DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 4172

Data: 2018-06-08 15:38:16

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CZCHOWA
z dnia 21 marca 2018 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2017 rok
Budżet Gminy Czchów na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Czchów na 2017 rok
Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 roku i przedstawiał się następująco:
1. Planowane dochody budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - łączna kwota 50 838 998,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w łącznej kwocie: 43 018 957,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 34 536,00 zł;
2) dochody majątkowe w łącznej kwocie: 7 820 041,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 5 152 041,00 zł;
2. Planowane wydatki budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - łączna kwota 52 165 298,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 42 189 088,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w łącznej kwocie – 27 951 253,00 zł, w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 633 229,00 zł;
- wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych – 7 318 024,00 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 454 400,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 118 899,00 zł;
d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 34 536,00 zł; z czego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 34 536,00 zł;
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 630 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9 976 210,00 zł, z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 976 210,00 zł; z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 7 233 010,00 zł;
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 233 010,00 zł;
3. Planowane przychody budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - kwota 3 255 000,00 zł.
4. Planowane rozchody budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - kwota 1 928 700,00 zł.
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W ciągu 2017 roku w planie budżetu Gminy Czchów zostało wprowadzonych łącznie 47 zmian na
podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie (7 uchwał) i Zarządzeń Burmistrza Czchowa (40
zarządzeń).
W wyniku tych zmian ogólna kwota planowanych dochodów została zmniejszona o 3 862 931,72 zł,
ogólna kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 2 851 615,44 zł, kwota planowanych przychodów
została zwiększona o kwotę 1 002 316,28 zł, a kwota planowanych rozchodów została zmniejszona o kwotę
9 000,00 zł w porównaniu z Uchwałą Budżetową Gminy Czchów Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej
w Czchowie.
Ostatecznie plan budżetu Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:
1. Planowane dochody budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - łączna kwota 46 976 066,28 zł, z tego:
1) dochody bieżące w łącznej kwocie: 46 088 770,28 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 110 724,24 zł;
2) dochody majątkowe w łącznej kwocie: 887 296,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 0,00 zł;
2. Planowane wydatki budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - łączna kwota 49 313 682,56 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 45 105 198,56 zł, z tego:
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w łącznej kwocie – 29 254 271,17 zł, w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 045 902,28 zł;
- wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych – 8 208 368,89 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 501 512,99 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 605 594,99 zł;
d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 113 819,41 zł;
z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 113 819,41 zł;
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 630 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 208 484,00 zł, z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 208 484,00 zł; z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 50 000,00 zł;
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 50 000,00 zł;
3. Planowane przychody budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - kwota 4 257 316,28 zł.
4. Planowane rozchody budżetu Gminy Czchów na 2017 rok - kwota 1 919 700,00 zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” kwota zadłużenia ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła
14 726 486,96 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe:
- kredyty i pożyczki długoterminowe:
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

0,00 zł
14 726 486,96 zł
0,00 zł

W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje.
W okresie sprawozdawczym Gmina Czchów zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu kredyt
na kwotę 3 000 000,00 zł (umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455 z dnia
16 sierpnia 2017 r.).
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 863 700,00 zł. Koszt
obsługi długu za 2017 rok to kwota 456 324,59 zł.
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Stan środków na rachunku bankowym Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2017 roku wnosił
3 610 122,83 zł, w tym kwota 1 273 215,00 zł to cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc
styczeń 2018 roku a kwota 23 223,27 zł to środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N „Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych” udzielone pożyczki długoterminowe to kwota 53 500,00 zł (pożyczka dla Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na realizację
zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury
w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” oraz pożyczka dla Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie na zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu
informatycznego), stan depozytów na żądanie w bankach na koniec roku 2017 to 2 484 976,94 zł. Stan
należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług to 74 063,54 zł. Z kolei stan należności wymagalnych
pozostałych to kwota 861 489,81 zł. Są to należności z tytułu niezapłaconego podatku od środków
transportowych, podatku od nieruchomości, leśnego, zasądzone koszty oraz fundusz alimentacyjny. Kwota
pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych (m.in. niezapłacone faktury za wodę, kanalizację, śmieci i energię, podlegający
zwrotowi podatek VAT wg deklaracji VAT-7) to kwota 112 098,02 zł.
Zestawienie dochodów Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w podziale na dochody
bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W załączniku Nr 2 zostało
przedstawione zestawienie wydatków Gminy Czchów, w tym w Tabeli Nr 1 wydatki bieżące budżetu
Gminy Czchów za rok 2017, natomiast w Tabeli Nr 2 wydatki majątkowe budżetu Gminy Czchów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku. Z kolei przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów zostały
przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii zostały przedstawione w załączniku Nr 4. Załącznik Nr 5 przedstawia dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami. W załączniku Nr 6 ujęte zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań
własnych bieżących Gminy Czchów w 2017 roku (dotacje celowe z budżetu państwa). Załącznik
Nr 7 przedstawia kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czchów roku 2017. W załączniku
Nr 8 przedstawiono 2017 planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi za 2017 rok, natomiast w załączniku Nr 9 zestawienie planowanych dochodów i wydatków na
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
W załączniku Nr 10 przedstawiono informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku
budżetowego, z kolei w załączniku Nr 11 informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czchów na lata 2017 – 2025.

Burmistrz
mgr Marek Chudoba
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Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Planowany budżet Gminy Czchów na 2017 r., po uwzględnieniu dokonanych zmian, po stronie
dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 46 976 066,28 zł, a wykonanie 45 704 632,48 zł, to jest
97,29 % planu zgodnie ze sprawozdaniem „Rb – 27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.
Z tego plan dochodów bieżących wynosił 46 088 770,28 zł, a wykonanie 45 441 913,71 zł, to jest 98,60 %
planu, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 887 296,00 zł, a wykonanie 262 718,77 zł, to jest
29,61 % planu.
Dochody Gminy Czchów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące
Rolnictwo i łowiectwo

010
01095

020
02001

400
40002

75 708,45

75 708,45

100,00

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Leśnictwo

75 708,45

75 708,45

100,00

75 708,45

75 708,45

100,00

1 500,00

869,26

57,95

Gospodarka leśna
Wpływy
z najmu
i dzierżawy
składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
komorniczej i kosztów upomnień.
0830 Wpływy z usług

1 500,00

869,26

57,95

1 500,00

869,26

57,95

854 500,00

858 683,40

100,49

854 500,00

858 683,40

100,49

1 500,00

1 491,20

99,41

850 000,00

856 060,09

100,71

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
700
70005
0470
0550

0750

0830

3 000,00

1 132,11

37,74

Gospodarka mieszkaniowa

173 525,00

169 637,10

97,76

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy
z najmu
i dzierżawy
składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług

137 525,00

136 206,01

99,04

5 025,00

3 252,03

64,72

2 000,00

1 991,64

99,58

104 000,00

107 148,50

103,03

26 000,00

23 457,43

90,22

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
70095

Pozostała działalność
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów

500,00

356,41

71,28

36 000,00

33 431,09

92,86

35 000,00

32 970,02

94,20

1 000,00

461,07

46,11
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75023

52 587,40

95,61

55 000,00

52 587,40

95,61

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0970 Wpływy z różnych dochodów

752

55 000,00

52 587,40

95,61

213 983,00

211 578,96

98,88

102 783,00

102 748,50

99,97

102 733,00

102 733,00

100,00

50,00

15,50

31,00

6 200,00

4 625,95

74,61

5 000,00

3 409,95

68,20

1 200,00

1 216,00

101,33

105 000,00

104 204,51

99,24

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Obrona narodowa

105 000,00

104 204,51

99,24

3 250,00

3 202,20

98,53

3 250,00

3 202,20

98,53

3 250,00

3 202,20

98,53

420,00

420,00

100,00

Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości

420,00

420,00

100,00

420,00

420,00

100,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

100,00

8 547 218,00

8 125 595,88

95,07

2 000,00

2 310,29

115,51

2 000,00

2 310,29

115,51

2 068 913,00

1 840 516,92

88,96

1 944 165,00

1 720 559,78

88,50

Pozostała działalność

75095

75101

% wykonania

55 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

751

Wykonanie

Cmentarze
Administracja publiczna

75011

Plan ogółem

Działalność usługowa
0830 Wpływy z usług

750
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75212

2010

754
75414

2010

756
75601
0350

75615
0310

0320 Wpływy z podatku rolnego

5 000,00

3 634,00

72,68

0330 Wpływy z podatku leśnego

20 000,00

19 093,00

95,47

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

4 100,00

4 006,00

97,71

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
komorniczej i kosztów upomnień.

5 000,00

4 501,94

90,04

100,00

23,20

23,20
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Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

Nazwa
Plan ogółem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno2 059 500,00
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
950 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego

75801

75802

75807

80101

1 760 462,41

85,48

884 683,71

93,12

425 340,08

76,36

30 973,57

96,79

205 379,96

86,66

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

110 000,00

38 780,00

35,25

7 000,00

4 424,00

63,20

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
komorniczej i kosztów upomnień.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej

150 000,00

152 129,06

101,42

2 500,00

3 557,60

142,30

14 000,00

15 194,43

108,53

255 100,00

267 989,22

105,05

35 000,00

30 337,50

86,68

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
0480
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
komorniczej i kosztów upomnień.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

80 000,00

64 814,38

81,02

130 000,00

168 500,44

129,62

5 000,00

1 964,17

39,28

100,00

34,80

34,80

5 000,00

2 337,93

46,76

4 161 705,00

4 254 317,04

102,23

4 140 374,00

4 234 350,00

102,27

21 331,00

19 967,04

93,61

Różne rozliczenia
20 555 326,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
15 748 036,00
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
15 748 036,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
262 608,00
samorządu terytorialnego
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
262 608,00

20 555 326,00

100,00

15 748 036,00

100,00

15 748 036,00

100,00

262 608,00

100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801

% wykonania

32 000,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75831

Wykonanie

97,96

237 000,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758

557 000,00

88 699,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
0430 Wpływy z opłaty targowej

75621

90 548,00

§

0320 Wpływy z podatku rolnego

75618

Poz. 4172

Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

262 608,00

100,00

4 343 308,00

4 343 308,00

100,00

4 343 308,00

4 343 308,00

100,00

201 374,00

201 374,00

100,00

201 374,00

201 374,00

100,00

1 446 547,07

1 290 309,30

89,20

39 127,73

36 488,52

93,25

223 394,77

222 933,29

99,79

50,00

27,00

54,00

3 300,00

1 728,09

52,37

50,00

4 284,97

8 569,94

116 234,77

113 133,23

97,33

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dział

Rozdział

80104

80110

80132

§

Nazwa
Plan ogółem
Wykonanie % wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
103 760,00
103 760,00
100,00
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Przedszkola
633 918,00
532 014,56
83,92
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
0660
104 000,00
78 960,20
75,92
przedszkolnego
0830 Wpływy z usług
180 000,00
105 472,80
58,60
0920 Wpływy z pozostałych odsetek

300,00

234,12

78,04

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Gimnazja
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy
z najmu
i dzierżawy
składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
2001
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,
z wyłączeniem
dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Szkoły artystyczne

400,00

350,52

87,63

349 218,00

346 996,92

99,36

151 303,99

152 799,69

100,99

39 127,73

36 488,52

93,25

40 000,00

45 320,24

113,30

1 000,00

1 027,08

102,71

39 127,73

36 488,52

93,25

47 176,26

45 964,75

97,43

24 000,00

23 999,10

100,00

36 700,00

27 762,12

75,65

36 700,00

27 762,12

75,65

Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
0830 Wpływy z usług

392 841,00

349 682,46

89,01

121 315,00

116 340,90

95,90

243 506,00

213 890,21

87,84

0970 Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków
2700
powiatowo-gminnych,
związków
powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

22 020,00

13 864,05

62,96

6 000,00

5 587,30

93,12

8 389,31

5 117,18

61,00

8 389,31

5 117,18

61,00

0970 Wpływy z różnych dochodów
80148

80150

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Rozdział
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Nazwa
Pomoc społeczna

852

85219

Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej

85228

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85203
2030

85213

2010

2030
85214
2030
85216
2030

0830 Wpływy z usług
85230

85295

Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pozostała działalność
0920 Wpływy z pozostałych odsetek

853

85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
2007 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,
z wyłączeniem
dochodów

Poz. 4172

Plan ogółem

Wykonanie

% wykonania

430 535,02

420 943,54

97,77

86 400,00

85 688,14

99,18

86 400,00

85 688,14

99,18

25 106,82

23 851,82

95,00

15 878,00

14 669,64

92,39

9 228,82

9 182,18

99,49

80 000,00

79 954,15

99,94

80 000,00

79 954,15

99,94

111 317,20

109 311,02

98,20

111 317,20

109 311,02

98,20

94 261,00

93 682,73

99,39

700,00

121,73

17,39

11 774,00

11 774,00

100,00

81 787,00

81 787,00

100,00

400,00

930,00

232,50

400,00

930,00

232,50

33 000,00

27 513,68

83,37

33 000,00

27 513,68

83,37

50,00

12,00

24,00

50,00

12,00

24,00

71 646,51

47 041,10

65,66

71 596,51

47 007,55

65,66

71 646,51

47 041,10

65,66

71 596,51

47 007,55

65,66

50,00

33,55

67,10

67 618,93

44 395,66

65,66
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klasyfikowanych w paragrafie 205
Dział

Rozdział

854
85415

855
85501

85502

85503

85504

900
90001

§

Nazwa
Plan ogółem
Wykonanie % wykonania
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
2009
3 977,58
2 611,89
65,67
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,
z wyłączeniem
dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Edukacyjna opieka wychowawcza
55 925,00
55 761,30
99,71
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
55 925,00
55 761,30
99,71
socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
50 100,00
50 100,00
100,00
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
2040
5 825,00
5 661,30
97,19
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach programów rządowych
Rodzina
12 240 666,23 12 194 734,88
99,62
Świadczenie wychowawcze
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2060 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
nadmiernej wysokości.
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
nadmiernej wysokości.
Karta Dużej Rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
0580
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
komorniczej i kosztów upomnień
0830 Wpływy z usług

8 377 316,56

8 372 274,30

99,94

5 000,00

31,83

0,64

8 370 316,56

8 370 242,47

100,00

2 000,00

2 000,00

100,00

3 861 426,61

3 820 558,96

98,94

8 000,00

4 008,10

50,10

3 821 426,61

3 778 076,89

98,87

27 000,00

32 013,54

118,57

5 000,00

6 460,43

129,21

436,84

415,40

95,09

436,84

415,40

95,09

1 486,22

1 486,22

100,00

1 486,22

1 486,22

100,00

1 322 820,00

1 340 997,87

101,37

597 700,00

638 015,60

106,75

30 000,00

28 210,00

94,03

700,00

654,80

93,54

550 000,00

595 580,39

108,29
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0920 Wpływy z pozostałych odsetek

3 000,00

2 192,57

73,09

0970 Wpływy z różnych dochodów

14 000,00

11 377,84

81,27

§

90002

Nazwa

Wykonanie

% wykonania

709 820,00

689 218,52

97,10

680 070,00

664 576,27

97,72

1 350,00

1 415,20

104,83

1 000,00

820,00

82,00

1 000,00

64,76

6,48

26 400,00

22 342,29

84,63

15 000,00

13 635,29

90,90

15 000,00

13 635,29

90,90

Pozostała działalność

300,00

128,46

42,82

0970 Wpływy z różnych dochodów

300,00

128,46

42,82

20 000,00

20 000,00

100,00

20 000,00

20 000,00

100,00

20 000,00

20 000,00

100,00

19 300,00

17 617,07

91,28

19 300,00

17 617,07

91,28

0970 Wpływy z różnych dochodów
9 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
2710
10 300,00
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Dochody bieżące 46 088 770,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
110 724,24
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody majątkowe

7 317,07

81,30

10 300,00

100,00

45 441 913,71

98,60

83 496,07

75,41

68 676,00

68 676,00

100,00

68 676,00

68 676,00

100,00

68 676,00

68 676,00

100,00

190 000,00

177 764,37

93,56

190 000,00

177 764,37

93,56

190 000,00

177 764,37

93,56

628 000,00

15 659,20

2,49

628 000,00

15 659,20

2,49

12 000,00

11 803,00

98,36

0490
0640
0910
0920
2710

90019
0690
90095
921

Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat

Plan ogółem

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195

926
92605

Pozostała działalność
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rolnictwo i łowiectwo

010
01095

020
02001

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6630
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Leśnictwo
Gospodarka leśna
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005

801
80101

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
0770
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

616 000,00

3 856,20

0,63

Oświata i wychowanie

620,00

619,20

99,87

Szkoły podstawowe

620,00

619,20

99,87

620,00

619,20

99,87

887 296,00

262 718,77

29,61

0,00

0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-
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Dochody ogółem:
46 976 066,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
110 724,24
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

45 704 632,48

97,29

83 496,07

75,41

Struktura dochodów Gminy Czchów w 2017 roku:
Treść
Dochody ogółem:

Plan

Wykonanie

% wykonania

46 976 066,28

45 704 632,48

97,29

46 088 770,28

45 441 913,71

98,60

1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

13 684 190,28

13 589 522,58

99,31

2) dochody z tytułu subwencji ogólnej

20 555 326,00

20 555 326,00

100,00

3) dochody własne

11 849 254,00

11 297 065,13

95,34

887 296,00

262 718,77

29,61

818 620,00

194 042,77

23,70

68 676,00

68 676,00

100,00

1. dochody bieżące:
z tego:

2. dochody majątkowe:
z tego:
1) ze sprzedaży majątku
2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

DOCHODY BIEŻĄCE:
1) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
Źródła dochodów

Plan

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
RAZEM:

Wykonanie

110 724,24

83 496,07

4 204 327,24

4 152 114,74

930 297,24

919 778,41

5 825,00

5 661,30

8 370 316,56

8 370 242,47

20 000,00

20 000,00

6 000,00

5 587,30

36 700,00

32 642,29

13 684 190,28

13 589 522,58

W 2017 roku do budżetu Gminy Czchów przekazane zostały dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 83 496,07 zł, z tego
- na realizację Projektu ERASMUS+ (współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk) w kwocie
36 488,52 zł. Wymiana międzynarodowa uczniów w wieku 14 - 16 lat. Główny wnioskodawca to strona
niemiecka, partnerzy: strona rumuńska, hiszpańska, polska. Projekt dotyczy rozwoju kompetencji
językowych, umiejętności TIK, rozwoju umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych;
- na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” ” w ramach
Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w kwocie 44 395,66 zł oraz środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2 611,89 zł.
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Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje w łącznej kwocie 4 152 114,74 zł. W tym
m.in. na zadania:
- z zakresu rolnictwa i łowiectwa: dopłaty do paliwa rolniczego;
- z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie): przygotowanie systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wosk sojuszniczych przez sektor
pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, finansowanie, nadzór i kontrola
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń
stanu cywilnego, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony
cywilnej oraz realizacja innych zadań;
- z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony: prowadzenie i aktualizacja
stałego rejestru wyborców, urny wyborcze;
- z zakresu obrony narodowej: szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców;
- z zakresu oświaty:
i ćwiczeniowych;

wspieranie

dostępu

do

książek,

podręczników,

materiałów

edukacyjnych

- z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: szkolenia i akcje informacyjne
z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań;
- z zakresu pomocy społecznej: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa
za osoby uprawnione, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi;
- z zakresu rodziny: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, wsparcie
rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
Z budżetu państwa przekazane zostały także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących
gmin w łącznej kwocie 919 778,41 zł na:
- zadania z zakresu oświaty – realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych,
terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym „Aktywna tablica”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, upowszechnianie wychowania
przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej
edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- zadania z zakresu pomocy społecznej: utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z udzielaniem
wsparcia w formie prowadzenia klubów samopomocy, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań
pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań (działań)
mających na celu rozwój pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc
żywnościowa dla najuboższych;
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży;
- zadania z zakresu rodziny: finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze
wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej
W 2017 roku do budżetu Gminy Czchów przekazana została dotacja z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 661,30 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.
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Na realizację Programu Rodzina 500 Plus zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci Gmina Czchów w 2017 roku otrzymała środki w wysokości
8 370 242,47 zł.
Ponadto do budżetu Gminy Czchów w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Zamówień kompozytorskich” w kwocie
20 000,00 zł dla ZSiP Domosławice na realizację zadania pn. „Opera na orkiestrę z chórem, solistów,
aktorów oraz zespoły rytmiczne”, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dla
Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania
dzieci. Pajacyk i Maciuś w kwocie 5 587,30 zł. Kwota 32 642,29 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących z zakresu usuwania azbestu, „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Czchów” oraz na realizację projektu pn. :Już pływam”.
2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej.
Źródła dochodów

