00



851

851s3

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrcalizacją ich statutowychzadan

130 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

I 000,00

85154 P r ze ciw działani e alkohol i zmowi

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich na|iczane

b) wydatki zw|ązane zrealizacją ich statutowych zadail

Wydatki majątkowe, w Ęm:
1) inwestycj e 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 wytrzeżwien

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bteżące

2 000,00

2 000,00

2 000,00

852

85202

PoMoc SPoŁECZNA
Domy pomocy społecznej

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwuąZane z rca|izacją ich statutowych zadań

5 623 859,00

99 800,00

99 800,00

99 800,00

99 800,00

85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące' w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane zrea|izacją ich statutowych zadań

l5 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

a) wynagrodzenta i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z r ealizacją ich statutowy ch zadan

I 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

8s206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące, w

1) wydatki jednostek

tym:

budżetowych, w tym na:

8 000,00

8 000,00

8 000,00



a) wynagrodzenia i składki od nich na|tczane

b) wydatki związane zrea|izacją ich statutowychzadail 8 000,00

85212 Swiadczęnia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenla

społecznego

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenta i składki od nich naltczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadan

2) dotacje na zadania bieŻące

3) świadczenia na tzecz osób fizycznych

4 326 200,00

4 326 200,00

r97 296,00

187 79r,00

9 505,00

10 000,00

4 1 18 904,00

8s2r3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczeni a Z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnę

otazza osoby uczestntczące w zajęciach w cęntrum integracji społecznej

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

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

23 300,00

23 300,00

23 300,00

23 300,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpięczęnia emerytalne i
rentowe

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

393 200,00

393 200,00

393 200,00

8521s Dodatki mieszkaniowę

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

95 000,00

95 000,00

95 000,00

85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osob fizycznych

83 400,00

83 400,00

83 400,00

85ŻI9 ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadan

3) świadczenia na rzęcz osób ftzycznych

354 059,00

354 059,00

352 806,00

332 674,00

20 732,00

1 253,00

8s228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym

opiekuńcze

na:

24 400,00

24 400,00

24 400,00



a) wynagrodzenta i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

24 400,00

8529s Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

200 000,00

200 000,00

200 000,00

854

8s401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrea|izacją ich statutowychzadań

3) świadczenia na rzęcz osob ftzycznych

229 322,70

I29 32Ż,70

I29 3Ż2,70

r22 250,70

tt6 272,00

5 978,70

7 072,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące, w tym:

3) świadczenia na ruecz osób fizycznych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

900

9000 1

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚnooowIsKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich nalriczane

b) wydatki związane zrcalizacją ich statutowychzadań

2) dotacje na zadanta bieŻące

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

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzqbka wraz z

sieciq kanalizacji w miejscowości Starą Jastrzqbka - etap I,

Przeryty Bór - etap II, Róża III"

- dotacja celowa do samorzqdowego zakładu budŻetowego na

finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji Grabiny -VI etap -

(budowa 2 odcinków)"

3 011 499,00

443 752,00

155 452,00

24104,00

24 104,00

13 1 348,00

288 300,00

288 300,00

258 300,00

30 000,00

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrcaltzacją ich statutowychzadań

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:

15 000,00

15 000,00



l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki z:wiązane z realizacją ich statutowy ch zadan

15 000,00

l5 000,00
9000s Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

b) wydatki związane zrea|izacją ich statutowych zadan

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

w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3, w części związanej zrea|izacjązadahjednostki

samorządu terytorialnego

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

- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uzyteczności

publicznej oraz domach pryłatnych na terenie gmin nalezqcych do Zwiqzku

Gmin Dorzecza Wisłoki"

w tym na programy f,tnansowane zudziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .'fp' w części związanej z rea|tzacją zadanjednostki

samorządu terytorialnego :

- Projekt "Instalacja systemów energii odnałialnej na budynkach użyteczności

publicznej oraz domach pryłatnych na terenie gmin należqcych do Zwiqzku

Gmin Dorzecza Wisłoki"

9Ż6I55,00

20 036,00

7 890,00

7 890,00

72 146,00

90ó 119'00

906 1 19,00

906 I 19,00

906 I19,00

906 I I9,00

9001 3 Schroniska d|a zwrcrząt

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki zmązanę zrea|izacją ich statutowychzadan