Plan

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie

262 608,00

262 608,00

15 748 036,00

15 748 036,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 343 308,00

4 343 308,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

201 374,00

201 374,00

20 555 326,00

20 555 326,00

RAZEM:

3) Dochody własne.
Źródła dochodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

Plan

Wykonanie

4 140 374,00

4 234 350,00

21 331,00

19 967,04

2 894 165,00

2 605 243,49

562 000,00

428 974,08

52 000,00

50 066,57

241 100,00

209 385,96

2 000,00

2 310,29

110 000,00

38 780,00

35 000,00

30 337,50

7 000,00

4 424,00

80 000,00

64 814,38

5 025,00

3 252,03

130 000,00

168 500,44

685 070,00

666 540,44

155 000,00

156 631,00

2 000,00

1 991,64

30 000,00

28 210,00

6 250,00

7 176,80

104 000,00

78 960,20

121 315,00

116 340,90

15 050,00

13 662,29

145 500,00

153 338,00
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Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 939 906,00

1 880 948,34

110 548,00

107 051,36

29 900,00

13 325,22

105 400,00

104 555,03

Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85 270,00

67 438,66

27 050,00

32 029,04

7 000,00

8 460,43

RAZEM:

11 849 254,00

11 297 065,13

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Urzędy
Skarbowe przekazały Gminie Czchów należną kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowiących dochód budżetu państwa oraz należną
kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatników posiadających zakłady (oddziały)
położone na terenie Gminy Czchów, a których siedziba znajduje się na obszarze innej jednostki samorządu
terytorialnego w łącznej kwocie 4 254 317,04 zł.
Podatkiem rolnym objęto gospodarstwa rolne i wystawiono nakazy płatnicze dla 1 797 gospodarstw
rolnych o łącznej powierzchni 3 188,80 ha fizycznych (2 865,60 ha przeliczeniowych). Podatkiem leśnym
objęto grunty leśne i wystawiono nakazy płatnicze dla 176 pozycji o pow. 759,45 ha. Podatkiem od
nieruchomości objęto grunty do 1 ha powierzchni gruntu i wystawiono nakazy płatnicze dla 3 370 pozycji
o łącznej pow. 1 308,50 ha.
Ponadto podatkiem od nieruchomości objęto:
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 93 175,00 m2 powierzchni użytkowej,
- grunty pozostałe (w tym grunty pod zabudową) – 1 881 817,87 m2 powierzchni,
- budynki mieszkalne – 264 860,36 m.2 powierzchni użytkowej,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej – 22 265,98 m2 powierzchni użytkowej,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 533,17 m 2 powierzchni użytkowej,
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 5 782,42 m2 powierzchni użytkowej,
- budynki rekreacji indywidualnej – 7 085,13 m2 powierzchni użytkowej.
Podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objęto osoby prawne i stowarzyszenia – 60 pozycji.
W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi z tytułu nabycia gruntów od osoby obcej na
powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 1 190,89 zł.
Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych opodatkowano 123 pojazdy na
łączną kwotę podatku 143 626,50 zł. Sprawdzono i wprowadzono 73 deklaracje na podatek od środków
transportowych, wysyłając 4 wezwania do złożenia deklaracji. Zastosowano zwolnienia z tytułu
czasowego wycofania pojazdu z ruchu – 13 poz. Do ewidencji wprowadzono 67 informacji
o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach.
W okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od środków transportowych oraz z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 3 358 484,48 zł.
Zaległości i nadpłaty podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą:
Zaległości

Nadpłaty

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

134 621,78

22,00

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

77 727,83

3 922,00
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0,00

0,00

47 975,04

1 386,96

0,00

0,00

2 955,58

71,76

0,00

0,00

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

26 419,71

0,00

Opłata eksploatacyjna

22 520,60

0,00

312 220,54

5 402,72

Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek leśny od osób prawnych
Podatek leśny od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych od osób prawnych

RAZEM:

W celu likwidacji zaległości podatkowych podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania
zaległości wystawiając upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonując zabezpieczeń hipotecznych. Do
podatników zalegających z wpłatami podatków wysłano ogółem 406 upomnień na łączną kwotę podatku
383 208,00 zł oraz 201 postanowień o zaliczeniu wpłat. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji
56 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 37 188,00 zł oraz wysłano 38 informacji o przebiegu
postępowania, zawiadomień o wygaśnięciu i ograniczeniu zobowiązań podatkowych. Dokonano wpisu
hipoteki przymusowej na łączną kwotę 16.309,00 zł. Wskutek powyższych działań na poczet zaległości
podatkowych wpłynęła kwota 201 189,80 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 11 919,49 zł oraz tytułem
kosztów egzekucyjnych kwota 2 100,40 zł.
Główną przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest niezapłacenie należnego podatku
w ustawowym terminie, brak aktualnych spadkobierców, bądź użytkowników po zmarłych właścicielach,
bezskuteczność egzekucji, pomimo wystawionych tytułów wykonawczych z uwagi na brak majątku
zobowiązanego, brak środków na koncie lub śmierci dłużnika.
O nadpłatach podatków podatnicy są zawiadamiani pisemnie i zaliczane są według oświadczenia
podatnika (na poczet rat podatku za rok następny lub zwracane). W celu likwidacji nadpłat na kontach
podatkowych wystawiono 29 decyzji na zwrot nadpłaty i wniosków o stwierdzeniu nadpłaty.
Wśród dochodów własnych zrealizowanych przez Gminę Czchów w 2017 roku kwotę 720 697,07 zł
stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej,
wpływy
z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłat
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
pozostałe odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, a także wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw to kwota 666 540,44 zł. Z tego opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 1 964,17 zł
i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 664 576,27 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2017 roku wynosiły:
- niesegregowane - 11,00 zł miesięcznie od osoby,
- segregowane - 7,00 zł miesięcznie od osoby.
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Dochody otrzymane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku przedstawiały
się następująco:
Podmiot
Osoby fizyczne - posiadające na terenie
Gminy Czchów domki letniskowe
Osoby fizyczne - stale zamieszkujące na
terenie Gminy Czchów
RAZEM

Wpłata z tytułu
należności

Wpłata z tytułu
odsetek

Wpłata z tytułu
kosztów upomnienia

Łącznie

13 725,00

0,00

0,00

13 725,00

650 851,27

820,00

1 415,20

653 086,47

664 576,27

820,00

1 415,20

666 811,47

W tabeli poniżej przedstawiony został stan zaległości i nadpłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Rodzaj należności

Zaległość

Nadpłata

Osoby fizyczne - posiadające na terenie Gminy Czchów domki
letniskowe
Osoby fizyczne - stale zamieszkujące na terenie Gminy Czchów

2 075,00

1 304,00

98 255,87

3 905,28

RAZEM

100 330,87

5 209,28

Dążąc do likwidacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przeanalizowano około 3 150 pozycji. Dokonano terminowości wpłat z tytułu opłaty. W związku
z powyższym wysłano do podatników 80 upomnień na łączną kwotę 51 654,40 zł oraz 10 przypomnień.
Wskutek powyższych działań na poczet opłaty wpłynęła kwota 35 068,08 zł tytułem odsetek za zwłokę –
kwota 772,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 1 055,60 zł. Nadpłaty zaliczane są według
wniosku podatnika na poczet rat opłaty na rok następny lub zwracane.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłata za dzierżawę obszarów łowieckich,
czynsze za dzierżawę gruntów rekreacyjnych pod domkami letniskowymi oraz za tereny rolne, czynsze za
najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody za wynajem Hali Sportowej w Czchowie) - kwota
153 338,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpływy z usług to kwota 1 880 948,34 zł. Tę grupę dochodów stanowią
głównie wpływy z zaopatrzenia mieszkańców w wodę (kwota 856 060,09 zł), zwroty kosztów energii
elektrycznej od wynajmowanych mieszkań i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne
(kwota 56 427,45 zł), dochody stanowiące opłaty wieczyste i za usługi pogrzebowe (kwota 52 587,40 zł),
zwrot części kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, z których dzieci uczęszczają do
przedszkoli na terenie Gminy Czchów (kwota 105 472,80 zł), dochody pochodzące z opłat za żywienie
uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Czchów (kwota
213 890,21 zł), zwrot za świadczone usługi opiekuńcze – kwota 930,00 zł, opłaty za odbiór nieczystości
ciekłych (kanalizacja) – 595 580,39 zł (liczba odbiorców korzystających z wodociągu gminnego to 2 280
przyłączy, natomiast liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 893 sztuki).
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie
z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego to kwota
195 301,10 zł.
Wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 67 438,66 zł to m.in. zwrot kosztów sądowych, opłaty
stałe i opłaty godzinowe za korzystanie z przedszkoli, koszty rzeczowe na stołówkach szkolnych
i przedszkolnych, dochody z wynajmu instrumentów w szkole muzycznej, dopłaty za udział w projekcie pn.
„Już pływam”.
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DOCHODY MAJĄTKOWE:
1) Dochody ze sprzedaży majątku:
Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

12 000,00

11 803,00

806 620,00

182 239,77

RAZEM:

818 620,00

194 042,77

W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
- działka ewidencyjna nr 717/2 o pow. 0,0419 ha w Czchowie - 11 000,00 zł netto;
- działka ewidencyjna nr 1336/ 154 o pow. 0,0050 ha w Czchowie – 803,00 zł netto.
Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży drewna wielkowymiarowego z lasów mienia
komunalnego Czchowa na kwotę 177 764,37 zł, samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter
T4, samochodu ciężarowego marki STAR, kosiarki bijakowej oraz złomu na łączną kwotę 4 475,40 zł.
2) Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:
Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

68 676,00

68 676,00

RAZEM:

68 676,00

68 676,00

W okresie sprawozdawczym Gmina Czchów otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na
modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- zgodnie z Uchwałą Nr 657/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., na podstawie której przyznana została dotacja
w wysokości 38 676,00 zł (pismo z dn. 26.04.2017 r. znak sprawy: RO-VI.7152.2.1.1.2017);
- zgodnie z uchwałą z dnia 10 sierpnia 2017 r., na podstawie której przyznana została dotacja w wysokości
30 000,00 zł (pismo z dn. 10.08.2017 r. znak sprawy: RO-VI.7152.1.5.2017).
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Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Wydatki budżetu Gminy Czchów.
Planowany budżet Gminy Czchów po stronie wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia
2017 roku wynosił 49 313 682,56 zł, a wykonanie – 45 559 771,82 zł, co stanowi 92,39 % planu rocznego
zgodnie ze sprawozdaniem „Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”. Z tego plan wydatków
bieżących wynosił 45 105 198,56 zł, a wykonanie 43 034 690,52, to jest 95,41 % planu, natomiast plan
wydatków majątkowych wynosił 4 208 484,00 zł, a wykonanie 2 525 081,30 zł, to jest 60,00 % planu.
Struktura wydatków Gminy Czchów w 2017 roku:
Plan
Wydatki bieżące ogółem:

Wykonanie

%

45 105 198,56

43 034 690,52

95,41

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na

29 254 271,17

27 541 290,26

94,14

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21 045 902,28

20 562 661,85

97,70

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 208 368,89

6 978 628,41

85,02

2) dotacje na zadania bieżące

1 501 512,99

1 478 181,63

98,45

13 605 594,99

13 473 341,14

99,03

113 819,41

85 552,90

75,17

0,00

0,00

630 000,00

456 324,59

72,43

4 208 484,00

2 525 081,30

60,00

4 208 484,00

2 525 081,30

60,00

a) na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

50 000,00

0,00

0,00

b) z innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0,00

0,00

-

2) na zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

0,00

-

3) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

-

49 313 682,56

45 559 771,82

z tego:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki majątkowe ogółem:

-

z tego:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym

WYDATKI RAZEM

92,39
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Tabela nr 1. Wydatki bieżące budżetu Gminy Czchów za 2017 rok.
z tego:

Dział

Rozdział

Źródła wydatków

Plan
Rolnictwo i łowiectwo

010

Wydatki jednostek
budżetowych

Wykonanie

Plan

wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

Wykonanie

Plan

Wykonanie

wydatki związane
dotacje na zadania bieżące
z realizacją ich statutowych
zadań
Plan

Wykonanie

585 960,45

585 041,76

575 960,45

575 064,66

0,00

0,00 575 960,45

10 000,00

9 977,10

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

8 104,21

9 000,00

8 104,21

0,00

0,00

Plan

Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

wydatki na programy
finansowane ze źródeł
zagranicznych
Plan

Wykonanie

wydatki na obsługę długu

Plan

Wykonanie

575 064,66

10 000,00

9 977,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

9 977,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

8 104,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 566 960,45

566 960,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01008

Melioracje wodne

01030

Izby rolnicze

01095

Pozostała działalność

566 960,45

566 960,45

566 960,45

566 960,45

0,00

Leśnictwo

157 189,00

135 654,03

155 189,00

134 859,53

135 821,00

128 751,25

19 368,00

6 108,28

0,00

0,00

2 000,00

794,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka leśna

157 189,00

135 654,03

155 189,00

134 859,53

135 821,00

128 751,25

19 368,00

6 108,28

0,00

0,00

2 000,00

794,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

829 670,00

713 923,60

826 170,00

710 610,46

398 673,34

391 570,36 427 496,66

319 040,10

0,00

0,00

3 500,00

3 313,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody

829 670,00

713 923,60

826 170,00

710 610,46

398 673,34

391 570,36 427 496,66

319 040,10

0,00

0,00

3 500,00

3 313,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i łączność

499 216,00

431 892,92

495 716,00

429 039,00

141 679,00

129 785,54 354 037,00

299 253,46

0,00

0,00

3 500,00

2 853,92

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

383 437,00

319 571,88

382 437,00

318 714,22

32 018,00

22 563,08 350 419,00

296 151,14

0,00

0,00

1 000,00

857,66

0,00

0,00

0,00

0,00

60095

Pozostała działalność

115 779,00

112 321,04

113 279,00

110 324,78

109 661,00

107 222,46

3 618,00

3 102,32

0,00

0,00

2 500,00

1 996,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

41 373,00

34 773,70

40 573,00

34 751,89

22 169,00

21 978,23

18 404,00

12 773,66

0,00

0,00

800,00

21,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Ośrodki informacji
turystycznej

41 373,00

34 773,70

40 573,00

34 751,89

22 169,00

21 978,23

18 404,00

12 773,66

0,00

0,00

800,00

21,81

0,00

0,00

0,00

0,00

020
02001
400
40002
600

630
63001
700

Gospodarka mieszkaniowa

461 714,00

341 240,02

459 214,00

340 176,19

145 404,00

114 817,73 313 810,00

225 358,46

0,00

0,00

2 500,00

1 063,83

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

239 808,00

175 066,47

239 808,00

175 066,47

0,00

0,00 239 808,00

175 066,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095

Pozostała działalność

221 906,00

166 173,55

219 406,00

165 109,72

145 404,00

114 817,73

74 002,00

50 291,99

0,00

0,00

2 500,00

1 063,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Działalność usługowa

93 268,00

82 828,07

93 068,00

82 747,67

42 094,00

41 225,71

50 974,00

41 521,96

0,00

0,00

200,00

80,40

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

29 050,00

28 911,60

29 050,00

28 911,60

17 400,00

17 300,00

11 650,00

11 611,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

64 218,00

53 916,47

64 018,00

53 836,07

24 694,00

23 925,71

39 324,00

29 910,36

0,00

0,00

200,00

80,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3 522 076,78

3 321 210,34

3 344 776,78

3 151 059,91

2 653 144,00

2 568 725,01 691 632,78

582 334,90

0,00

0,00

177 300,00

170 150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

281 658,00

252 775,31

281 358,00

252 607,04

247 952,00

228 354,41

33 406,00

24 252,63

0,00

0,00

300,00

168,27

0,00

0,00

0,00

0,00

121 721,00

110 999,63

21 721,00

13 309,63

9 221,00

5 945,98

12 500,00

7 363,65

0,00

0,00

100 000,00

97 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 969 074,78

2 827 979,77

2 892 574,78

2 756 085,27

2 332 776,00

2 285 702,93 559 798,78

470 382,34

0,00

0,00

76 500,00

71 894,50

0,00

0,00

0,00

0,00

44 836,00

35 323,27

44 836,00

35 323,27

10 236,00

4 100,00

34 600,00

31 223,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 787,00

94 132,36

104 287,00

93 734,70

52 959,00

44 621,69

51 328,00

49 113,01

0,00

0,00

500,00

397,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

420,00

420,00

420,00

0,00

0,00

420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

750

Administracja publiczna
75011
75022
75023
75075
75095

751

75101
752

z tego:

Wydatki bieżące

Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Obrona narodowa
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420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego:
Dział

Rozdział

Źródła wydatków

Wydatki bieżące

Plan

z tego:

Wydatki jednostek
budżetowych

Wykonanie

Plan

wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

Wykonanie

Plan

Wykonanie

wydatki związane z realizacją dotacje na zadania bieżące
ich statutowych zadań
Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

wydatki na programy
finansowane ze źródeł
zagranicznych
Plan

Wykonanie

wydatki na obsługę długu
Plan

Wykonanie

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

212 114,00

184 883,38

125 422,10

106 195,56

32 998,00

29 472,41

92 424,10

76 723,15 48 000,00

40 000,00

38 691,90

38 687,82

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

201 214,00

180 084,28

114 522,10

101 396,46

32 598,00

29 072,41

81 924,10

72 324,05 48 000,00

40 000,00

38 691,90

38 687,82

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

900,00

900,00

900,00

900,00

400,00

400,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

10 000,00

3 899,10

10 000,00

3 899,10

0,00

0,00

10 000,00

3 899,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

456 324,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 630 000,00

456 324,59

630 000,00

456 324,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 630 000,00

456 324,59

161 810,00

0,00

161 810,00

0,00

0,00

0,00

161 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 810,00

0,00

0,00

0,00

161 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 112 582,90 16 267 923,87

15 975 377,21

3 424 968,31

3 137 205,69 272 881,99

270 732,76

1 044 142,00

1 002 829,87 39 127,73

36 516,39

0,00

0,00

754

757

75702

Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia

758
75818

Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie

801
80101

Szkoły podstawowe

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych

80104
80110
80113

Dowożenie uczniów do
szkół

80132

Szkoły artystyczne

80146
80148

80149

80150

161 810,00
21 049 043,90

20 422 661,92 19 692 892,18

7 560 161,17

7 362 381,61

6 948 615,19

6 773 652,28

5 953 179,82

5 840 361,75

995 435,37

933 290,53 192 484,98

192 458,23

419 061,00

396 271,10

0,00

0,00

0,00

0,00

506 564,00

480 197,31

441 935,00

417 536,37

399 324,00

381 044,01

42 611,00

36 492,36 40 000,00

39 123,92

24 629,00

23 537,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

2 201 336,45

2 125 105,44

2 089 289,45

2 015 006,06

1 733 853,00

1 700 351,13

355 436,45

314 654,93

0,00

0,00

112 047,00

110 099,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazja

3 322 227,42

3 249 812,84

3 117 561,69

3 057 209,30

2 652 241,05

2 617 231,15

465 320,64

439 978,15

0,00

0,00

165 538,00

156 087,15 39 127,73

36 516,39

0,00

0,00

330 172,00

319 980,57

329 112,00

319 695,03

117 183,00

111 163,11

211 929,00

208 531,92

0,00

0,00

1 060,00

285,54

0,00

0,00

0,00

0,00

5 261 351,00

5 220 755,16

4 958 511,00

4 918 415,29

4 220 678,00

4 197 754,11

737 833,00

720 661,18

0,00

0,00

302 840,00

302 339,87

0,00

0,00

0,00

0,00

102 000,00

48 093,39

102 000,00

48 093,39

35 000,00

22 100,00

67 000,00

25 993,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140 283,00

1 055 754,36

1 139 033,00

1 054 927,88

673 355,00

639 791,43

465 678,00

415 136,45

0,00

0,00

1 250,00

826,48

0,00

0,00

0,00

0,00

90 913,55

84 754,09

89 988,55

83 895,80

82 566,00

76 515,89

7 422,55

7 379,91

0,00

0,00

925,00

858,29

0,00

0,00

0,00

0,00

481 215,31

457 381,40

424 026,30

405 705,75

392 044,00

381 364,63

31 982,30

24 341,12 40 397,01

39 150,61

16 792,00

12 525,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
Stołówki szkolne
i przedszkolne
Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci
w przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych i innych
formach wychowania
przedszkolnego
Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach
podstawowych,
gimnazjach, liceach
ogólnokształcących,
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liceach profilowanych
i szkołach zawodowych
oraz szkołach
artystycznych
80195
851

Pozostała działalność
Ochrona zdrowia

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

85195

Pozostała działalność

52 820,00

18 445,75

52 820,00

18 445,75

8 500,00

7 700,00

44 320,00

10 745,75

139 611,50

118 675,75

93 880,50

75 214,14

36 940,00

34 302,88

56 940,50

40 911,26 45 731,00

5 000,00

3 050,00

5 000,00

3 050,00

0,00

0,00

5 000,00

118 880,50

102 164,14

88 880,50

72 164,14

36 940,00

34 302,88

15 731,00

13 461,61

0,00

0,00

0,00

0,00

43 461,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 940,50

37 861,26 30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15 731,00

13 461,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

z tego:

Dział

Rozdział

Źródła wydatków

Plan
Pomoc społeczna

852

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek
budżetowych

Wykonanie

Plan

wydatki związane
dotacje na zadania bieżące
wynagrodzenia i składki od
z realizacją ich statutowych
nich naliczane
zadań

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

wydatki na programy
finansowane ze źródeł
zagranicznych
Plan

Wykonanie

wydatki na obsługę długu

Plan

Wykonanie

1 262 878,02

1 190 466,19

755 395,82

727 828,38

352 927,34

344 788,79

402 468,48

383 039,59

116 400,00

115 510,16

391 082,20

347 127,65

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy społecznej

288 000,00

279 532,91

288 000,00

279 532,91

0,00

0,00

288 000,00

279 532,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Ośrodki wsparcia

116 400,00

115 510,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 400,00

115 510,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

3 800,15

4 000,00

3 800,15

0,00

0,00

4 000,00

3 800,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 106,82

23 851,82

26 106,82

23 851,82

0,00

0,00

26 106,82

23 851,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 200,00

177 762,83

2 400,00

2 260,32

0,00

0,00

2 400,00

2 260,32

0,00

0,00

185 800,00

175 502,51

0,00

0,00

0,00

0,00

85205

85213

85214

Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

7 400,00

3 190,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400,00

3 190,74

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

111 776,20

109 311,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 776,20

109 311,02

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

442 542,00

427 310,49

425 442,00

410 364,23

348 680,34

340 615,89

76 761,66

69 748,34

0,00

0,00

17 100,00

16 946,26

0,00

0,00

0,00

0,00

4 247,00

4 172,90

4 247,00

4 172,90

4 247,00

4 172,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228
85230
85295
853
85395
854

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania

64 056,00

45 856,14

5 000,00

3 679,02

0,00

0,00

5 000,00

3 679,02

0,00

0,00

59 056,00

42 177,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

10 150,00

167,03

200,00

167,03

0,00

0,00

200,00

167,03

0,00

0,00

9 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

74 691,68

49 036,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 691,68

49 036,51

0,00

0,00

Pozostała działalność

74 691,68

49 036,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 691,68

49 036,51

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

178 516,00

164 396,21

72 043,00

64 513,57

58 241,00

50 968,54

13 802,00

13 545,03

0,00

0,00

106 473,00

99 882,64

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

Świetlice szkolne

72 591,00

63 718,91

66 218,00

58 852,27

58 241,00

50 968,54

7 977,00

7 883,73

0,00

0,00

6 373,00

4 866,64

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

85 925,00

80 677,30

5 825,00

5 661,30

0,00

0,00

5 825,00

5 661,30

0,00

0,00

80 100,00

75 016,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 246 180,23

12 174 099,92

414 851,34

370 972,05

320 179,73

306 482,72

94 671,61

64 489,33

0,00

0,00 11 831 328,89

11 803 127,87

0,00

0,00

0,00

0,00

85501

Świadczenie wychowawcze

8 390 816,56

8 372 274,30

144 090,76

125 548,50

90 731,99

90 719,61

53 358,77

34 828,89

0,00

0,00

8 246 725,80

8 246 725,80

0,00

0,00

0,00

0,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

3 840 926,61

3 788 541,82

256 323,52

232 139,75

220 447,52

206 763,11

35 876,00

25 376,64

0,00

0,00

3 584 603,09

3 556 402,07

0,00

0,00

0,00

0,00

85503

Karta Dużej Rodziny

436,84

415,40

436,84

415,40

0,00

0,00

436,84

415,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85504

Wspieranie rodziny

9 000,22

9 000,00

9 000,22

9 000,00

9 000,22

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85508

Rodziny zastępcze

5 000,00

3 868,40

5 000,00

3 868,40

5 000,00

3 868,40

z tego:
Dział

Rozdział

Źródła wydatków

Wydatki bieżące

Plan
900

90001
90002
90003
90004

90008

90013
90015
90095
921

92109

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Gospodarka
odpadami
Oczyszczanie miast
i wsi
Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
Ochrona
różnorodności
biologicznej
i krajobrazu
Schroniska dla
zwierząt
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
Pozostała działalność
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby

z tego:

Wydatki jednostek
budżetowych

Wykonanie

Plan

wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

Wykonanie

Plan

Wykonanie

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
Plan

Wykonanie

dotacje na zadania bieżące
Plan

Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

wydatki na programy
finansowane ze źródeł
zagranicznych
Plan

Wykonanie

wydatki na obsługę długu
Plan

Wykonanie

1 862 453,00

1 555 359,42

1 858 376,00

1 551 952,16

412 708,00

399 615,47

1 445 668,00

1 152 336,69

0,00

0,00

4 077,00

3 407,26

0,00

0,00

0,00

0,00

656 285,00

548 163,08

654 285,00

546 543,13

294 996,00

284 909,64

359 289,00

261 633,49

0,00

0,00

2 000,00

1 619,95

0,00

0,00

0,00

0,00

720 074,00

621 980,51

719 774,00

621 878,25

68 202,00

66 987,18

651 572,00

554 891,07

0,00

0,00

300,00

102,26

0,00

0,00

0,00

0,00

129 236,00

105 396,73

127 459,00

103 711,68

48 260,00

47 718,65

79 199,00

55 993,03

0,00

0,00

1 777,00

1 685,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

1 908,94

2 500,00

1 908,94

0,00

0,00

2 500,00

1 908,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 750,00

9 641,90

28 750,00

9 641,90

1 250,00

0,00

27 500,00

9 641,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 608,00

252 346,94

294 608,00

252 346,94

0,00

0,00

294 608,00

252 346,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

15 921,32

30 000,00

15 921,32

0,00

0,00

30 000,00

15 921,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 037 963,00

1 027 613,00

36 463,00

36 113,00

20 000,00

20 000,00

16 463,00

16 113,00

1 001 500,00

991 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688 500,00

688 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688 500,00

688 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

308 000,00

298 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 000,00

298 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytków
i opieka nad
zabytkami

16 463,00

16 113,00

16 463,00

16 113,00

0,00

0,00

16 463,00

16 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostała działalność

25 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

55 800,00

40 986,99

48 800,00

33 986,99

5 000,00

4 800,00

43 800,00

29 186,99

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

55 800,00

40 986,99

48 800,00

33 986,99

5 000,00

4 800,00

43 800,00

29 186,99

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 541 290,26 21 045 902,28

20 562 661,85

8 208 368,89

6 978 628,41

1 501 512,99

85 552,90 630 000,00

456 324,59

926
92605
Wydatki razem:

45 105 198,56

43 034 690,52 29 254 271,17

1 478 181,63 13 605 594,99

13 473 341,14 113 819,41
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Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 585 960,45 zł, a wykonany w kwocie
585 041,76 zł, tj. w 99,84 % i wykonane wydatki stanowią 1,36 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 r.
Kwota 9 977,10 zł to wydatek związany z dotacją celową dla Spółki Wodnej w Czchowie
z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w msc. Biskupice Melsztyńskie o długości
850 mb oraz Jurków 300 mb zgodnie z umową.
Ponadto w tym dziale ujęte zostały wydatki związane ze składką na rzecz izb rolniczych w wysokości
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 104,21 zł.
Ujęte zostały także wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie w 2017
roku złożono 335 wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych, zgłoszona przez producentów rolnych
we wnioskach to 943,64 ha, łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur VAT to 47 225,97 l. Łączna kwota
dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w roku 2017 to 74 223,97 zł. Na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wydatkowana została kwota w wysokości 1 484,48 zł.
Leśnictwo
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 157 189,00 zł, a wykonany w kwocie
135 654,03 zł, tj. w 86,30 % i wykonane wydatki stanowią 0,32 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w roku 2017.
Gospodarka leśna. Wykonane wydatki w łącznej kwocie 128 751,25 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród
okolicznościowych i uznaniowych pracowników. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatkowano kwotę 6 108,28 zł (w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty
zakupu materiałów: paliwa do pił mechanicznych, części do naprawy piły, żyłki do kos, środków czystości,
wykaszarki). Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 794,50 zł i obejmuje koszty zakupu środków
i usług wynikających z przepisów dotyczących bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej,
odzieży
i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 829 670,00 zł, a wykonany w kwocie
713 923,60 zł, tj. w 86,05 % i wykonane wydatki stanowią 1,66 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
Wykonane wydatki bieżące w kwocie 391 570,36 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych (wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych, dodatek za pracę
w warunkach szkodliwych, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych).
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 319 040,10 zł. Wydatki te
dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także bieżącego utrzymana gminnego
wodociągu, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, zakup materiałów niezbędnych do
naprawy sieci wodociągowej podczas awarii, koszty ubezpieczenia wodociągu oraz ubezpieczenie
samochodu, naprawa samochodu Volkswagen Transporter i Fiat Seicento, badania techniczne samochodów,
naprawa i remont pomp, naprawa silnika, zakup pompy do przepompowni wody, zakup środków czystości,
zakup olejów do samochodów i do kosiarek zakup wodomierzy, zakup plomb zakup podchlorynu sodu,
zakup wykaszarki do utrzymania czystości na obiektach wodociągowych, badania wody, opłata
środowiskowa, koszty inwentaryzacji przyłączy wodociągowych, opłaty rachunków za telefony
komórkowe, praca koparki podczas awarii wodociągu gminnego, koszty usuwania awarii w urządzeniach
elektrycznych, zakup sprzętu komputerowego, zakup części komputerowych, koszty obsługi z zakresu
ochrony środowiska, zakup części do koparki, opłata dzierżawy dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod
sieć wodociągową, wykonacie monitoringu wizyjnego na obiektach wodociągowych, wykonanie drogi
dojazdowej do przepompowni wody w Piaski-Drużków, koszty przyłączenia energii do nowo wykonanej
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przepompowni wody w msc. Piaski-Drużków, wykonanie zgrzewów rur na sieci wodociągowej podczas
awarii, wykonanie aktualizacji bazy danych Taran – program do fakturowania wody
i kanalizacji, koszty rat leasingu ciągnika rolniczego URSUS 9014H, zakup części eksploatacyjnych do
ciągnika, koszty serwisu ciągnika, a także koszty badań profilaktycznych okresowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 313,14 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług
wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami.
Transport i łączność
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 499 216,00 zł, a wykonany w kwocie
431 892,92 zł, tj. w 86,51 % i wykonane wydatki stanowią 1,00 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 129 785,54 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych, pracowników zatrudnionych: koszty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród
okolicznościowych i uznaniowych pracowników, nagrody jubileuszowej, wynagrodzeń za pracę
w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych,
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, w tym m.in. wynagrodzenia pracownika zatrudnionego
w ramach robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku od dnia
01 kwietnia 2017 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku i środków własnych.
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano łączną kwotę 299 253,46 zł, w tym
m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszt przeprowadzenia badań lekarskich
wstępnych oraz okresowych, badań psychologicznych, udział w kursie dokształcającym kierowców
przewożących
rzeczy
w kwocie 4 051,57 zł. W ramach działu wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg
gminnych,
a w szczególności: wykonano remonty nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej w Domosławicach,
remont nawierzchni drogi „Do Koniecznego” w msc. Będzieszyna, remont dróg żwirowych w msc.
Czchów, wykonano poszerzenie drogi Górna Wieś w msc. Jurków, oraz remont drogi „Do Musiała”, a także
wyremontowano chodnik przy rondzie w Jurkowie. W Piaskach-Drużków wykonano remont dróg
żwirowych.
W msc. Złota wykonano remont drogi „Graniczna – Faliszewice” oraz remont parkingu przy Szkole
Podstawowej w Złotej. Ogólna wartość wydatków poniesionych przez Gminę Czchów wyniosła
106 538,45 zł. Ponadto zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych, między innymi: asfalt
do remontów cząstkowych, paliwo do ciągnika, koparki oraz kosiarek, przepusty, koryta betonowe,
pospółkę, beton, tłuczeń, płyty ażurowe, obrzeża oraz inne niezbędne materiały i narzędzia.
Z zakupionych materiałów wykonano następujące prace przy drogach, placach i parkingach na terenie
Gminy Czchów: wykonano remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych, wykonano remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych we wszystkich miejscowościach gminy wykonano remonty cząstkowe
nawierzchni tłuczniowych, wykonano doraźne naprawy nawierzchni dróg oraz wykonano koszenie poboczy
i rowów, wykonano obcięcia gałęzi oraz samosiejek przy drogach na terenie Gminy Czchów, wykonano
bieżącą konserwację rowów oraz przepustów, wykonano naprawy uszkodzonych przepustów. Umocniono
pobocza dróg gminnych, między innymi drogi „Piaski - Zapora” w msc. Piaski-Drużków „Czchów Tymowa” w msc. Czchów i Tymowa. Wykonano remont odwodnienia drogi Potoki - Zamek w msc.
Wytrzyszczka polegający na ułożeniu koryt betonowych w rowie oraz zabezpieczeniu brzegu drogi, remont
odwodnienia drogi Kozieniec – Zawrocie w msc. Wytrzyszczka polegający na oczyszczeniu koryt z namułu,
nawierzchnię z płyt betonowych oraz pogłębiono rowy na drodze „Rakowszczyzna” w msc. Tymowa wraz
z remontem przepustów. Oczyszczono oraz pogłębiono rowy na drodze Łacnowa w msc. Tworkowa wraz
z remontem przepustów. Oczyszczono oraz pogłębiono rowy na drodze „Przy cmentarzu” w msc. Złota
wraz z remontem przepustów. Zakupiono materiał na umocnienie rowu przy drodze Szotówka w msc.
Jurków. Ułożono korytka przy drodze Szotówka w msc. Jurków. Wykonano remont odwodnienia drogi „Od
Plebani na Góry” w msc. Jurków, remont odwodnienia drogi „Pod wsią” w msc. Jurków, remont
odwodnienia drogi „Harcówka – Habalina - Trąbki” w msc. Piaski Drużków, remont odwodnienia drogi
„Kulówka” w msc. Czchów, remont odwodnienia drogi „Nadole Koczwara” w msc. Złota, remont
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odwodnienia oraz poszerzenie drogi „Zeliny Tworkowskie” w msc. Tworkowa. Łączny koszt w/w zadań
wyniósł 116 778,11 zł.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych placów i chodników na terenie Gminy Czchów oraz wykonanie
ekspertyzy mostu na zaporze i dróg gminnych to koszt 71 885,33 zł.
Kwota 2 853,92 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup środków ochrony
indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia roboczego, napojów w związku z wysokimi
temperaturami oraz wypłatę ekwiwalentu w związku z używaniem własnej odzieży roboczej.
Turystyka
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 41 373,00 zł, a wykonany w kwocie
34 773,70 zł, tj. w 84,05 % i wykonane wydatki stanowią 0,08 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
Wykonane wydatki bieżące w kwocie 21 978,23 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody okolicznościowej pracownika.
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 12 773,66 zł (w tym m.in.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania budynku Centrum Informacji
Turystycznej, koszty ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej oraz gazu).
Wydatki na świadczenia na łącznej kwocie 21,81 zł obejmują zakup napojów w związku z wysokimi
temperaturami.
Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 461 714,00 zł, a wykonany w kwocie
341 240,02 zł, tj. w 73,91 % i wykonane wydatki stanowią 0,79 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w roku 2017.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatkowano kwotę 175 066,47 zł. Są to koszty obsługi geodezyjnej Gminy Czchów (podziały
synchronizacje, rozgraniczenia), wyceny biegłego rzeczoznawcy, opłaty sądowe, notarialne, wypisy
z rejestru gruntów, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, abonament za zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
czynsz za dzierżawę terenu (pod studniami) w Piaskach-Drużkowie, koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej mienia komunalnego.
Pozostała działalność. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 114 817,73 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych pracowników (wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe
i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, dodatku
specjalnego
w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy,
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę).
W zasobach Gminy Czchów znajduje się 20 mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi
965,40 m2 z tego najem 13 lokali związany jest ze stosunkiem pracy w gminnych jednostkach
organizacyjnych oraz spółce z udziałem gminy. W tym dziale ujęte zostały wydatki związane z bieżącym
utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (mieszkań i lokali użytkowych). Na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 50 291,99 zł. Wydatki te dotyczą odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, kosztów zakupu energii, wody i gazu, wykonanych usług (m.in.: badanie
szczelności instalacji gazowej oraz kominów), zakupu opału do budynku socjalno – komunalnego
w Piaskach - Drużkowie, kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku byłej PSP
Wytrzyszczka 15 (część mieszkalna). W okresie sprawozdawczym wykonano drobne naprawy wynikające
z bieżącego utrzymania obiektów min. zakupiono zapalacz żarowy wraz usługą serwisową, który został
zamontowany w piecu gazowym w budynku Apteki przy ul. Szkolnej 1, wymieniono gniazda
bezpiecznikowe w zabezpieczeniu przedlicznikowym w budynku komunalnym w msc. Czchów,
ul. Szkolna 1.
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 063,83 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług
wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami.
Działalność usługowa
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 93 268,00 zł, a wykonany w kwocie
82 828,07 zł, tj. w 88,81 % i wykonane wydatki stanowią 0,19 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
Wykonane wydatki bieżące w kwocie 41 225,71 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych (wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne) oraz wynagrodzenia zleceniobiorcy za przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu i inwestycji celu publicznego oraz wynagrodzenie członków Gminnej
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 41 521,96 zł. Wydatki te
dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kosztów, a także koszty utrzymania cmentarzy
wojennych w Czchowie, Domosławicach i Tymowej. Utrzymania bieżącego: pielęgnacja trawników,
utrzymywanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego cmentarza (m.in. koszenie trawy na kwaterach,
czyszczenie chodników i alejek), koszty wody, paliwa do kosiarki i wywozu odpadów komunalnych stałych,
wykonanie kserokopii mapy Cmentarza Dolnego.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 80,40 zł dotyczą zakupu napojów
w związku z wysokimi temperaturami.
Administracja publiczna
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 3 522 076,78 zł, a wykonany
w kwocie 3 321 210,34 zł, tj. w 94,30 % i wykonane wydatki stanowią 7,72 % wydatków bieżących budżetu
Gminy Czchów w roku 2017.
Złożyły się na nie następujące pozycje wykonanych wydatków:
Urzędy wojewódzkie. Kwota wydatków wykonanych 252 775,31 zł. Wydatki na wynagrodzenia
w łącznej kwocie 228 354,41 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.:
wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych pracowników oraz wypłaty
nagrody jubileuszowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę
24 252,63 zł m.in. na zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych, druków akcydensowych, usług
pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, udział
pracowników w szkoleniach, seminariach w zakresie wykonywanych obowiązkach służbowych).
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 168,27 zł. obejmują zakup , napojów
w związku z wysokimi temperaturami.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej
w Czchowie oraz jej Komisji wydatkowano kwotę 110 999,63 zł. W 2017 roku odbyło się 9 sesji Rady
Miejskiej w Czchowie oraz łącznie 26 posiedzeń komisji problemowych Rady Miejskiej w Czchowie, za
które wypłacono diety dla radnych oraz ryczałt miesięczny dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w łącznej
kwocie 97 690,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 5 945,98 zł dotyczącą wypłaty dodatku
specjalnego i składek od niego naliczanych. Wydatki statutowe w kwocie 7 363,65 zł. obejmują zakup:
materiałów biurowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, wydawnictw pomocniczych
niezbędnych dla potrzeb wykonywania obowiązków służbowych m.in.. Pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA” zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony
służbowe dla radnych Rady Miejskiej w Czchowie).
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu
Miejskiego w Czchowie wydatkowana została łączna kwota 2 827 979,77 zł. Wydatki na wynagrodzenia
w łącznej kwocie 2 285 702,93 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.:
wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych
pracowników, nagród jubileuszowych, dodatków specjalnych, wpłaty na PFRON, wypłaty wynagrodzeń
agencyjno-prowizyjnych z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Wypłata wynagrodzeń dla osób
fizycznych zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki
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statutowe w łącznej kwocie 470 382,34 zł. Obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem
Urzędu, zakupu artykułów biurowych i eksploatacyjnych, usług pocztowych, obsługi bankowej, zakupu
materiałów pomocniczych niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych,
udział pracowników w szkoleniach w zakresie powierzonych obowiązków służbowych, seminariach
organizowanych przez inne podmioty, finansowanie działalności na rzecz osób uprawnionych do
korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych i ryczałtów
pracowników korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup wyposażenia,
środków czystości, artykułów spożywczych, zakup książek i wydawnictw naukowych, opłata
abonamentowa za używanie odbiorników radiofonicznych, elektroniczny dostęp do portali
specjalistycznych, prenumeraty prasy, czasopism i wydawnictw pomocniczych niezbędnych dla potrzeb
wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów energii, gazu i wody, koszty wykonania przez
pracowników, kandydatów do pracy oraz osoby skierowane do odbycia stażu badań lekarskich
profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych), koszty umów cywilnoprawnych w zakresie
obsługi prawnej, usługi w zakresie bhp, usług audytu wewnętrznego, koszty postępowania sądowego –
opłata sądowa oraz reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
pozostałe odsetki, ubezpieczenie samochodu służbowego (AC i OC), wykonanie pieczątek, opłaty za usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników, remont instalacji
elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych, zakup artykułów przemysłowych i elektrycznych w związku
z remontem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu, opłaty komornicze w związku z zajęciem
wierzytelności pieniężnej.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 71 894,50 zł. obejmują zakup
środków ochrony indywidualnej, napojów w związku z wysokimi temperaturami, refundację kosztów
zakupu okularów korygujących wzrok z tytułu obsługi monitorów ekranowych oraz wypłaty
zryczałtowanych diet dla Sołtysów sołectw Gminy Czchów, a także Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Czchów.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki związane z promocją gminy – kwota
35 323,27 zł dotyczy wydatków związanych: z realizacją umowy cywilnoprawnej dotyczącej promowania
gminy poprzez bieżące informacje o działaniach Gminy Czchów na łamach czasopism, prasowych
wydawnictw i portali internetowych, wykonanie techniką olejną obrazów przedstawiających pejzaże
Czchowa i okolic oraz zakup materiałów promujących Gminę.
Pozostała działalność - kwota 94 132,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 44 621,69 zł
dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych
wynagrodzeń rocznych, wypłaty odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę. Na wydatki
związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 49 113,01 zł. (w tym m.in. opłata składki
członkowskiej na rzecz: Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym
Szlaku”, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróż
służbowa.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 397,66 zł obejmują zakup napojów
w związku z wysokimi temperaturami oraz ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 3 250,00 zł, a wykonany w kwocie
3 202,20 zł tj. w 98,53 % i wykonane wydatki stanowią 0,01 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w roku 2017.
W dziale tym zostały ujęte wydatki związane z kosztami zakupu dwóch urn wyborczych zgodnie ze
wzorami zawartymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, nadzór autorski, aktualizacji serwisu
oprogramowania, zakup znaczków pocztowych.
Obrona narodowa
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 420,00 wykonany w kwocie 420,00 zł
tj.w 100,00 %. Kwotę wydatkowano na zakup tabliczek informacyjnych do prowadzenia akcji kurierskiej.
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 212 114,00 zł, a wykonany w kwocie
184 883,38 zł, tj. w 87,16 % i wykonane wydatki stanowią 0,43 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
Ochotnicze Straże Pożarne - kwota 180 084,28 zł. Środki zostały przeznaczone na ochronę
przeciwpożarową oraz likwidację skutków nadzwyczajnych zdarzeń. Do działań ratowniczych na terenie
Gminy Czchów powołanych jest 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, posiadających osobowość
prawną, które zapewniają ochronę ludności, środowiska i mienia przed nagłymi zdarzeniami. Dwie
Ochotnicze Straże Pożarne w Czchowie i Tymowej zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego, natomiast pozostałe 4 jednostki swoje działania prowadzą na terenie Gminy Czchów. Jednostki
te skupiają w swych szeregach 257 czynnych strażaków. Działania tych jednostek wspomagane są przez
Państwową Straż Pożarną. Dyspozycję wyjazdu do zdarzenia określonych sił i środków zawsze podejmuje
dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. W 2017 roku na terenie Gminy
Czchów odnotowano 145 zdarzeń, wzrost o 62 zdarzenia, tj. o 43 % w stosunku do roku 2016, ale o 5
zdarzeń mniej w porównaniu do roku 2015. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
w Brzesku brała udział w 79 zdarzeniach na terenie gminy Czchów. OSP włączone do KSRG a to: OSP
Czchów i OSP Tymowa zgodnie z rejonem działania uczestniczą w działaniach ratowniczych poza terenem
gminy. Łącznie OSP Czchów brała udział w 59 zdarzeniach a OSP w Tymowej w 54 zdarzeniach. Liczba
zdarzeń w Gminie Czchów wg. msc. Będzieszyna 5, Biskupice Melsztyńskie 4, Czchów 41, Domosławice
2, Jurków 23, Piaski-Drużków 5, Tworkowa 19, Tymowa 34, Wytrzyszczka 2, Złota 10.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane konserwatorów sprzętu jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Gminnego Komendanta Straży Pożarnej w 2017 roku wydatkowana została kwota
29 072,41 zł.
Wydatki statutowe w kwocie 72 324,05 zł dotyczą bieżącego utrzymania 15 samochodów pożarniczych,
53 sztuk różnego sprzętu ratowniczego, sprzętu hydraulicznego, poduszek ciśnieniowych, agregatów
prądotwórczych, aparatów powietrznych, butli do aparatów, przeglądów kominiarskich, zakupu paliwa,
przeglądy techniczne, legalizacji i ubezpieczenia OC i NNW, badań lekarskich strażaków, badań
specjalistycznych kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
Ponadto na działalność bieżącą poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazane
zostały dotacje w łącznej wysokości 40 000,00 zł. W ramach dotacji wykonano następujące zadania:
- OSP Biskupice Melsztyńskie- dotacja z budżetu Gminy Czchów wynosiła 8 000,00 zł, OSP pozyskała środki
z dofinansowania MSWiA oraz wkład własny kupując sprzęt za łączną kwotę 9 746,24 zł. Zakupiono
2 komplety mundurów ochronnych, 3 radiotelefony i 1 mundur galowy i akcesoria do umundurowania
wyjściowego;
- OSP Jurków - dotacja 8 000,00 zł, zakupiła łańcuchy śniegowe, myjkę ciśnieniową, węże tłoczne,
rozdzielacz kulowy, zestaw narzędzi i kluczy, zestaw narzędzi do gaszenia pożaru w kominie oraz
odtłuszczacze do likwidacji plam ropopochodnych na drogach i utwardzonych powierzchniach.
- OSP Tworkowa - dotacja 8 000,00 zł, pozyskała środki z dotacji Starostwa, MSWIA oraz wkład własny
kupując sprzęt o wartości 13 378,48 zł. Mundury galowe 2 komplety, buty specjalne 6 par, kamizelki
odblaskowe, koszulki strażackie na zawody 20 sztuk, ubrania koszarowe dla seniorów 10 komplety oraz
ubrania koszarowe dla dzieci i młodzieży, a także emblematy na mundury (powstała MDP licząca
20 członków);
- OSP Tymowa - dotacja wyniosła 8 000,00 zł, zakupiono parawan z napisem straż do oznakowania
niebezpiecznego zdarzenia na drodze i kamerę termowizyjną;
- OSP Złota - dotacja wynosiła 8 000,00 zł, zakupiono 8 węży tłocznych, prądownice, kominiarki, rękawice
ochronne 3, hełmy ochronne z latarkami, oraz szelki bezpieczeństwa, sygnalizator bezpieczeństwa,
kombinezon ochronny, flary sygnalizacyjne.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 38 687,82 zł na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla
strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych. W okresie sprawozdawczym 99 strażaków
z OSP uczestniczyło w 145 zdarzeniach.
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Obrona cywilna. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 400 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia
wykładowcy podczas szkolenia z zakresu obrony cywilnej (ochrony ludności) oraz systemu wykrywania
i alarmowania. Kwota 500 zł to wydatki statutowe dotyczące zakupu środków czystości do magazynu.
Zarządzanie kryzysowe. Wykonane wydatki statutowe w kwocie 3 899,10 zł dotyczą zakupu plandek
na potrzeby wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.
Obsługa długu publicznego
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 630 000,00 zł, a wykonany
w kwocie 456 324,59 zł, tj. w 72,43 % i wykonane wydatki stanowią 1,06 % wydatków bieżących
budżetu Gminy Czchów w 2017 roku.
Kwota 456 324,59 zł stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Oświata i wychowanie
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 21 049 043,90 zł, a wykonany
w kwocie 20 422 661,92 zł, tj. w 97,02 % i wykonane wydatki stanowią 47,46 % wydatków bieżących
budżetu Gminy Czchów w 2017 roku.
Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe. Gmina prowadzi sześć szkół podstawowych: w Czchowie, Jurkowie, Złotej,
Domosławicach, Tworkowej oraz Tymowej. Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce prowadzona jest przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna. Łącznie w szkołach podstawowych na
terenie Gminy Czchów pobiera naukę 843 uczniów. W szkołach tych zatrudnionych jest 142 nauczycieli
na 78 etatach przeliczeniowych oraz 23 pracowników administracyjno - obsługowych na 16 etatach
przeliczeniowych.
W 2017 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 5 840
361,75 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 933 290,53 zł (w
tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty
energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 396 271,10 zł (m.in. dodatki mieszkaniowy,
wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, sorty mundurowe).
Na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wytrzyszczce przekazano z budżetu gminy dotację
w kwocie 192 458,23 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W czterech szkołach na terenie gminy funkcjonują
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w których zatrudnionych jest 10 nauczycieli na
7 etatach przeliczeniowych. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszcza 88 dzieci. W 2017 roku
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 381 044,01 zł, a na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 36 492,36 zł (w tym min. zakup materiałów
i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, koszty
energii, wody i gazu, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń, zakup usług pozostałych,) natomiast na
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 23 537,02 zł (m.in. dodatki mieszkaniowy,
wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, sorty mundurowe).
Ponadto na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wytrzyszczce przekazano z budżetu gminy na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyszczka
i Będzieszyna dotację w wysokości 39 123,92 zł.
Przedszkola. W gminie działa pięć przedszkoli: cztery dziewięciogodzinne i jedno pięciogodzinne.
Z przedszkoli tych korzysta 278 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 32 nauczycieli i katechetów
na 22 etatach przeliczeniowych oraz 19 pracowników administracyjno - obsługowych na 12 etatach
przeliczeniowych. Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w 2017 roku wydatkowano kwotę 2 125
105,44 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 700 351,13 zł, na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 314 654,93 zł (w tym min.
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług
zdrowotnych, koszty energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży
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służbowych, szkoleń, zakup, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 099,38 zł (m.in. dodatki
mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, sorty mundurowe).
Gimnazja. W Gminie funkcjonuje jedno gimnazjum i klasy gimnazjalne w pięciu szkołach
podstawowych, w których pobiera naukę 267 uczniów, w których zatrudnionych jest 88 nauczycieli na
31 etatach przeliczeniowych i 15 pracowników administracyjno - obsługowych na 10 etatach
przeliczeniowych. W 2017 roku wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 617
231,15 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 439 978,15 zł (w
tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup
usług zdrowotnych, koszty energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty
podróży służbowych, szkoleń, zakup usług pozostałych, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych
156 087,15 zł (m.in. dodatki mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, sorty
mundurowe).
Projekt ERASMUS+ „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu
zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”. Środki finansowe wydatkowane w 2017r. w ramach
programu ERASMUS+ realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Domosławicach wysokości
36 516,39 zł przeznaczone zostały min. na zarządzanie projektem i jego wdrażanie tj. obsługę finansowo
księgową, zakup materiałów promocyjnych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów
związanych z tematyką projektu oraz realizacją założeń i celów projektowych. Międzynarodowe
spotkania projektowe oraz wsparcie indywidualne min. wyjazd uczniów i nauczycieli do Niemiec
w miesiącu maju 2017r. (noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, koszty podróży).
Dowożenie uczniów do szkół. Na dowóz uczniów do szkół w okresie sprawozdawczym wydatkowano
kwotę 319 980,57 zł, w tym m.in. usługi transportowe oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych, zakup
paliwa, opon, tarczek, koszty usług telefonicznych, – 208 531,92 zł, koszty wynagrodzenia kierowcy
i opiekunów –
111 163,11 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 285,54 zł (m.in. dodatki
mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, sorty mundurowe).
Szkoły artystyczne. W szkole muzycznej I stopnia w Domosławicach pobiera naukę 633 uczniów
z terenu gminy Czchów oraz kilku gmin sąsiednich: Iwkowej, Gromnika, Dębna, Wojnicza i Łososiny
Dolnej. W szkole muzycznej zatrudnionych jest 86 nauczycieli na 75 etatach oraz 9 pracowników
administracyjno-obsługowych na 6 etatach.
Na bieżące funkcjonowanie tej szkoły w 2017 roku wydatkowano kwotę 5 220 755,16 zł, w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 197 754,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań
statutowych szkoły kwotę 720 661,18 zł (w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych, książek, instrumentów (skrzypce, tłumiki do instrumentów dętych), koszty
energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń,
a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 302 339,87 zł (m.in. dodatki mieszkaniowy, wiejski,
pomoc zdrowotna dla nauczycieli, sorty mundurowe).
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku wykorzystano kwotę 48 093,39 zł, w tym na:
- dofinansowanie dla 13 studiujących nauczycieli jako częściowy zwrot opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 6 954,00 zł;
- organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkoleń rad
pedagogicznych – 17 005,84 zł;
- wynagrodzenie koordynatorów prac zespołów samokształceniowych
szkolenia dla nauczycieli – 22 100,00 zł;