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

9001s oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadan

Wydatki majątkowe, w Ęrm:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zalcresie

opr ac ow ani a do kument acj i t e chni c znej

862 000,00

847 000,00

847 000,00

847 000,00

15 000,00

l5 000,00

15 000,00



90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłatikar za
korzystanie ze środowiska

28 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich na|iczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadań

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dotacja celowa ną usuwanie wyrobów zawierajqcych azbest

13 000,00

13 000,00

13 000,00

15 000,00

15 000,00

I5 000,00

90095 Pozostała działalnoŚc

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadai

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

921

92109

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

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadania bieŻące

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

- Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzqbce

- Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażowq

wraz z zagosopdarowaniem terenu

- Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszqcq

infr as truktur q w P r zyb o r ow i e

w tym na programy finansowanę z udziałem środków' o których mowa

w art' 5 ust' 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej zrealizacjązadanjednostki

samorządu terytorialnego

- Budową budynku osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszqcq

i nfr as truktur q w P rzyb or ow i e

2

Ż

152 694,00

049 694,00

983 658,00

983 658,00

066 036,00

066 036,00

250 000,00

40 000,00

776 036,00

761 036,00

761 036,00

1

1

921T6 Biblioteki

Wydatki bieżące, w tym:

2) dotacje na zadanta bieżące

98 000,00

98 000,00

98 000,00

92r20 Ochrona zabytkow i opieka nad zaby.tkami

Wydatki bieżące, w Ęm:

5 000,00

5 000,00



1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

z r ea|izacją ich stafutowy ch zadail

5 000,00

5 000,00

92605

KULTURA FIZYCZNA
ia w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

b) wydatki zwtązane zrealizacją ich statutowychzadai

2) dotacje na zadania bieŻące

222130,00

222130,00

222130,00

52 130,00

l4 630,00

37 500,00

170 000,00



Tabela nr 3

PLAN PRZYCHoDow I RoZCHoDow BUDŻETU GMINY CZARNA
NA 2014 ROK

Lp.
Klasyfikacja

s
I z l

340 000,00

1.

P oŻy czki na wyprzedzające fi nansowanie zadan
re al i zowany ch z udziałem ś ro dków p o cho dzący ch z
budzetu Unii Europej skiej

$ e03 340 000,00

w tym:

l.t

PoĘczka w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i
Gosp odarki Wodnej w Rzeszowie na wypr ze dzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na zadanie ''Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użr>Ąeczności publicznej oraz domach prywatnych na

teręnie gmin nalezących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki''

340 000,00

Rozchody ogółem 1 055 098,80

I Spłaty otrzymanych kredytów i poŻy czek $ ee2 558 098,80

2.

Spłaty poŻyczek ottzymanych na ltnansowanie zadań
realizowany ch z udziałem śro dków pocho dzących z
budzetu Unii Europej skiej

$ e63 497 000,00

w tym:

2.1.
Kredl nazadanię ''Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-
InwesĘcje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminię Czarna"

497 000,00



Tabela nr 4

DoCHoDY ZTYTIJŁU WYDAWANIA ZEZW0LEN NA SPRZEDAZ NAPoJow
ALKoHoLowYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘZADłŃ ornEŚroNycH w
GMINNYM PROGRAMIE PRoFILAKTYKI I RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMow
ALKoHoLowYCH oRAZ w GMINNYM PRoGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII GMINY CZARNA
NA 2014 ROK

\'-(':'-l'''ł

Dzial Rozdzial Wyszczególnienie Dochody Wydatki

756

75618

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

Wpłynvy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu tery.torialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące, w Ęm:

- Wpłynry z opłat za zęzwo|ęnia na sprzedaż alkoholu

128 000,00

128 000,00

128 000,00

128 000,00

851

85153

Ochrona zdrowia

ZwaIczantę narkomanii

Wydatki bieżące' w Ęm:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

b) wydatki zwląZane z realizacją ich statutowych zadan

128 000,00

1 000,00

I 000,00

1 000,00

1 000,00

85154 P rzeciw działanie alkoholi zmowi

Wydatki bieżące' w Ęm:

1) wydatki jednostek budZetowych, w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan

Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

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 ZLECONE ZZAKRBSU
ADMINISTRACJI RZĄDOWBJ I INNB ZADANIAZLECONE USTAWAMI