oraz doradców prowadzących

- zakup materiałów wykorzystywanych przy organizacji konferencji i warsztatów – 2 033,55 zł.
Stołówki szkolne i przedszkolne działają w 3 szkołach: w Czchowie, Jurkowie i Domosławicach.
Natomiast stołówki przedszkolne znajdują się w PP Czchów, PP Jurków i PP Tymowa. Z obiadów
przygotowywanych w stołówkach szkolnych korzysta ok. 800 uczniów. W stołówkach szkolnych
i przedszkolnych zatrudnionych jest 27 pracowników na 18 etatach przeliczeniowych. W 2017 roku
wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 639 791,43 zł, a na wydatki związane
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z realizacją ich zadań statutowych kwotę 415 136,45 zł (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia,
menuboxów, artykułów żywnościowych, koszty energii eklektycznej, wody i gazu, delegacji służbowych)
a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 826,48 zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych
kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Z tej metody pracy w okresie sprawozdawczym
objęto jedno dziecko w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano łącznie 84 754,09 zł, w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 515,89 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych 7 379,91 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 858,29 zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Z tej metody pracy w okresie
sprawozdawczym w tym obszarze objęto 18 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na ten cel
wydatkowano łącznie 457 381,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381 364,63 zł,
na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24 341,12 zł, a na świadczenia na rzecz osób
fizycznych kwotę 12 525,04 zł. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Wytrzyszczce w kwocie 39 150,61 zł.
Pozostała działalność. W 2017 roku wykorzystano środki w łącznej wysokości 18 445,75 zł , w tym na:
- działalność ZNP w Czchowie – 8 040,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów –
1 410,60 zł,
- zakup nagród dla laureatów Turnieju BRD – 800,00 zł,
- zakup materiałów odblaskowych - 495,15 zł,
- wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli – 1 200,00 zł,
- wynagrodzenie specjalisty za opracowanie analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka projektu w ramach
Poddziałania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 6 500,00 zł.
Ochrona zdrowia
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 139 611,50 zł, a wykonany
w kwocie 118 675,75 zł, tj. w 85,00 % i wykonane wydatki stanowią 0,28 % wydatków bieżących
budżetu Gminy Czchów w 2017 roku.
Zwalczanie narkomanii. Kwota 3 050,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań, w tym: na finansowanie kosztów spektaklu profilaktycznego wraz z materiałami
edukacyjnymi w zakresie narkomanii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Czchowie oraz
sfinansowanie kosztów zakupu nagród w ramach szkolnego projektu profilaktycznego „Decyzja należy
do Ciebie – wybierz życie bez narkotyków” przeznaczonego dla uczniów kl. V – VII szkół
podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota 102 164,14 zł została przeznaczona na wydatki bieżące,
w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 34 302,88 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań kwota 37 861,26 zł. Szczegółowy zakres poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
na kwotę 11 079,88 zł. – w tym: prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (koszty zatrudnienia
pedagoga, psychologa i policjanta). W okresie sprawozdawczym z porad psychologicznych skorzystało
52 osoby, z porad pedagogicznych skorzystało 41 osób, porad konsultanta z zakresu przemocy w rodzinie
skorzystało 11 osób.
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 32 923,14 zł, w tym: postanowienie Sądu Rejonowego
w Brzesku w sprawie złożonych wniosków o leczenie odwykowe – 8 osób, końcowe postanowienie Sądu
Rejonowego w Brzesku o sposobie leczenia – 4 osoby, opinia psychologiczna i psychiatryczna dotycząca
stopnia uzależnienia od alkoholu dla 7 osób, opinia biegłych wydana przez Sąd Rejonowy w Brzesku dla
5 osób, współfinansowanie ferii zimowych organizowanych przez MOKSiR w Czchowie dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Czchów z elementami profilaktyki uzależnień, finansowanie działalności Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czchowie, tj.: wynagrodzenie członków MKRPA w Czchowie
oraz bieżąca działalność komisji między innymi: zakup znaczków, szkolenia dla członków komisji.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym odbyła
17 posiedzeń i rozpatrzyła 18 wniosków dotyczących skierowania na leczenie odwykowe. W trakcie
prowadzenia postępowań: 4 osób osoby skierowano do psychologa, 8 spraw zostało skierowanych do Sądu
Rejonowego w Brzesku, 8 spraw zostało zakończonych, 8 spraw jest nadal w toku. W wyniku
prowadzonych postępowań 6 osób zostało skierowanych na opinię biegłego odnośnie stopnia uzależnienia
od alkoholu, ponadto podczas posiedzeń komisji w ciągu roku zostały przyjęte i wydane
22 postanowienia na podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych – 26 161,12 zł, w tym na finansowanie programów
edukacyjnych i profilaktycznych z terenu Gminy Czchów, w tym: spektaklu profilaktycznego dla dzieci PSP
w Czchowie, PP w Jurkowie, PP w Tymowej w dniu 20.02.2017 r., spektaklu profilaktycznego dla uczniów
SOSW w Złotej w dniu 17.03.2017 r. oraz spektaklu profilaktycznego dla dzieci PP w Czchowie w dniu
13.11.2017 r., w ramach wspierania finansowego przedsięwzięć spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży Gminy Czchów współfinansowano: akcję profilaktyczną „Bieg po zdrowie” w dniu 29.04.2017 r.,
piknik integracyjny dla uczniów PSP w Czchowie w dniu 10 września 2017 r., wyjazd integracyjny dla
uczniów ZS w Jurkowie w dniach 1-11 czerwca 2017 r., piknik integracyjny dla dzieci z PP w Czchowie
w dniu 12.06.2017 r., spotkanie integracyjne dla uczniów ZSiP w Domosławicach w dniach 13-14 czerwca
2017 r. – przewóz osób, wyjazd dzieci z Czchowa do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie 03-13
lipca 2017 r., akcję „Postaw na rodzinę” w dniach 12 – 13 września 2017 r., spotkanie profilaktyczne dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gniny Czchów w dniu 27 września 2017 r., zakup
namiotu do zajęć profilaktycznych dla uczniów PSP w Jurkowie. Ponadto finansowanie organizacji konkursów
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i innymi zagrożeniami
społecznymi, w tym: zakup nagród dla młodzieży w ZS w Tworkowej za udział w konkursie pn. „Stawiamy na
rodzinę”, zakup biletów jako nagroda dla uczniów PSP Wytrzyszczce w dniu 13.06.2017 r., zakup nagród dla
uczniów PSP w Jurkowie za udział w konkursie pn. „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie
i uczynkach; jest wolny od nałogów”, finansowanie nagród podczas imprezy integracyjnej organizowanej przez
Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” w dniu 26.09.2017 r. na Hali Sportowej w Czchowie,
finansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego w ramach w ramach Międzyszkolnego
Turnieju Strzeleckiego na 2017 r. w dniu 10.11.2017r., finansowanie nagród dla dzieci z PP w Czchowie.
Finansowanie zajęć sportowych poprzez opłacenie przejazdu drużyny piłkarskiej do Wiednia na turniej
piłkarski. W ramach wspierania finansowego przedsięwzięć spędzania wolnego czasu wśród dorosłych
mieszkańców Gminy Czchów poprzez dofinansowanie m.in. udziału w programie szkoleniowym w zakresie
ochrony p.poż. pt. „Pali się” oraz przewóz osób do Krakowa w dniu 18.06.2017 r., a także udział w programie
szkoleniowym w zakresie profilaktyki do Krakowa w dniu 25.11.2017 r. oraz edukację publiczną poprzez
organizację otwartego dnia MKRPA w dniach 29-30 lipca 2017r.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych – 2 000,00 zł., w tym: finansowanie biwaku harcerskiego z elementami profilaktyki
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czchów dniach 27.06-01-07.2016 r.
W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku wydatkowano
kwotę 30 000,00 zł na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa
spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i wolny od alkoholu i środków psychoaktywnych
realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej w ramach dotacji udzielonej w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Pozostała działalność. Łączne wydatki to kwota 13 461,61 zł. W tym: kwota 4 500,00 zł to dotacja
z budżetu Gminy Czchów na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przekazanej
dla: Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” na realizację zadania pn.
„Bieg po zdrowie – czyli Dzień Dziecka na sportowo” – 2 500,00 zł oraz Stowarzyszenia Dobroczynnego
Iskierka Nadziei na realizację zadania pn.” Czerwonokrzyska edukacja obywatelska młodzieży” –
2 000,00 zł.
W 2017 roku Gmina Czchów wspólnie z Powiatem Brzeskim realizowała program zdrowotny dotyczący
profilaktyki zakażeń pneumokokowych oraz
program dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego. Z budżetu gminy na szczepienia ochronne przekazano łącznie kwotę 8 961,61 zł.
Pomoc społeczna
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 1 262 878,02 zł, a wykonany w kwocie
1 190 466,19 zł, tj. w 94,27 % i wykonane wydatki stanowią 2,77 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
Domy pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji opłacony został
pobyt 11 osób w DPS - udzielono 121 świadczeń na łączną kwotę 279 532,91 zł.
Ośrodki wsparcia. W 2017 roku z budżetu Gminy Czchów udzielona została dotacja w kwocie
115 510,16 zł
(w tym 85 688,14 zł dotacja wojewody i 29 822,02 zł środki własne Gminy) dla organizacji pozarządowej
na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodków Wsparcia pn. „Gminny Klub Samopomocy” w ramach
programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów”.
Ośrodki te działały w okresie 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r. organizując zajęcia mające na celu: integrację
międzypokoleniową, zapewnienie ciągłości kulturowej, zwiększenie samodzielności seniorów, służenie
ludziom młodym takimi doświadczeniami osób starszych, które ułatwią im osiągnięcie wyznaczonych
celów, poznanie nowych aktywnych form spędzania wolnego czasu. Ponadto raz na kwartał organizowany
był wyjazd turystyczno – kulturalny (Żywiec, Krynica, Kraków, Teatr w Tarnowie) oraz spotkanie
integracyjne. W projekcie wzięło udział 30 osób w tym (15 osób starszych oraz 15 dzieci). Rezultatem
każdego z warsztatów w ramach Ośrodka jest integracja międzypokoleniowa dzieci i osób starszych.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W 2017 r. wydatki na cele statutowe w ramach
tego rozdziału to kwota 3 800,15 zł., w tym sfinansowano udział pracownika MOPS w Czchowie
w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 200,15 zł oraz sporządzenie
Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Czchów, w tym przemocy w rodzinie na kwotę
3 600,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W okresie sprawozdawczym zapłacono
składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości: 23 851,82 zł., w tym: opłacono ubezpieczenie
zdrowotne dla 19 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego udzielając
211 świadczeń na kwotę 9 182,18 zł, opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób pobierających
świadczenia rodzinne udzielając 201 świadczeń na kwotę 14 669,64 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 177 762,83 zł, z podziałem na pomoc w formie:
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- zasiłków celowych i specjalnych wypłaconych ze środków własnych skorzystało łącznie 107 rodzin na
kwotę 79 379,51 zł., w tym: zasiłki celowe wypłacono bezpośrednio 53 rodzinom, udzielono 101 świadczeń
na kwotę 39 840,80 zł, w tym m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, dofinansowania do
opłat związanych z utrzymaniem domu. W przypadkach gdy obawiano się, że środki przeznaczone na zasiłki
celowe mogą być wykorzystane niewłaściwie, udzielono pomocy w formie rzeczowej, tj. opał został
bezpośrednio dostarczony do rodzin, zakupiono piecyk grzewczy z szamotem wraz z akcesoriami, żywność
przez rodziny pobierana jest bezpośrednio w sklepach, z tych form pomocy skorzystało 21 rodzin –
22 świadczenia na łączną kwotę 8 620,00 zł. zasiłki celowe specjalne otrzymało 30 rodzin, którym udzielono
45 świadczeń na kwotę 18 280,00 zł (również w przypadku tych zasiłków udzielona została pomoc w formie
rzeczowej tj. opał został bezpośrednio dostarczony do rodzin – z tych form pomocy skorzystało 11 rodzin –
13 świadczeń na kwotę 5 810,00 zł). Pokryto koszt pogrzebu dla jednej osoby na kwotę 3 672,00 zł.
Wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego tj. pożar i naprawa dachu - dla 2 rodzin –
2 świadczenia na kwotę 6 944,00 zł. Dofinansowano organizację Wigilii dla osób starszych i samotnych
organizowanej w ZSiP w Domosławicach, kwota 2 022,71 zł.
- zasiłków okresowych, które zostały wypłacone 48 rodzinom (232 świadczeń) na łączną kwotę 96 123,00 zł.
Zostały przyznane m.in. z powodu bezrobocia – 20 rodzin otrzymało 93 świadczenia na łączną kwotę
45 697,00 zł, z powodu długotrwałej choroby – 6 rodzin otrzymało 19 świadczeń na kwotę 5 830,00 zł,
z innych przyczyn niż wymienione powyżej 22 rodziny – 120 świadczeń na łączną kwotę 44 596,00 zł.
- ponadto w okresie 10-12 2017 r. finansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn 1 osoby –
3 świadczenia na kwotę 2 260,32 zł.
Dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11 świadczeń dla 1 rodziny na kwotę
3 190,74 zł.
Zasiłki stałe. W 2017 roku 21 osobom udzielono 225 świadczeń na łączną kwotę 109 311,02 zł.
Ośrodki pomocy społecznej. Wykonane wydatki bieżące to kwota 427 310,49 zł w tym: koszty
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - kwota 340 615,89 zł: to koszty zatrudnienia pracowników
(6,25 etatu w tym: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, referent ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, pomoc administracyjna – osoba zatrudniona od 01.01.2017 r. do
07.10.2017r. po odbyciu stażu. Ponadto od marca 2017 r. do grudnia 2017 r. MOPS w Czchowie do
realizował umowę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie o dofinansowanie rozwoju
pomocy społecznej poprzez pracę socjalną w ZOL w Czchowie, z tej umowy częściowo sfinansowano
koszty już zatrudnionego pracownika socjalnego w MOPS w Czchowie oraz zatrudniony został
psycholog na podstawie umowy zlecenie od czerwca do września 2017 r. realizujący wsparcie
psychologiczne dla osób przebywających w ZOL w Czchowie), wypłacono dodatki socjalne dla
3 pracowników socjalnych, a także koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilno –
prawnych (administrator systemów informatycznych, sprzątaczka).
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 69 748,34 zł (pokrycie kosztów związanych
z administracyjną obsługą ośrodka: m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, druków akcydensowych,
papieru do drukarek i ksero, środków czystości, opłaty pocztowe, odnowienie licencji na programy
komputerowe, naprawa kserokopiarki, dostęp do internetu, koszty delegacji służbowych i ryczałtu
samochodowego dla 3 pracowników socjalnych, koszty wywiadów środowiskowych, wymiana drzwi
wejściowych do MOPS, przegląd gaśnicy, koszty kontroli i częściowej wymiany instalacji elektrycznej,
koszty usług BHP, zakupu i wymiany urządzeń sanitarnych, koszty energii elektrycznej i wody, badania
okresowe pracowników, koszty telefonu, opłaty za polisy ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, koszty
szkoleń dla pracowników, koszty odnowienia certyfikatów do podpisów kwalifikowalnych, w związku
z realizacją umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie o dofinansowanie rozwoju
pomocy społecznej poprzez pracę socjalną w ZOL w Czchowie, dla pracownika socjalnego realizującego
to zadanie zakupiony został komputer oraz drukarka, poniesiono także wydatki na finansowanie
warsztatów manualnych, spotkania świąteczne i występ klubu seniora „Nasza Chata” dla osób
przebywających w ZOL w Czchowie.
Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota 16 946,26 zł (wypłata wynagrodzenia
dla 3 opiekunów z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 11 600,00 zł, pozostała kwota
5 346,26 zł, to wydatki przeznaczone na zakup wody dla pracowników MOPS, ekwiwalent pieniężny za
odzież dla 3 pracowników socjalnych oraz wymiana szkieł korygujących do pracy przy komputerze.
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki bieżące w kwocie 4 172,90 zł dotyczą
kosztów zatrudnienia w okresie 06 – 12.2017 r. 2 osób na podstawie umów cywilno – prawnych do
realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych. W okresie
sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób z terenu Gminy Czchów. Do
podstawowych zadań zatrudnionych opiekunek należały przede wszystkim: zakupy, sprzątanie
mieszkania, zakup leków, dostarczanie wody ze studni, drewna opałowego do mieszkania, palenie
w piecu, wykonanie prania, pomoc w przygotowaniu posiłku, podstawowa opieka higieniczna,
zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
Pomoc w zakresie dożywiania. W 2017 roku MOPS był realizatorem wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie
na ten cel wydatkowana została kwota 45 856,14 zł (z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych
42 177,12 zł i wydatki statutowe 3 679,02 zł). Środki własne przeznaczone na ten cel to kwota
18 342,46 zł natomiast kwota 27 513,68 zł to środki z budżetu Wojewody Małopolskiego. Środki te
zostały przeznaczone na:
- dożywianie uczniów w szkołach - z tej formy pomocy skorzystało 103 uczniów, wydano 13 296 posiłków
w szkołach na kwotę: 24 214,82 zł;
- świadczenia w formie zasiłku celowego - 53 rodzinom udzielono 109 świadczeń na kwotę 17 962,30 zł;
- dowóz posiłków do szkół tj. Publiczne Gimnazjum w Czchowie, Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej,
Publiczne j Szkoły Podstawowej w Tymowej na kwotę: 3 679,02 zł.
Pozostała działalność. W 2017 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano
kwotę 167,03 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 74 691,68 zł, a wykonany w kwocie
49 036,51 zł, tj. w 65,65 % i wykonane wydatki stanowią 0,11 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w 2017 roku.
W 2017 roku Gmina Czchów przystąpiła do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach programu utworzono 6 Szkolnych Punktów Informacji
i Kariery. Programem objęto 124 uczniów gimnazjum z terenu Gminy Czchów. Doradcy zawodowi
przeprowadzili 275 godzin zajęć z uczniami (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne). Łącznie na
realizację programu w 2017 roku wydatkowano 49 036,51 zł , w tym środki UE – 44 395,66 zł, środki
Budżetu Państwa – 2 611,89 zł, środki budżetu gminy – 2 028,96 zł. Na zakup wyposażenia SPINEK
wydatkowano kwotę 23 420,99, na wynagrodzenie dla doradców zawodowych, delegacje oraz zakup
materiałów i pomocy edukacyjnych wydatkowano 23 650,18 zł. Koszty pośrednie związane z obsługą
projektu stanowiły kwotę 1 965,34 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 178 516,00 zł, a wykonany
w kwocie 164 396,21 zł, tj. w 92,09 % i wykonane wydatki stanowią 0,38 % wydatków bieżących
budżetu Gminy Czchów w 2017 roku.
Świetlice szkolne działają w 2 szkołach: w Czchowie i Domosławicach. W świetlicach szkolnych
zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 1,33 etatach przeliczeniowych. W 2017 roku wydatkowano na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 50 968,54 zł, na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań wydatkowano kwotę 7 883,73 zł (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS),
natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 866,64 zł.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to
75 016,00 zł W I półroczu 2017 roku realizatorem powyższych świadczeń był Urząd Miejski w Czchowie
w tym okresie z wsparcia skorzystało 200 uczniów - na kwotę 48 376,000, od II półrocza 2017 roku
realizatorem powyższych świadczeń został MOPS w Czchowie. W wymienionym okresie wypłacono
78 świadczeń na łączną kwotę 26 640,00 zł.
Z programu „Wyprawka szkolna” w 2017 roku skorzystało 21 uczniów na łączną kwotę 5 661,30 zł.
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Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W 2017 roku wypłacono stypendia dla
166 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe
uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 na kwotę 20 000,00 zł.
Rodzina
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 12 246 180,23 zł, a wykonany
w kwocie 12 174 099,92 zł, tj. w 99,41 % i wykonane wydatki stanowią 28,29 % wydatków bieżących
budżetu Gminy Czchów w 2017 roku.
Świadczenie wychowawcze. Świadczenia wychowawcze popularnie nazywane programem 500+ są
realizowane na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program
Rodzina 500+ realizowany jest przez Urząd Miejski w Czchowie od 01 kwietnia 2016 r i w całości
finansowany jest ze środków budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym złożono 868 wniosków
o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na 1 513 dzieci.
Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 90 719,61 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych, w tym m.in. wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych
i uznaniowych dla pracowników.
Na wydatki związane z realizacja zadań statutowych – kwota 34 828,89 zł w tym m.in. zakup
materiałów biurowych, i eksploatacyjnych, wyposażenia, druków akcydensowych, badań lekarskich
profilaktycznych wstępnych, usług pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
podróże służbowe pracowników, udział w szkoleniach, seminariach w zakresie wykonywanych
obowiązków służbowych oraz koszt energii elektrycznej.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8 246 725,80 w okresie sprawozdawczym udzielono
16 522 świadczenia wychowawcze, którymi objęte zostało 1 513 dzieci z terenu gminy Czchów, na
łączną kwotę 8 246 617,30 oraz zakup napojów dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami
na kwotę 108,50 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 20 766
świadczeń z zasiłków rodzinnych na kwotę: 2 993 167,88 zł, z tego: 12 535 świadczeń z zasiłków
rodzinnych na łączną kwotę 1 393 576,24 zł (zasiłki rodzinne pobierane na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia, powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia), 6 244
świadczenia z tytułu dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) na kwotę
671 281,54 zł, 91 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 91 000,00 zł, 2 349
świadczeń opiekuńczych (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia
pielęgnacyjne) na kwotę 837 310,10 zł.
Zasiłki dla opiekunów wypłacono 14 osobom - 130 świadczeń na kwotę 66 911,30 zł.
Dla 42 osób uprawnionych do świadczeń rodzicielskich wypłacono 324 świadczenia na kwotę
299 684,50 zł.
W związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
wypłacono dla 1 rodziny jednorazowe świadczenie na kwotę 4 000,00 zł
W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 469 świadczeń dla 42 osób uprawnionych
z 23 rodzin na łączną kwotę 192 638,39 zł.
Łącznie w powyższych działaniach wypłacono 21 690 świadczeń na kwotę 3 556 402,07 zł.
Kwota 206 763,11 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich
naliczanymi pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób korzystających z pomocy w formie
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świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów (w okresie sprawozdawczym opłacone zostały składki
społeczne dla 41 osób).
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowana została
kwota 25 376 64 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych druków akcydensowych, usługi pocztowe,
naprawę ksera, odpis na ZFŚS do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym
10 464,93 zł to kwota zwróconych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich.
Karta Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym przyjęto 31 wniosków o wydanie Karty Dużej
Rodziny przyznano 157 Kart Dużej Rodziny, wydano 131 Kart Dużej Rodziny. Na wykonanie tych
czynności Gmina otrzymała środki pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w wysokości
415,40 zł, z tych środków zakupione zostały materiały biurowe. Realizacja programu jest zadaniem
zleconym gminy z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa. Ma na celu zapewnić
szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności rodzinom wielodzietnym. Program ma zasięg
ogólnokrajowy. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny
wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
odpowiedzialny jest za zapewnienie produkcji kart, dystrybucji kart oraz systemu teleinformatycznego.
Wspieranie rodziny. W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2016 – 2018 oraz „Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” poniesiono wydatki w kwocie 9 000,00 zł, w tym: ze środków
własnych – 7 513,78 zł, z dotacji z budżetu państwa – 1 486,22 zł. Wydatki te dotyczyły kosztów
zatrudnienia 3 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01 stycznia 2017 do
31 grudnia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym asystenci rodziny udzielili wsparcia dla 3 rodzin z terenu Gminy Czchów.
Do zadań asystenta rodziny należało między innymi: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, pomoc
rodzinie w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc rodzinie
w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków
rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
dokonywanie okresowej oceny z podjętych działań. Głównym celem podjętych działań w ramach Gminnego
Programu Wsparcia Rodziny na lata 2016 – 2018 jest stworzenie warunków do prawidłowego wypełniania
przez rodziny funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W ramach Programu podjęto działania profilaktyczne
sprzyjające umacnianiu rodziny (pikniki rodzinne, dla mieszkańców gminy, spotkania informacyjno edukacyjne). Rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi mogły skorzystać z rad konsultantów
działających przy MOPSw Czchowie - Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym. Rodziny dysfunkcyjne
zostały objęte szczególną opieką pracowników socjalnych – przyznano pomoc finansową, rzeczową,
dożywianie dzieci w szkołach, zaproponowano aktywizację społeczno - zawodową. Wszystkie w/w
działania służyły realizacji gminnej polityki rodzinnej. Oprócz pomocy finansowej rodziny objęte są
pomocą w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna rozumiana, jako działalność zawodowa skierowana na
pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu przez nie zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, jest realizowana w pomocy
środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju
poradnictwo: prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym
załatwieniu konkretnych trudnych spraw życiowych. W okresie sprawozdawczym 3 pracowników
socjalnych, realizowało pracę socjalną w 208 rodzinach, w tym wyłączniew postaci pracy socjalnej w 53
rodzinach, gdyż pracą socjalną obejmuje się wszystkie rodziny bez względu na dochód. Praca ta najczęściej
polegała na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, emerytalno – rentowych, utrzymania
mieszkania, remontów, zakupu żywności, kontaktu z pedagogami, kuratorami, sądem, policją itp.
W rodzinach z problemem alkoholowym, lub mającymi problem w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
udzielana pomoc finansowa podlega ścisłej kontroli przez pracownika socjalnego. Odbywa się to na
zasadzie pomocy rzeczowej - przekazaniu bądź przelaniu zasiłków na wyznaczony sklep, gdzie podopieczni
dokonują zakupów sami, z wyłączeniem używek, bądź np. na skład opałowy. Prócz tego pracownicy
socjalni współpracowali z Policją, organizacjami pozarządowymi, ZUS, KRUS, Urzędem Pracy, Caritas,
Akcją Katolicką, PCPR, innymi jednostkami pomocy społecznej z terenu naszego powiatu i województwa.
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi odbywa się systematycznie, jako wzbogacenie
podstawowej oferty pracy socjalnej. Z roku na rok krąg instytucji, z którymi współpracujemy
systematycznie się powiększa. MOPS w Czchowie realizuje także zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zgodnie z ustawąo przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie
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Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2013 – 2017. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń powołanego w 2011 r. Zespołu
Interdyscyplinarnego, 17 rodzin z ostało objętych działaniami Zespołu, założono 10 Niebieskich Kart,
powołano 9 grup roboczych. Ostatecznie Zespół Interdyscyplinarny zakończył w okresie sprawozdawczym
17 procedur Niebieska Karta. Podejmowane są działania informacyjno - edukacyjne dla mieszkańców
gminy Czchów w 2017 r.: cykl artykułów na stronie internetowej MOPS, ferie dla dzieci z terenu Gminy,
bieg po zdrowie, pogadanki profilaktyczne, spotkania sportowo – rodzinne. Prowadzono lokalne kampanie
społeczne tj. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, dni otwarte Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego, pikniki: Postaw na rodzinę,
Stawiam na rodzinę, Kampania z przekazaniem ulotek informacyjnych (szkoły, placówki służby zdrowia,
mieszkańcy gminy). Opracowano lokalną diagnozę Problemów Społecznych. W ramach realizacji programu
podjęta została współpraca z Kościołem w celu wprowadzenia elementu edukacji na temat zjawisk
przemocy w rodzinie. Ponadto nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie
„Iskierka Nadziei” - finansowano Spartakiadę dla niepełnosprawnych, Fundacja im. Jana Hetmana
Tarnowskiego) oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy i powiatu (PCPR, MOKSIR). Na stronie
internetowej MOPS, na tablicach ogłoszeń, upowszechniano informacje w zakresie możliwości form
uzyskania pomocy różnego rodzaju, opracowano informator dla ofiar przemocy w rodzinie. W 2017 r.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostali objęci szkoleniami obejmującymi szeroki zakres wiedzy
służącej pracy z osobami dotkniętymi problemem przemocy domowej. Prowadzono poradnictwo w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu edukacyjnych
i opiekuńczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą (Mama, Tata i Ja – praca
socjalna). Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, pikniki rodzinne.
Rodziny zastępcze. W 2017 roku wydatki w kwocie 3 868,40 zł to koszty pobytu 2 dzieci pochodzących
z terenu gminy Czchów w niezawodowej rodzinach zastępczych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 1 862 453,00 zł, a wykonany w kwocie
1 555 359,42 zł, tj. w 83,51 % i wykonane wydatki stanowią 3,61 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w roku 2017.
Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym to:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 284 909,64 zł dotyczą
wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych
wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych, składek na Fundusz Emerytur
Pomostowych pracowników, dodatków za pracę w warunkach szkodliwych, wypłata wynagrodzeń dla osób
fizycznych w ramach umów cywilno-prawnych. Wydatki na świadczenia w łącznej kwocie 1 619,95 zł
obejmują zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów w związku
z wysokimi temperaturami.
Wydatki na realizację zadań statutowych – 261 633,49 zł (w tym m.in. zakup energii elektrycznej, zakup
paliwa, zakup materiałów niezbędnych do naprawy sieci kanalizacyjnej podczas awarii, koszty
ubezpieczenia kanalizacji oraz ubezpieczenie samochodów, opłata środowiskowa, koszty inwentaryzacji
przyłączy kanalizacyjnych, opłata za odbiór i zagospodarowanie osadu, badanie ścieków, zakup środka
chemicznego do oczyszczenia ścieków, comiesięczny abonament za monitoring na przepompowni ścieków
prowadzony przez Zakład Usługowo Handlowy Instalbud Szepielak, zakup styczników na przepompownie
ścieków, koszty usuwania awariiw urządzeniach elektrycznych, badania okresowe samochodów, naprawa
samochodów, naprawa silników, zakup materiałów i koszty wykonania kosza wyłapującego nieczystości
nie mogące trafić do sieci kanalizacyjnej na przepompowni ścieków w miejscowości Domosławice, koszty
wynajmu ciągnika do wywozu nieczystości ciekłych, części i naprawa ciągnika MTZ, opłata za dzierżawę
gruntu pod sieć kanalizacyjną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pompy na
oczyszczalnie ścieków, zakup wykaszarki do utrzymania czystości na obiektach kanalizacyjnych.
Gospodarka odpadami - wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 66 987,18 zł dotyczą wypłaty
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, nagród okolicznościowych i uznaniowych pracowników oraz
wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego z tytułu poboru za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 18 964,00. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano
kwotę 554 891,07 zł w tym m.in. koszty umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
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mieszkańców z terenu Gminy Czchów zawartej pomiędzy Gminą Czchów a Firmą Usługowo-Handlowa
Dimarco w Iwkowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usuwanie azbestu z terenu Gminy
Czchów oraz aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zakup sprzętu komputerowego.
Wydatki na świadczenia w łącznej kwocie 102,26 zł, obejmują zakup napojów w związku z wysokimi
temperaturami.
Oczyszczanie miast i wsi – wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 47 718,65 zł dotyczą wypłaty
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń
rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych, dodatków za pracę w warunkach szkodliwych,
dodatków za pracę w porze nocnej, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników.
Wydatki na realizację zadań statutowych – 55 993,03 zł (w tym m.in.: zakup paliwa, koszty energii
elektrycznej i wody, wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz właściwym utrzymaniem placów
i zieleni, zakup narzędzi, koszt okresowych badań technicznych pojazdów, zakup środków czystości
i środków ochrony indywidualnej, koszty usług w zakresie czyszczenia toalet przenośnych, wypożyczenie
toalet (toi toi) na okres lata i ustawienie ich na parkingu w msc. Wytrzyszczka, zakup worków na śmieci,
naprawa oświetlenia fontanny, zakup materiałów do malowania, zakup listewek do ławek ulicznych, zakup
ziemi i roślin, naprawa kosiarki i zakup głowic do kosy, zakup materiałów do odnowienia i remontu
pomieszczeń socjalnych na byłej bazie ZUK, zakup opon do samochodu IVECO, a także koszty badań
profilaktycznych okresowych. Wydatki na świadczenia w łącznej kwocie 1 685,05 zł obejmują zakup
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów w związku z wysokimi
temperaturami.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie
1 908,94 zł (wydatki związane z utrzymaniem placów i zieleni w gminie, zakup kwiatów, ziemi, doniczek
oraz nawozów do kwiatów).
Schroniska dla zwierząt – wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 9 641,90 zł to koszty
związane
z realizacją obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, tj. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
– utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku, wyłapywanie i ich czasowe utrzymanie oraz koszty opieki
weterynaryjnej, koszty utylizacji a także zakup karmy dla zwierząt.
Oświetlenie ulic placów i dróg – oświetlenie ulic placów i dróg – wydatki na realizację zadań statutowych
w kwocie 252 346,94 zł to koszty energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do oświetlenia ulic, placów
oraz dróg na terenie Gminy Czchów, bieżące utrzymanie sieci oświetlenia drogowego tj. m.in. wymiana
zużytych żarówek, przeglądy techniczne sieci.
Pozostała działalność – wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 15 921,32 zł to wpłaty gmin
na rzecz przynależności Gminy do związków gmin (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora
Rożnowskiego na jego bieżącą działalność w kwocie 10 000,00 zł), zakup środków czystości w celu
utrzymania należytych warunków sanitarnych w szaletach publicznych, zakup energii elektrycznej i wody
na potrzeby szalet publicznych oraz placu targowego „Mój Rynek”, bieżące utrzymanie szaletów
publicznych oraz placu targowego w Czchowie, kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu szaletów publicznych.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 1 037 963,00 zł, a wykonany
w kwocie 1 027 613,00 zł, tj. w 99,00 % i wykonane wydatki stanowią 2,39 % wydatków bieżących budżetu
Gminy Czchów w 2017 roku.
Największy udział w tej kwocie stanowiła dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Czchowie w kwocie 688 500,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie
w kwocie 298 000,00 zł. Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego MOKSiR
i MBPw Czchowie za 2017 rok zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Kwota 16 113,00 zł to koszty wykonania aktualizacji
i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Grodzisko – miejski park zieleni i wypoczynku w miejscowości
Czchów, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Pozostała działalność. Kwota 5 000,00 zł to kwota dotacji przekazanych z budżetu Gminy Czchów na
wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
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Czchowskiej na realizację zadania pn. „Historyczne i kulturowe inspiracje - Zamość – wycieczka dla
seniorów i społeczników z Gminy Czchów” – 3 000,00 zł oraz na zadanie „Historyczne wędrówki po
Krakowie” – kwota 2 000,00 zł.
Natomiast kwota 20 000,00 to koszt wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych zawartych dla
potrzeb realizacji przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Domosławicach „Opery na orkiestrę, chór, solistów
oraz zespoły rytmiczne pt. Śpiewająca Pipi”, na którą otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Zamówień kompozytorskich”.
Kultura fizyczna
Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 55 800,00 zł, a wykonany w kwocie
40 986,99 zł, tj. w 73,45 % i wykonane wydatki stanowią 0,1 % wydatków bieżących budżetu Gminy
Czchów w roku 2017 r.
Kwota 7 000,00 zł to kwota dotacji przekazanych z budżetu Gminy Czchów na wsparcie realizacji zadań
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, dla:
1. Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na realizację zadania pn. „Sportowo i rodzinnie” – kwota
2 000,00 zł,
2. Stowarzyszenia Dobroczynnego „Iskierka Nadziei” na realizację zadania pn. „V Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych” – kwota 5 000,00 zł;.
Wydatki statutowe to kwota 29 186,99 zł w tym m.in. realizacja wspólnie z Województwem
Małopolskim projekt nauki pływania pn. „Już pływam”, partycypacja w kosztach realizacji Szkolnego
Klubu Sportowego, wykonanie mapy dla celów projektowych oraz wykonanie banerów promocyjnych. Na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4 800,00 zł - koszt wynagrodzenia dla
opiekunów szkolnych przy realizacji projektu nauki pływania pn. „Już pływam”.
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Tabela nr 2. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czchów za 2017 rok.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

010
01095
6050

6050

rzeczowe

212 676,00

204 046,70

Pozostała działalność

212 676,00

204 046,70

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 676,00

204 046,70

212 676,00

Wykonano przebudowę dróg:
• Droga "Będzieszyna Trawniki" w m Będzieszyna asfalt o długości 300mb
• Droga "Do Cichego" w m Biskupice Melsztyńskie asfalt o długości 120mb
• Droga "Domosławice Faliszewice" w m Domosławice asfalt o długości 270mb
• Droga "Zabrzański Czuba" w m Piaski Drużków asfalt o długości 200mb
• Droga „Na Góry” w m Jurków asfalt o długości 150mb
204 046,70
Wykonano przebudowę dróg:
• Droga "Będzieszyna Trawniki" w m Będzieszyna asfalt o długości 300mb
• Droga "Do Cichego" w m Biskupice Melsztyńskie asfalt o długości 120mb
• Droga "Domosławice Faliszewice" w m Domosławice asfalt o długości 270mb
• Droga "Zabrzański Czuba" w m Piaski Drużków asfalt o długości 200mb
• Droga „Na Góry” w m Jurków asfalt o długości 150mb

770 001,00

384 652,28

770 001,00

384 652,28

737 001,00

357 852,28

160 000,00

100 709,21 Wykonano sieć wodociągową Czchów Zeliny i Machulec o dł.1300 m

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody

40002

finansowe

Rolnictwo i łowiectwo

Modernizacja dróg dojazdowych do pól

400

Wykonanie
Plan

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa wodociągu w msc. Czchów - Zapotocze Górne Machulec
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
w miejscowości Tymowa i Tworkowa- przejścia przez drogę
krajową nr 75 relacji Brzesko- Nowy Sącz

20 000,00

Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków

13 000,00

Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Piaski
Drużków

40 000,00

Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka

37 400,00

Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie

436 101,00

16 200,00

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę przejścia
wodociągiem przez drogę krajową.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu w m.
Jurków - Równia i Szotówka. Uzyskano decyzję środowiskową i WZiZT. Uzyskano
zgody właścicieli działek na wejście w teren celem realizację inwestycji budowy
wodociągu. Dokonano płatności I transzy wynagrodzenia.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na rozbudowę
31 705,00
wodociągu w m. Piaski Drużków
Zakupiono mapy zasadnicze do postępowań administracyjnych związanych
228,00
z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowej studni dla
gminnego ujęcia wody w Czchowie obejmującą projekt budowlany i dokumentację
hydrogeologiczną na pobór wód podziemnych. Płatności za realizację zamówienia
180 260,07
nastąpią w 2018 roku.
Wykonano I etap rozbudowy gminnego ujęcia wody obejmujący budowę studni wraz
z urządzeniami technologicznymi.
4 000,00
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Treść

Paragraf

6060

– 42 –

60011
6050

60013
6050

60014
6300

60016
6050

Wykonanie
Plan

Wykonanie infrastruktury technicznej dla przepompowni wody
w m. Piaski Drużków

30 500,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

33 000,00

Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

33 000,00

Transport i łączność

600

Poz. 4172

1 714 991,00

finansowe

rzeczowe
Zakupiono i dokonano montażu pompowni wody w m. Piaski Drużków oraz
24 750,00 wykonano infrastrukturę techniczną w postaci zasilania energetycznego i drogi
dojazdowej.
26 800,00
Dokonano wykupu ciągnika rolniczego w zakupionego w formie leasingu
26 800,00
operacyjnego
1 107 893,47

Drogi publiczne krajowe

55 000,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Opracowanie projektu chodnika dla zadania "Budowa chodnika
przy drodze krajowej nr 75 w miejscowości Tymowa, Czchów
i Jurków na odcinku od km 30+100 do km 30+588, od km 32+300
do 33+800 oraz od km 38+525 do km 39+077"
Drogi publiczne wojewódzkie

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00 Trwają prace projektowe.

50 000,00

24 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc.
Tymowa
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w msc.
Jurków - opracowanie projektu
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze
powiatowej nr 1441K Złota przez Wieś w msc. Złota
Przebudowa pobocza z adaptacją dla potrzeb ruchu pieszego przy
drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia w msc.
Czchów
Drogi publiczne gminne

50 000,00

24 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Aktualizacja dokumentacji budowlanej i zmiana kosztorysów dla
zadania pn.: "Budowa parkingu - publicznych miejsc postojowych
na działce ewidencyjnej nr 805 w miejscowości Jurków, gm.
Czchów
Budowa chodnika Jurków - Równia

115 000,00

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ujął chodnik w swoim projekcie
przebudowy drogi wojewódzkiej. Ogłoszono przetarg.
Wykonano projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej od ronda do przejścia dla
24 000,00
pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Jurkowie
115 000,00

115 000,00

115 000,00

40 000,00

40 000,00

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku wybudowano chodniki przy
drogach powiatowych: w Złotej o długości 110 mb

75 000,00

75 000,00

Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Brzesku. Wykonano przebudowę
pobocza.

1 469 991,00

943 893,47

1 378 991,00

869 764,59

20 000,00
30 000,00

7 380,00

258 511,00

0,00

7 380,00 Dokonano aktualizacji kosztorysów do realizacji zadania.

23 717,40

Wykonano dokumentację projektową dla chodnika oraz wymiany nawierzchni na
drodze
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Treść

Paragraf

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną w miejscowości Czchów - opracowanie
dokumentacji

Modernizacja dróg gminnych

Poz. 4172

Wykonanie
Plan

29 000,00

791 100,00

finansowe

rzeczowe

28 832,00 Wykonano dokumentację na budowę parkingu i uzyskano pozwolenia na budowę
Wykonano prace na drogach:
-"Do Koniecznego" w msc Będzieszyna, nawierzchnia żwirowa o długości 150 mb
-"Dąbrowa" w msc Biskupice Melsztyńskie, nakładka asfaltowa o długości 100mb
-"Zeliny rów melioracyjny" w msc Biskupice Melsztyńskie, nakładka asfaltowa
o długości 90mb
-"Przy Remizie OSP" w msc Biskupice Melsztyńskie, podbudowa i nakładka
asfaltowa o długości 42mb
-"Do cmentarza" w msc Domosławice, nakładka asfaltowa o długości 104mb
-"Kościół las" w msc Domosławice, nakładka asfaltowa o długości 91mb
-"Piaski Zapora" w m Piaski Drużków asfalt na poszerzeniu o długości 660mb
-"Do Czchowskiego" w msc Czchów, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości
150mb
-"ul. Machulec łącznik" w msc Czchów, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości
95mb
-"Do Piecha" w msc Czchów, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości 145mb
-"Do Rabiaszów" w msc Czchów, podbudowa o długości 100mb
582 596,27 -"ul. Zapotocze Górne" w msc Czchów, nakładka asfaltowa o długości 100mb
-"ul. Górna" w msc Czchów, nakładka asfaltowa o długości 200mb
-"ul. Machulec" w msc Czchów, nakładka asfaltowa o długości 180mb
-"ul. Koleboka" w msc Czchów, nakładka asfaltowa o długości 37mb
-"Zaogrody Łazy" w msc Jurków, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości 176mb
-"Kolo Potoku" w msc Tworkowa, podbudowa o długości 200mb
-"Gacówka" w msc Tworkowa, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości 200mb
-Parking przy Kościele w msc Tworkowa nakładka asfaltowa o powierzchni 1281m2
-"Do Osieckiego" w msc Tymowa, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości
206mb
-"Kozieniec Zawrocie" w msc Wytrzyszczka, podbudowa i nakładka asfaltowa
o długości 165mb
-"Debrza" w msc Złota, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości 200mb
-"Nadole Koczwara " w msc Złota, podbudowa i nakładka asfaltowa o długości
200mb
-"Nagorze Niedźwiedza koło Sapały" w msc Złota, nakładka asfaltowa o długości
82mb
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Treść

Paragraf

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej
łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75
Projekt oświetlenia drogowego w Gminie Czchów

Przebudowa dróg gminnych

6060

Urządzenie placu parkingowego wraz z infrastrukturą w msc.
Biskupice Melsztyńskie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6300

630
63003
6050

Wykonanie
Plan
55 000,00
23 000,00

150 000,00

65 000,00
91 000,00

finansowe

rzeczowe
0,00 Trwają prace projektowe

15 375,00 Opracowano projekt rozbudowy oświetlenia dróg gminnych
Wykonano prace na drogach::
-Droga "Od Plebani na Góry" w msc Jurków, podbudowa i nakładka asfaltowa
o powierzchni 294m2
-Droga "Jurków Równia" w msc Jurków, nakładka asfaltowa o długości 120mb
-Parking na Kozieńcu w msc Czchów nakładka asfaltowa o powierzchni 644m2
148 342,94
-Droga "ul. św. Anny" w msc Czchów, podbudowa o długości 55mb
-Droga "Wjazd do Szkoły" w msc Czchów, podbudowa i nakładka asfaltowa
o długości 33mb
-Droga "Przez Pańskie Pola" w msc Tymowa, nakładka asfaltowa o długości 170mb
-Droga "Za Klarowicza" w msc Złota, podbudowa o długości 200mb
Zakres robót: plac z kostki brukowej 113,1 m2 , roboty ziemne, podbudowa 593,67
63 520,98
m2, ogrodzenie 71,0 mb., chodnik do altany – 20,10 m2.
74 128,88

Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania rowów

30 000,00

14 900,00 Zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia rowów i poboczy dróg gminnych

Zakup lamp solarnych

52 000,00

25 000,00

51 728,88 Zakupiono i zamontowano przy drogach gminnych siedem sztuk lamp solarnych
Zakupiono przyczepę samowyładowczą ciągnikową do prac związanych
7 500,00
z utrzymaniem dróg gminnych
25 000,00

25 000,00

25 000,00

Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach
manewrowych oraz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku

25 000,00

25 000,00

Turystyka

88 500,00

87 663,09

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

88 500,00

87 663,09

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

88 500,00

87 663,09

Infrastruktura dla uprawiania turystyki rowerowej (otoczenie
budynku komunalnego przy ul. Trawniki 53 w Czchowie)

75 000,00

74 163,09

Zakup przyczepy ciągnikowej
60017

Poz. 4172

Drogi wewnętrzne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

9 000,00

Zgodnie z umową nr ITI.2.2017.VII. z dnia 11 kwietnia 2017 roku przekazano
dotację dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni
bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie
SPZOZ w Brzesku

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace: zakres robót polegał na
wykonaniu: schodów i balustrad metalowych, utwardzeniu drogi- 125 m2 ,
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej – 317,26 m2 , wykonaniu schodów
terenowych z kostki brukowej, humusowanie skarp z obsianiem trawą – 150 m2.
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Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego
„Trasy Rowerowe Pogórza”, Gmina Czchów – zaplecze
infrastrukturalno-informacyjne dla uprawiania turystyki
rowerowej, oznakowanie trasy rowerowej
700
70005
6050

6060

70095
6050

6059

Poz. 4172

Wykonanie
Plan

13 500,00

finansowe

rzeczowe

13 500,00Opracowano dokumentację projektową

Gospodarka mieszkaniowa

338 100,00

255 229,53

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

194 000,00

184 936,24

97 000,00

96 799,04

84 266,00

84 065,04

12 734,00

12 734,00Dokonano wymiany pieca CO w budynku socjalno- komunalnym.