NA 2014 ROK

Dział Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki

l 7 3 4 5

750

7501 I

750r r

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące, w Ęm:
- dotacje celowe otrzymane z5udżetu państwa na reallzację

zadańbieŻących z zakresu administracji rządowej oraz innycl-t

zadań zlęconych gminie ustawami

Urzędy wojewódzkie

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

a) wynagrodzęniai składkiod nich naliczane

86 777,00

86 617,00

86 677,00

86 6',7'.7,00

86 777,00

86 617,00

86 677,00

86 617,00

86 611,00

75045

75045

Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na realizację

zadańbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadan zleconych gminie ustawami

Kwalifikacja wojskowa

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

a) wynagrodzeniai składki od nich naliczane

b) wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadań

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

751

75 101

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY
PAŃSTwowEJ, KONTRoLI I oCHRoNY PRAWA

oRAZ SĄDowNIcTwA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Dochody bieżące' w Ęm:
- dotacje ce|owe otrzymane zbudŻetu państwa na rea|izację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2 178,00

2178,00

2178,00

2118,00

2 178,00



75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatkijednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzęnia i składki od nich naliczane

178,00

2 178,00

2 178,00

2 178.00

852

85212

85ŻlŻ

PoMoc sPoŁEcZNA
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emery'talne i rentowe

z ubezpieczenia społeczne go

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

zadań bieŻący ch z zakresu admini stracj i rządowej oraz innych

zadan zlęconych gminie ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emer}talne i rentowe

z ubezpleczen ia społecznego

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

a) wynagrodzenia t składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 346 553,00

4 31 1 200,00

4 311 200,00

4 311 Ż00,00

4 346 553,00

4 3l I 200,00

4 311200,00

19Ż 296,00

t87 791,00

4 505,00

4It8904,00

85213 Składki na ubezpieczęnię zdrowotne opłacane za osoby

pobierające nięktóre świadczenia Z pomcy społecznej' niektóre

świ adczen i a rodzi nne or aZ Za os o by uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej

Dochody bieżące, w Ęm:

l0 000,00

10 000,00

852r3

- dotacje celowę otrzymane zbudŻętu państwa narealizację

zadań bleżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadan zleconych gminie ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia Z pomcy społecznej, niektórę

św i adczen ia rodzi n ne or aZ za osoby uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej

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

a) wynagrodzenja i składki od nich naliczane

t0 000,00

l0 000,00

10 000,00

l0 000,00

l0 000,00



85219

85219

ośrodki pomocy społecznej

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

zadń bieżących zzaVłesu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Wydatki bieżące, w Ęm:

) świadczenia na rzecz osób fizycznych

953,00

953,00

953,00

85228

85228

opiekuńcze i specjalistyczne usfugi opiekuńcze

Dochody bieżącerw Ęm:
_ dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację

zadańbieŻących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalisĘczne usfugi opiekuńcze

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

a) wynagrodzeniai składki od nich na|iczane

24 400,00

Ż4 400,00

24 400,00

Ż4 400,00

24 400,00



Tabela nr 6

PLAN DoCHoDow ZTYTUŁU KAR PIENIĘZNYCH I OPŁAT
ZA KoRZYSTANIE ZE ŚnooowISKA I wYDATKow NA REALIZACJĘ

ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z oCHRoNĄ ŚnooowISKA
I GOSPODARKĄ woDNĄ

NA 2014 ROK

_/,.
l ż 't')'''l

/

Dzial Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRouowIsKA
Wpłymy i wydatki ZwląZane z gromadzeniem środkow

z opłat tkar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące, w tym:

- wpłyv\ry z opłat zakorzystanie ze środowiska

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnolowISKA
Wpłynvy i wydatki zw|ązane z gromadzeniem środków

z opłat tkar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące, w tym:

l) wydatki jednostek budzetowych, w tym na :

b) wydatki zw:rąZane z realizacją ich statutowych zadail

Wydatki majątkowe, w Ęm:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest

28 000,00

28 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Ogółem 28 000,00 28 000,00



Tabęla7

PLAN DocHoDow ZTYTUŁU oPŁAT ZA GoSPoDARoWA|{IE oDPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKOW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NA 2014 ROK

C/ x,r-'u7

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

756

75618

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTBK

NIEPoSIADAJĄCYCH oSoBowoŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z IcH PoBoRI'M
Wpłynvy zinnych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące, w Ęm:
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

603 592,00

603 592,00

603 592,00

603 59Ż,00

900

90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚnooowIsKA
Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące, w Ęm:

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

630 592,00

630 592,00

630 592,00

630 592,00

73 700,00

556 892,00

ogółem 603 592,00 630 592,00

52



Załącznlknr 7

do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
Nr Li4l812013
Rady Gminy Czarna
zdnia2T grudnia 2013 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCHZ BUDZETU GMINY CZARNA W 2014 ROKU

Dział Rozdzia, Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek

sektora finans w
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finans w

publicznych

z l

010

01030

RoLNICTwo t ŁowlEcTwo
Izby Rolnicze

- wplata na rzecz lzbv Rolniczei

30 000,00

l5 000.0c

11000,00
l1 000,00

11 000,00

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyina wsi
-dotacja celowa dla samorządowego zakladu budzetowego
na finansowanie inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci
wodociagowei w mieiscowo ści Żdżary"

l5 000,0c
l5 000,00

600 TRANSPoRT I ŁĄCZNosc
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego
na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Chotowa-Przeclaw w miejscowości Chotowa''

150 000,00
r 50 000.00

754

75403

BEZPIECZENSTWO PUBL]CZNE I

ocHRoNA PRZECIwPoŻłRowł
Jednostki terenorve Pol icj 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

801

80104

OSWIATA I WYCHOWANIE
Przcdszkola

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

40 000,00
40 000,0c
40 000,00

8sl
85158

OCHRONA ZDROWIA
Izby Wytrzeźwie

- dotacja celowa do Gminy Miasto Rzeszriw na pokrycie części
koszt w związanych z dowiezieniem os b nietrzeźwych z terenu
Gminy Czarna do lzby Wytrzeźwie w Rzeszowie

2 000,00
2 000.00

2 000,00



900

9000 I

GOSPODARKA KOMUNALNA I
ocHRoNA ŚRooowlsxł
Gospodarka ściekowa i ochrona w d

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu
budżetowego na doplatę do ceny ściek w na okres od 1 stycznia

do 30 kwietnia 2014 r. wedlug stawki l,24 zł do 1 m3 ściekriw

- dotacja celowa dla samorządowego zakladu budżetowego na
finansowannie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji Grabiny -
VI etap - (budowa 2 odcinkow)"

1 1 348,00

1 1 348,00

131 348,00

30 000,00

15 000,00

90019 Wpły"'y i wydatki związane z gromadzeniem

środk w z opłat i kar za korzystan\e ze

- dotacja celowa dla osrib fizycznych na usuwanie wyrob w
zawieraiacvch azbest

15 000,00

15 000,00

921

92109

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTW A NARODOW E G O

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i
Promocii w Czarnei

I 081 658,00

983 658,00
983 6s8,00

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

98 000,0c
98 000,00

926
92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania rł zakresie kultury flzyczne1 i spo u

- dotacje celowe (bieżące) dla klub w sportowych udzielane w
trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127,
poz. 857)

170 000,00
150 000,0(

170 000,00

og łem' w tym:
- dotacje celowe

- dotacje podmiotowe

- dotacje przedmiotowe
- wnlatv

1 453 006,00
237 000,00

I 081 58,00

131 348,00
3 000.00

196 000,00
185 000,00

0,00

0,00

I t 000.00

CłVyU



ZałacznikNr 2

do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
Nr L/418/2013
Rady Gminy Czama
zdnia2T grudnia 2013 roku

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 Koszty

Stan środk w
obrotowych na

koniec roku
budżetowego

og łem
W tym dotacja z

budżetu
og łem

w tym: wpłata do
budżetu nadwyżki

środk w obrotowych
(s 2370)s Kwota

3 4 6 7 I 9 10

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

1.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

400 865 308 0 746 575 118 733

11 Dostarczanie wody 40002 865 308 746 57ź 'l 18 733

12 Pozostała działalnośc 40095

2. fransport i łączność 600 84 927 -84 927

21 Drogi publiczne gminne 6001 6 47 929 -47 929

22 )ozostała działalność 60095 36 998 -36 998

3.
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 900 7 190 885 855 13',1 348 9',t7 497 -24 452

1 3ospodarka ściekowa i ochrona wod 90001 7 190 885 855 131 348 904 377 11 332

32 )czyszczanie miast i wsi 90003 13 12C -13 120

l3 Pozostała działalnośc 90095

og łem 7 190 17s',1 163 131 348 't 748 999 9 354

?t /)
(tL v