97 000,00

88 137,20

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont dachu i poddasza w budynku komunalnym przy. ul.
Trawniki 53 w Czchowie
Wymiana pieca CO w budynku socjalno - komunalnym w msc.
Piaski-Drużków
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup części działki nr 467/1 o pow. 0,01 położonej w Czchowie
z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków
Zakup działki ewidencyjnej nr 338/5 o pow. 0,1917 ha położonej
w Jurkowie z przeznaczeniem na potrzeby Publicznego
Przedszkola w Jurkowie
Pozostała działalność

7 000,00

Zakres robót: zakup materiałów, okna drewniane z drewna klejonego – 17 szt,
instalacja c.o. malowanie ścian i dachu.

0,00Właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości.

90 000,00

88 137,20

Zakupiono działkę ewidencyjną na 338/5 o powierzchni 0,1917 ha położoną
w Jurkowie na potrzeby PP w Jurkowie

144 100,00

70 293,29

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94 100,00

70 293,29

Malowanie dachu oraz wykonanie zadaszenia balkonów na
budynku komunalnym Apteki przy ul. Szkolnej 1 w Czchowie

40 000,00

Zakres robót: zadaszenie balkonów wraz z wykonaniem konstrukcji dachu 57,9 m2,
38 502,31wykonanie orynnienia- 11 mb, zakup i montaż okien dachowych – 5 szt. wykonanie
podbitek pod dach wraz z obudową naświetli.

24 100,00

12 067,40Dokumentacja w trakcie opracowania. W 2017 roku dokonano częściowej zapłaty.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn:
„Inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Nadbudowa
i remont więźby dachowej i dachu wraz z adaptacją poddasza na
cele użyteczności publicznej w budynku komunalnym Rynek 13”
Zagospodarowanie placu w miejscowości Jurków - Górna Wieś
oraz utwardzenie placu przy szkole w Domosławicach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły
węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego
i dąbrowskiego

10 000,00
20 000,00

0,00Dokumentacja w trakcie opracowania
19 723,58Budowa parkingu 82 m2 , budowa placu rekreacyjnego 1100 m2

50 000,00

0,00

25 000,00

Ponieważ umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gmina Gnojnik jako
liderem projektu „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły
0,00węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego
i dąbrowskiego” została podpisana w dniu 08.12.2017 w Gminie Czchów w 2017
roku nie została rozpoczęta inwestycja. Zadanie zostało przeniesione na 2018 r.
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Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne
źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu
brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75405
6170

75412
6050

801
80101
6050

Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji
w Czchowie
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odwodnienie piwnic, wykonanie wylewek i tynków w OSP
Tworkowa
Opracowanie projektu na budowę parkingu przy OSP Biskupice
Melsztyńskie
Prace remontowo – budowlane w budynku OSP w Czchowie

Poz. 4172

Wykonanie
Plan

25 000,00

105 950,00

finansowe

rzeczowe
Ponieważ umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Gnojnik jako
liderem projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne
źródła zasilania gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego,
0,00
tarnowskiego i dąbrowskiego” została podpisana w dniu 14.12.2017, w Gminie
Czchów w 2017 roku nie została rozpoczęta inwestycja. Zadanie zostało przeniesione
na 2018 r.
83 016,27

5 000,00

4 999,95

5 000,00

4 999,95

5 000,00

4 999,95

100 950,00

78 016,32

100 950,00

78 016,32

10 000,00
7 300,00
8 950,00

Remont sali widowiskowej w OSP Tymowa

10 000,00

Termomodernizacja oraz malowanie dachu budynku OSP Złota

40 000,00

Wykończenie poddasza w OSP Jurków

10 000,00

Zadanie to po uzgodnieniu zostało przeniesione do realizacji na rok 2018 r. z powodu
braku wystarczających środków na realizację zadania.
Opracowany został projekt zagospodarowania działki nr 570 w miejscowości
7 300,00
Biskupice Melsztynskie.
6 928,32 Zakres robót: remont odprowadzenia wód opadowych z budynku remizy OSP.
0,00

9 990,00 Zakres robót: wykonanie i montaż 3-ch szt. drzwi aluminiowych wewnętrznych
Zakres robót: docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – 222,4 m2
39 910,06
docieplenie ościeży – 19,5 m2, cokół budynku – 7,2 m2.
Zakres robót: zakup i montaż pieca gazowego kondensacyjnego – 1 szt. zakup
10 000,00 i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej – 1 szt. zakup i montaż kaloryferów –
5 szt.

Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Remizy OSP
w Biskupicach Melsztyńskich
Oświata i wychowanie

394 800,00

219 258,40

Szkoły podstawowe

310 000,00

145 993,13

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa parkingu i remont ogrodzenia przy Zespole Szkół
i Przedszkola w Domosławicach
Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół
w Jurkowie

289 000,00

126 098,13

Remont istniejącego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Złotej

14 700,00

150 000,00

W ramach dofinansowania zakupione zostały materiały budowlane niezbędne do
przeprowadzenia remontu Komisariatu Policji w Czchowie

3 887,94 Zakres robót: wykonanie i montaż drzwi aluminiowych- 1 szt.

0,00 Zadanie przeniesiono do realizacji na 2018 rok

30 000,00

23 725,98 Zakres robót: urządzenie placu zabaw przy szkole – 6 szt.

44 000,00

43 953,13

Zakres robót: budowa parkingu, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych ,
panelowe – 129,5 m3 sztuki furtek, 2 sztuki bram wjazdowych.
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Wykonanie
Plan

Zagospodarowanie placu przy PSP w Czchowie

60 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 000,00

rzeczowe
Z powodu zwiększenia zakresu robót (wymiana starych rynien, rur spustowych, które
0,00 powodują zamakanie ścian i fundamentów budynku), co pociąga za sobą potrzebę
zwiększenia środków finansowych, zadanie przeniesiono do realizacji na 2018 rok.
Wykonano nawierzchnię placu z masy asfaltowej o powierzchni 405,4 m2 opaskę
58 419,02 z kostki brukowej przy budynku w ilości 57,24 m2 oraz parking przy wjeździe do
budynku
19 895,00

Zakup hydrantów dla ZS Jurków

Wykonanie izolacji fundamentów przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Wytrzyszczce

6060

Poz. 4172

5 000,00

finansowe

12 000,00

11 900,00 Dokonano zakupu i montażu hydrantów

Zakup hydrantów dla ZS Tworkowa

9 000,00

7 995,00 Dokonano zakupu i montażu hydrantów

Przedszkola

7 000,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

0,00

Modernizacja instalacji grzewczej w PP Jurków

7 000,00

Gimnazja

3 800,00

Zadanie związane z modernizacją instalacji grzewczej (konieczność zamontowania
0,00 dodatkowego źródła ciepła w pomieszczeniu sanitarnym), zadanie przeniesiono do
realizacji na 2018 rok
0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 800,00

0,00

Zakup podgrzewacza wody z wężownicą dla PG Czchów

3 800,00

0,00

Szkoły artystyczne

74 000,00

73 265,27

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont istniejącego ogrodzenia przy Szkole Muzycznej I Stopnia
im. ks. Prof. J. Tischnera w Domosławicach

74 000,00

73 265,27

74 000,00

73 265,27

Ochrona zdrowia

70 000,00

39 307,26

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 000,00

39 307,26

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja boiska sportowego w Tymowej wraz
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
Pozostała działalność

40 000,00

39 307,26

40 000,00

39 307,26

30 000,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów
ochrony przeciwpożarowej

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

Ze względu na planowaną zmianę lokalizacji gimnazjum odstąpiono od realizacji
tego zadania

Zakres robót: rozebranie starego ogrodzenia 282,5 m , zakup i montaż nowego
ogrodzenia panelowego 282.5 m zakup i montaż 2-ch sztuk bram wjazdowych.

Zakres: budowa kominów nad dach – 24 m, wykonanie konstrukcji dachu wraz
z pokryciem184,87 m2 montaż rynien i rur spustowych

Ze względu na kłopoty z uzyskaniem klapy dymowej o odpowiednich parametrach
zadanie przeniesiono na 2018r.
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Wykonanie
Plan

finansowe

rzeczowe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

511 966,00

142 514,30

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

490 966,00

122 929,30

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa i Jurków oraz
kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice
Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej
Jurków- Szotówka
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Czchów - sieć
kanalizacji w m. Złota - Wielka Góra
Wykonanie opinii geotechnicznych gruntu dla potrzeb lokalizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gm.
Czchów
Zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina
Czchów – pakiet 3 (dokumentacja)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

358 466,00

8 829,30

25 000,00

0,00

30 000,00
60 000,00
7 500,00
235 966,00
132 500,00

Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie
na realizację zadania 2018r.

W związku z uzgodnieniami terenowymi zaistniała konieczność zmiany koncepcji
przebiegu kanalizacji i przesunięcia w czasie opracowania dokumentacji.
Dokonano wytyczenia w terenie trasy przebiegu kanalizacji i zastabilizowania
1 870,00
punktów charakterystycznych w terenie.
Zlecono i opracowano badania geologiczne gruntu niezbędne do możliwości
6 922,50 lokalizacyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu
wyposażenia gospodarstw gminy Czchów w POŚ.
0,00

36,80 Zakończenie opracowania dokumentacji czerwiec 2018r.
114 100,00

Dostawa przydomowych oczyszczalni ścieków

92 500,00

Zakup ciągnika

40 000,00

Pozostała działalność

21 000,00

Zakupiono 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii
74 100,00 nisko-obciążonego osadu czynnego o wydajności 8 RLM i przepustowości 1,2 m3/d
i 3 szt. o wydajności 12 RLM i przepustowości 1,6 m3/d
Zakupiono ciągnik rolniczy MASSEY FERGUSON 3060 rok produkcji 1993, sprzęt
40 000,00
będzie służył do wywozu nieczystości ciekłych.
19 585,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
na obszarze LGD Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku",
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.1
Kultura fizyczna

21 000,00

19 585,00

21 000,00

19 585,00 Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej projektu RPO 4.1.1.

1 500,00

1 500,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 500,00

1 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Złotej oświetlenie

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00 Wykonano mapę do celów projektowych

Razem

4 208 484,00

2 525 081,30
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Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów.

Wykonanie
Plan
DOCHODY OGÓŁEM:

I.

z tego:
1. Dochody bieżące:
2.

Dochody majątkowe:
WYDATKI OGÓŁEM:

II.

z tego:
1. Wydatki bieżące:
2.

Wydatki majątkowe:

w liczbach

w%

46 976 066,28

45 704 632,48

97,29

46 088 770,28

45 441 913,71

98,60

887 296,00

262 718,77

29,61

49 313 682,56

45 559 771,82

92,39

45 105 198,56

43 034 690,52

95,41

4 208 484,00

2 525 081,30

60,00

-2 337 616,28

144 860,66

III.

DEFICYT/NADWYŻKA:

IV.

FINANSOWANIE (P - R):

2 337 616,28

2 340 116,28

100,11

V.

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:

4 257 316,28

4 257 316,28

100,00

3 000 000,00

3 000 000,00

100,00

3 000 000,00

3 000 000,00

100,00

1 257 316,28

1 257 316,28

100,00

1 919 700,00

1 917 200,00

99,87

56 000,00

53 500,00

95,54

6 000,00

3 500,00

58,33

50 000,00

50 000,00

100,00

1 863 700,00

1 863 700,00

100,00

94 200,00

94 200,00

100,00

19 500,00

19 500,00

100,00

z tego:
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- Kredyt zaciągnięty w 2017 roku - umowa o kredyt długoterminowy
w rachunku kredytowym nr 000/17/455
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
VI.

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:

z tego:
1. Udzielone pożyczki i kredyty:

2.

- Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na
pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na
realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie
kompleksu rekreacyjnego w Czchowie”
- Pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czchowie na zakup sprzętu medycznego oraz
wdrożenie systemu informatycznego
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:
- Umowa o pożyczkę Nr P/090/10/38-2
- Umowa pożyczki Nr P-093-12-17-5
- Umowa pożyczki Nr P/114/13/02

-

50 000,00

50 000,00

100,00

- Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 00409175I
- Umowa o kredyt obrotowy Nr 00412101O

500 000,00

500 000,00

100,00

300 000,00

300 000,00

100,00

- Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 00410136I
- Umowa o kredyt obrotowy Nr 00411102O

400 000,00

400 000,00

100,00

200 000,00

200 000,00

100,00

- Umowa Nr S/6/09/2013/1203/F/OBR
- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym
Nr 1/JST/2014/T (kwota, która podlega włączeniu, o którym mowa
w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)

200 000,00

200 000,00

100,00

100 000,00

100 000,00

100,00
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Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział

Rozdział

756

75618

851

§

Treść

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

85153

Dochody
Plan
Wykonanie
130 000,00
168 500,44

130 000,00

168 500,44

130 000,00

168 500,44

Wydatki
Plan

Wykonanie

163 880,50

144 521,40

5 000,00

3 050,00

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na
5 000,00
3 050,00
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kwota 3 050,00 zł została przeznaczona na:
-spektakl profilaktyczny wraz z materiałami edukacyjnymi w zakresie narkomanii dla uczniów
Publicznego Gimnazjum w Czchowie na kwotę: 1 050,00 zł,
-finansowanie nagród podczas Szkolnego Projektu Profilaktycznego „Decyzja należy do Ciebie – wybierz
życie bez narkotyków” przeznaczonego dla uczniów kl. V-VII szkoły podstawowej i oddziałów
gimnazjalnych na łączną wysokość: 2 000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
158 880,50
141 471,40

85154

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące

36 940,00
51 940,50
30 000,00

34 302,88
37 861,26
30 000,00

w tym:
1.

2.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu –
plan: 15 000,00 zł wykonanie: 11 079,8 zł
1)Prowadzenie i finansowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego działającego przy MOPS dla osób
uzależnionych ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą.
Z powyższego punktu w okresie sprawozdawczym z porad psychologicznych skorzystały 52 osoby,
z porad pedagogicznych skorzystało 19 osób, z porad konsultanta z zakresu przemocy w rodzinie
skorzystało 11 osób.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – plan: 23 500,00 zł wykonanie:
32 923,14 zł
1)postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie złożonych wniosków o leczenie odwykowe –
8 osób,
2)końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku o sposobie leczenia – 4 osoby,
3)opinia psychologiczna i psychiatryczna dotycząca stopnia uzależnienia od alkoholu dla 7 osób,
4)opinia biegłych wydana przez Sąd Rejonowy w Brzesku dla 5 osób,
5)współfinansowanie ferii zimowych organizowanych przez MOKSiR w Czchowie dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Czchów z elementami profilaktyki uzależnień.
Finansowanie działalności MKRPA w Czchowie, tj: wynagrodzenie członków MKRPA w Czchowie, oraz
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bieżąca działalność komisji między innymi: zakup znaczków.

3.

4.

5.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czchowie w okresie sprawozdawczym
odbyła 17 posiedzeń i rozpatrzyła 18 wniosków i dotyczących skierowania na leczenie odwykowe.
W trakcie prowadzenia postępowań: 4 osoby skierowano do psychologa, 8 spraw zostało skierowanych do
Sądu Rejonowego w Brzesku,
8 spraw zostały zakończonych, 8 spraw jest nadal w toku. W wyniku prowadzonych postępowań 6 osób
zostało skierowane na opinię biegłego odnośnie stopnia uzależnienia od alkoholu.
Ponadto podczas posiedzeń komisji w ciągu roku zostało przyjętych i wydanych 22 postanowienia na
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – plan:
37 380,50 zł wykonanie: 26 161,12 zł
1)finansowanie programów profilaktycznych w szkołach, przedszkolach z terenu Gminy Czchów,
-spektaklu profilaktycznego dla dzieci PP w Czchowie, Jurkowie i Tymowej w dniu 20.02.2017r.,
-spektaklu profilaktycznego dla uczniów SOSW w Złotej w dniu 17.03.2017r.,
-spektaklu profilaktycznego dla dzieci PP w Czchowie w dniu 13.11.2017 r.
2)w ramach wspierania finansowego przedsięwzięć spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
Gminy Czchów współfinansowano:
- akcję profilaktyczną „Bieg po zdrowie” w dniu 29.04.2017r.,
-piknik Integracyjny dla dzieci PSP w Czchowie w dniu 10.06.2017r.,
-wyjazd integracyjny dla uczniów ZS w Jurkowie w dniach 4 – 11 czerwiec 2017r.,
-piknik Integracyjny dl dzieci PP w Czchowie w dniu 12.06.2017r.,
-spotkanie Integracyjne dla uczniów ZSiP w Domosławicach w dniach 13-14.06.2017r. - przewóz osób,
-wyjazd dzieci z Czchowa do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie 03.07.-13.07.2017,
-akcję „Postaw na rodzinę w dniach 12-13.09.2017r.,
-spotkanie profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Czchów, dniu
27.09.2017r.,
-zakup namiotu do zajęć profilaktycznych dla uczniów PSP w Jurkowie.
3)finansowanie konkursów związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
narkomanii, i innymi zagrożeniami społecznymi, poprzez:
-zakup nagród dla młodzieży ZS w Tworkowej za udział w konkursie pn „Stawiamy na rodzinę”,
-zakup nagród dla dzieci PSP w Czchowie tytułem udziału w Pikniku Integracyjnym w Czchowie w dniu
10.06.2017r.,
-zakup biletów jako nagroda dla uczniów PSP w Wytrzyszczce w dniu 13.06.2017r.,
-zakup nagród dla uczniów ZS w Jurkowie za udział w konkursie pn. „Harcerz pracuje nad sobą, jest
czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów,
-finansowanie nagród na imprezie integracyjnej organizowanej przez stowarzyszenie Dobroczynne
„Iskierka Nadziei” w dniu 26.09.2017r., na Hali Sportowej w Czchowie,
-finansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego w ramach Międzyszkolnego Turnieju
Strzeleckiego na 2017r. W dniu 10.11.2017r.,
-finansowanie nagród dla dzieci PP w Czchowie
4)finansowanie zajęć sportowych poprzez opłacenie przejazdu drużyny piłkarskiej do Wiednia na Turniej
Piłkarski;
5)finansowanie przedsięwzięć spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Gminy Czchów między innymi poprzez:
-udział w programie szkoleniowym w zakresie ochrony p.poż. pt. „Pali się” oraz przewóz osób do
Krakowa w dniu 18.06.2017r.
-udział w programie szkoleniowym w zakresie ochrony profilaktyki w Krakowa w dniu 25.11.2017r., przewóz osób, na kwotę: 600,00 zł, oraz program szkoleniowy.
6)edukacja publiczna poprzez organizację otwartego dnia Komisji – w dniach 29-30 lipca 2017r.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych – plan: 43 000,00 zł wykonanie: 32 000,00 zł
1)Dofinansowanie obsługi organizacyjno – technicznej i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy MOPS w Czchowie;
2)finansowanie biwaku harcerskiego z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Czchów w dniach 27.06-01-07.2017r.;
3)dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na realizację zadań z zakresu profilaktyki
alkoholowej na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy
spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i wolny od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 i art. 15 ustawy oraz wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1)W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym. Sprzedaży pod zastaw
i na kredyt oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować
interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.
2)W ramach kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi prowadzone będą przez członków MKRPA kontrole w w/w zakresie.
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Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
1)Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
oraz przedsięwzięć na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin
Wydatki majątkowe: plan: 40 000,00 zł wykonanie: 39 307,26 zł
6.

Wspieranie finansowe inwestycji związanych z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej, będącej miejscem
do organizacji zajęć wypełniających wolny czas dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy,
a także promujących zdrowy styl życia, uczących współpracy w zespole, integrujących mieszkańców
gminy Czchów - realizacja następującego zadania:
1)Modernizacja boiska sportowego w Tymowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną –
39 307,26.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Dochody:
Dział

Rozdział

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

010
01095

750

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
21.5.4.3 Dopłaty do paliwa rolniczego
Administracja publiczna

75011

751
75101

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony
cywilnej oraz realizacja innych zadań
11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym
11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej
i przedsiębiorców
16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste,
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą
obywateli i z wydawaniem zezwoleń
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan

Wykonanie
w liczbach

w%

75 708,45

75 708,45

100,00

75 708,45

75 708,45

100,00

75 708,45

75 708,45

100,00

75 708,45

75 708,45

100,00

102 733,00

102 733,00

100,00

102 733,00

102 733,00

100,00

102 733,00

102 733,00

100,00

8 900,00

8 900,00

100,00

2 823,00

2 823,00

100,00

2 823,00

2 823,00

100,00

2 823,00

2 823,00

100,00

78 429,00

78 429,00

100,00

6 935,00

6 935,00

100,00

3 250,00

3 202,20

98,53

3 250,00

3 202,20

98,53

3 250,00

3 202,20

98,53
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752

Rozdział

754
75414

801

1 800,00

1 800,00

100,00

Urny wyborcze

1 450,00

1 402,20

96,70

420,00

420,00

100,00

420,00

420,00

100,00

420,00

420,00

100,00

420,00

420,00

100,00

Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej
i przedsiębiorców

§

2010

80110
2010

80150

2010

852
85213

2010

85219
2010

855
85501

Treść

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony
cywilnej oraz realizacja innych zadań
Oświata i wychowanie

80101

Poz. 4172

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
Obrona narodowa
75212

Dział

– 53 –

Plan

Wykonanie
w liczbach

w%

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

100,00

171 800,34

164 215,16

95,58

Szkoły podstawowe
116 234,77
113 133,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
116 234,77
113 133,23
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.1.2.2 Wspieranie dostępu do książek, podręczników,
116 234,77
113 133,23
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
Gimnazja
47 176,26
45 964,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
47 176,26
45 964,75
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.1.2.2 Wspieranie dostępu do książek, podręczników,
47 176,26
45 964,75
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
8 389,31
5 117,18
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
8 389,31
5 117,18
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.1.2.2 Wspieranie dostępu do książek, podręczników,
8 389,31
5 117,18
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
Pomoc społeczna
27 652,00
26 443,64
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
15 878,00
14 669,64
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
15 878,00
14 669,64
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie
15 878,00
14 669,64
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
Ośrodki pomocy społecznej
11 774,00
11 774,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
11 774,00
11 774,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji
zadań pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za
11 774,00
11 774,00
sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi
Rodzina
12 192 180,01 12 148 734,76

97,33

Świadczenie wychowawcze
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

97,33
97,33
97,43
97,43
97,43

61,00

61,00
61,00
95,63
92,39

92,39
92,39
100,00
100,00

100,00
99,64

8 370 316,56

8 370 242,47

100,00

8 370 316,56

8 370 242,47

100,00
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bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Dział

Rozdział
85502

85503

§

Treść

8 370 316,56

Plan

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu
do instrumentów polityki na rzecz rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych "Karta Dużej
Rodziny"

8 370 242,47

100,00

Wykonanie
w liczbach

w%

3 821 426,61

3 778 076,89

98,87

3 821 426,61

3 778 076,89

98,87

3 817 306,61

3 773 956,89

98,86

4 120,00

4 120,00

100,00

436,84

415,40

95,09

436,84

415,40

95,09

436,84

415,40

95,09

RAZEM: 12 574 643,80 12 522 357,21

99,58
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Wydatki:
z tego:
Dział

Rozdział

Źródła wydatków

Plan
010
01095
750
75011
751
75101
752

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek
budżetowych

Wykonanie

Plan

Wykonanie

wydatki związane
dotacje na zadania bieżące
wynagrodzenia i składki od
z realizacją ich statutowych
nich naliczane
zadań
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

75 708,45

75 708,45

75 708,45

75 708,45

0,00

0,00

75 708,45

75 708,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

75 708,45

75 708,45

75 708,45

75 708,45

0,00

0,00

75 708,45

75 708,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

102 733,00

102 733,00

102 733,00

102 733,00

94 492,00

94 492,00

8 241,00

8 241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy wojewódzkie

102 733,00

102 733,00

102 733,00

102 733,00

94 492,00

94 492,00

8 241,00

8 241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

3 250,00

3 202,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Obrona narodowa

420,00

420,00

420,00

420,00

0,00

0,00

420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

420,00

420,00

420,00

420,00

0,00

0,00

420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

900,00

900,00

400,00

400,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna

400,00

754

900,00

900,00

900,00

900,00

400,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

171 800,34

164 215,16

167 918,35

160 567,50

1 605,87

1 580,78 166 312,48

158 986,72

3 881,99

3 647,66

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

116 234,77

113 133,23

112 749,79

109 648,89

1 150,78

1 125,69 111 599,01

108 523,20

3 484,98

3 484,34

0,00

0,00

80110

Gimnazja
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych

47 176,26

45 964,75

47 176,26

45 964,75

455,09

455,09

46 721,17

45 509,66

0,00

0,00

0,00

0,00

8 389,31

5 117,18

7 992,30

4 953,86

0,00

0,00

7 992,30

4 953,86

397,01

163,32

0,00

0,00

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej

27 652,00

26 443,64

16 052,00

14 843,64

0,00

0,00

16 052,00

14 843,64

0,00

0,00

11 600,00

11 600,00

15 878,00

14 669,64

15 878,00

14 669,64

0,00

0,00

15 878,00

14 669,64

0,00

0,00

0,00

0,00

11 774,00

11 600,00

11 600,00

801

80150

852

85213

85219
855

Rodzina
85501
85502
85503

Świadczenie wychowawcze
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny
Wydatki razem:

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

12 192 180,01

11 774,00

12 148 734,76 360 851,12

345 606,89

311 179,51

297 482,72

49 671,61

48 124,17

0,00

0,00

8 370 316,56

8 370 242,47 123 590,76

123 516,67

90 731,99

90 719,61

32 858,77

32 797,06

0,00

0,00

8 246 725,80

8 246 725,80

3 821 426,61

3 778 076,89 236 823,52

221 674,82

220 447,52

206 763,11

16 376,00

14 911,71

0,00

0,00

3 584 603,09

3 556 402,07

436,84

415,40

0,00

0,00

436,84

415,40

0,00

0,00

0,00

0,00

12 522 357,21 727 832,92

703 981,68

407 677,38

393 955,50

320 155,54

310 026,18

3 881,99

3 647,66

436,84
12 574 643,80

415,40

11 831 328,89 11 803 127,87

11 842 928,89 11 814 727,87
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Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących Gminy Czchów
w 2017 roku (dotacje celowe z budżetu państwa).
Dochody:
Dział

Rozdział

§

Plan
Oświata i wychowanie

801
80101

80104

80110

85203

85213

w%

476 978,00

474 756,02

99,53

Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)
3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym
wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych
i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym "Aktywna
tablica"
3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

103 760,00

103 760,00

100,00

103 760,00

103 760,00

100,00

83 760,00

83 760,00

100,00

20 000,00

20 000,00

100,00

Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)
3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego
i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku
szkolnego
Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)
3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

349 218,00

346 996,92

99,36

349 218,00

346 996,92

99,36

349 218,00

346 996,92

99,36

24 000,00

23 999,10

100,00

24 000,00

23 999,10

100,00

24 000,00

23 999,10

100,00

401 733,02

393 436,17

97,93

86 400,00

85 688,14

99,18

86 400,00

85 688,14

99,18

86 400,00

85 688,14

99,18

9 228,82

9 182,18

99,49

9 228,82

9 182,18

99,49

9 228,82

9 182,18

99,49

Pomoc społeczna

852

Wykonanie
w liczbach

Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
13.1.2.1 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
w związku z udzielaniem wsparcia w formie prowadzenia
klubów samopomocy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Dział

Rozdział

w liczbach

w%
99,94

80 000,00

79 954,15

99,94

80 000,00

79 954,15

99,94

111 317,20

109 311,02

98,20

111 317,20

109 311,02

98,20

111 317,20

109 311,02

98,20

81 787,00

81 787,00

100,00

81 787,00

81 787,00

100,00

81 787,00

81 787,00

100,00

33 000,00

27 513,68

83,37

33 000,00

27 513,68

83,37

33 000,00

27 513,68

83,37

50 100,00

50 100,00

100,00

Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży
Rodzina

50 100,00

50 100,00

100,00

50 100,00

50 100,00

100,00

50 100,00

50 100,00

100,00

1 486,22

1 486,22

100,00

Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
dot. 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola
realizacji zadań w obszarze wspierania rodzin i systemu
pieczy zastępczej

1 486,22

1 486,22

100,00

1 486,22

1 486,22

100,00

1 486,22

1 486,22

100,00

930 297,24

919 778,41

98,87

2030

85219
2030

85230
2030

85504

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji
zadań pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji
zadań pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
13.1.2.1 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
w związku z realizacją zadań (działań) mających na celu
rozwój pomocy społecznej
Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
dot. 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz
pomoc żywnościowa dla najuboższych
Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie

79 954,15

85216

855

Plan
80 000,00

2030

85415

Poz. 4172
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Wydatki:
z tego:
Dział

Rozdział

Źródła wydatków

Wydatki bieżące

Plan

Wykonanie

z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych
Plan

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

Wykonanie

Plan

Oświata i wychowanie

476 978,00

474 756,02 476 978,00

474 756,02 349 218,00

80101

Szkoły podstawowe

103 760,00

103 760,00 103 760,00

103 760,00

80104

Przedszkola

349 218,00

346 996,92 349 218,00

346 996,92 349 218,00

80110

Gimnazja

24 000,00

23 999,10 24 000,00

401 733,02

393 436,17 91 015,82

801

Pomoc społeczna

852

dotacje na zadania bieżące

Plan

Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

346 996,92 127 760,00

127 759,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 103 760,00

103 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 24 000,00

23 999,10

0,00

0,00

0,00

0,00

90 969,18 76 519,34

76 519,34 14 496,48

85 688,14 224 317,20

216 778,85

23 999,10

0,00

Wykonanie

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
Plan
Wykonanie

346 996,92

14 449,84 86 400,00

85216

Ośrodki wsparcia
86 400,00
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
9 228,82
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
80 000,00
emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
111 317,20

85219

Ośrodki pomocy społecznej

81 787,00

81 787,00 81 787,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

33 000,00

27 513,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

27 513,68

50 100,00

50 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 100,00

50 100,00

85415

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

85203

85213

85214

854

855
85504

85 688,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 86 400,00

85 688,14

0,00

0,00

9 182,18

9 228,82

9 182,18

0,00

0,00

9 228,82

9 182,18

0,00

0,00

0,00

0,00

79 954,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

79 954,15

109 311,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 111 317,20

109 311,02

81 787,00 76 519,34

76 519,34

5 267,66

5 267,66

0,00

0,00

0,00

0,00

50 100,00

50 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 100,00

50 100,00

Rodzina

1 486,22

1 486,22

1 486,22

1 486,22

1 486,22

1 486,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wspieranie rodziny

1 486,22

1 486,22

1 486,22

1 486,22

1 486,22

1 486,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 688,14 274 417,20

266 878,85

Wydatki razem:

930 297,24

919 778,41 569 480,04

567 211,42 427 223,56

425 002,48 142 256,48

142 208,94 86 400,00
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Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Czchów.

Dział

Rozdział

010
01008

600
60014

60017

754
75412

801
80101

80103

80150

Treść

Dla jednostek z sektora Dla jednostek spoza sektora
Rodzaj dotacji
finansów publicznych
finansów publicznych
z budżetu
plan
wykonanie
plan
wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

10 000,00
10 000,00

9 977,10
9 977,10

Datacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej

10 000,00

9 977,10Dotacja celowa

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadania pn.: "Budowa
chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy
drodze powiatowej nr 1441K Złota przez Wieś
w msc. Złota "
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadania pn.:
"Przebudowa pobocza z adaptacją dla potrzeb
ruchu pieszego przy drodze powiatowej nr 1410K
Iwkowa - Czchów - Zdonia w msc. Czchów"
Drogi wewnętrzne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadania pn.: "Remont
nawierzchni dróg wewnętrznych i miejsc
parkingowych na terenie SPZOZ w Brzesku"
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1. Dotacja celowa dla OSP na zadania bieżące,
w tym:
OSP Czchów

140 000,00
115 000,00

140 000,00
115 000,00

40 000,00

40 000,00

Dotacja celowa

75 000,00

75 000,00

Dotacja celowa

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Dotacja celowa

48 000,00
48 000,00

40 000,00
40 000,00

48 000,00

40 000,00Dotacja celowa

8 000,00

0,00Dotacja celowa

OSP Biskupice Melsztyńskie

8 000,00

8 000,00Dotacja celowa

OSP Jurków

8 000,00

8 000,00Dotacja celowa

OSP Tworkowa

8 000,00

8 000,00Dotacja celowa

OSP Tymowa

8 000,00

8 000,00Dotacja celowa

OSP Złota

8 000,00

8 000,00Dotacja celowa

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą
działalność szkoły podstawowej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą
działalność oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą
działalność oddziału przedszkolnego w szkole

272 881,99
192 484,98

270 732,76
192 458,23

192 484,98

192 458,23

40 000,00

39 123,92

40 000,00

39 123,92

40 397,01

39 150,61

40 397,01

39 150,61

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
podmiotowa
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podstawowej

Dział

Rozdział

851
85154

85195

852
85203

921

Treść
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację
zadań za zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w ramach "Programu zdrowotnego dotyczącego
profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w Małopolsce"
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w ramach "Programu zdrowotnego dotyczącego
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV w Małopolsce "
Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację
zadań za zakresu ochrony zdrowia

Dla jednostek z sektora
finansów publicznych
plan
wykonanie
10 731,00

8 961,61

Dla jednostek spoza sektora
Rodzaj dotacji
finansów publicznych
z budżetu
plan
wykonanie
35 000,00
30 000,00

34 500,00
30 000,00

30 000,00

30 000,00Dotacja celowa

10 731,00

8 961,61

5 000,00

8 586,00

7 031,25

Dotacja celowa

2 145,00

1 930,36

Dotacja celowa

5 000,00

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację
zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym
wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego
w ramach ośrodka wsparcia – klubu
samopomocy

4 500,00

4 500,00Dotacja celowa

116 400,00
116 400,00

115 510,16
115 510,16

116 400,00

115 510,16Dotacja celowa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

996 500,00

986 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

688 500,00

688 500,00

92116

Biblioteki

308 000,00

298 000,00

92195

Pozostała działalność
Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację
zadań za zakresu ochrony dziedzictwa
narodowego.

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00Dotacja celowa

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację
zadań za zakresu kultury fizycznej.

7 000,00
7 000,00

7 000,00
7 000,00

7 000,00

7 000,00Dotacja celowa

926
92605

Razem:

1 147 231,00

1 135 461,61

DOTACJE OGÓŁEM:

1 641 512,99

1 618 181,63

0,00

0,00

1 269 381,99

1 257 232,76

372 131,00

360 948,87

- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:

232 131,00

220 948,87

- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:

140 000,00

140 000,00

w tym:
1. Dotacje przedmiotowe:
2. Dotacje podmiotowe:
3. Dotacje celowe:
w tym:

5 000,00

5 000,00
Dotacja
podmiotowa
Dotacja
podmiotowa

494 281,99

482 720,02
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Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2017 rok.
Dochody:
Dział

Rozdział

Paragraf

900
90002
0490

Wykonanie

Plan

w liczbach

w%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

680 070,00

664 576,27

97,72

Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

680 070,00

664 576,27

97,72

680 070,00

664 576,27

97,72

Wydatki:
z tego:
Dział

Rozdział

900
90002

Źródła wydatków

Wydatki bieżące

Plan
Gospodarka
komunalna
680 070,00
i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami 680 070,00

Wykonanie

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich
naliczane
statutowych zadań
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Plan

Wykonanie

589 955,92

679 770,00

589 853,66

68 202,00

66 987,18

611 568,00

522 866,48

300,00

102,26

589 955,92

679 770,00

589 853,66

68 202,00

66 987,18

611 568,00

522 866,48

300,00

102,26
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Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
DOCHODY:
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

010
01095
6630

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

68 676,00

68 676,00

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

68 676,00

68 676,00

68 676,00

68 676,00

WYDATKI:
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

010
01095
6050

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

68 676,00

68 676,00

Pozostała działalność

68 676,00

68 676,00

68 676,00

68 676,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Modernizacja dróg transportu rolnego”

W okresie sprawozdawczym Gmina Czchów otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na
modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- zgodnie z Uchwałą Nr 657/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., na podstawie której przyznana została dotacja
w wysokości 38 676,00 zł (pismo z dn. 26.04.2017 r. znak sprawy: RO-VI.7152.2.1.1.2017);
- zgodnie z uchwałą z dnia 10 sierpnia 2017 r., na podstawie której przyznana została dotacja w wysokości
30 000,00 zł (pismo z dn. 10.08.2017 r. znak sprawy: RO-VI.7152.1.5.2017).
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Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017 roku.
Poniższe tabela przedstawia informację o zmianach w planie wydatków Gminy Czchów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Dział

Rozdział

Treść

01041

Rolnictwo
i łowiectwo
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
wydatki majątkowe

010

600
60016

630
63003

700
70095

Transport i łączność
Drogi publiczne
gminne
wydatki majątkowe
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
wydatki majątkowe
Gospodarka
mieszkaniowa
Pozostała
działalność
wydatki majątkowe

Uchwała
Uchwała Nr
Budżetowa na XXII/219/2017
2017 rok
z dn. 09.02.2017

Uchwała Nr
XXIII/234/2017
z dn. 29.03.2017

Uchwała Nr
XXIV/250/2017
z dn. 12.05.2017

Uchwała Nr
XXVI/265/2017
z dn. 30.06.2017

Uchwała Nr
XXVII/274/2017
z dn. 15.09.2017

Uchwała Nr
XXX/295/2017
z dn. 22.12.2017

Stan na dzień
31.12.2017

700 000,00

0,00

0,00

66 548,00

0,00

-766 548,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

66 548,00

0,00

-766 548,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

66 548,00

0,00

-766 548,00

0,00

0,00

681 000,00

0,00

-29 000,00

31 734,00

0,00

0,00

-683 734,00

0,00

681 000,00

0,00

-29 000,00

31 734,00

0,00

0,00

-683 734,00

0,00

681 000,00

-29 000,00

31 734,00

0,00

-683 734,00

0,00

38 500,00

0,00

-38 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 500,00

0,00

-38 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 500,00

0,00

-38 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

-44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

94 000,00

-44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

94 000,00

-44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00
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Dział

Rozdział

801
80110

Treść
Oświata
i wychowanie
Gimnazja
wydatki bieżące

80132

853

85395

900

90001

921

92120
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Uchwała
Budżetowa na
2017 rok

Uchwała Nr
XXII/219/2017
z dn. 09.02.2017

Uchwała Nr
XXIII/234/2017
z dn. 29.03.2017

Poz. 4172

Uchwała Nr
XXIV/250/2017
z dn. 12.05.2017

Uchwała Nr
XXVI/265/2017
z dn. 30.06.2017

Uchwała Nr
XXVII/274/2017
z dn. 15.09.2017

Uchwała Nr
XXX/295/2017
z dn. 22.12.2017

Stan na dzień
31.12.2017

2 489 046,00

0,00

0,00

0,00

4 591,73

0,00

-2 454 510,00

39 127,73

34 536,00

0,00

0,00

0,00

4 591,73

0,00

0,00

39 127,73

34 536,00

0,00

0,00

0,00

4 591,73

0,00

0,00

39 127,73

Szkoły artystyczne
wydatki
majątkowe
Pozostałe zadania
w zakresie
polityki
społecznej
Pozostała
działalność
wydatki bieżące
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Gospodarka
ściekowa
i ochrona wód
wydatki
majątkowe
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków
i opieka nad
zabytkami
wydatki
majątkowe

2 454 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 454 510,00

0,00

2 454 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 454 510,00

0,00

0,00

0,00

74 691,68

0,00

0,00

0,00

0,00

74 691,68

0,00

0,00

74 691,68

0,00

0,00

0,00

0,00

74 691,68

0,00

0,00

74 691,68

0,00

0,00

0,00

0,00

74 691,68

2 750 000,00

0,00

-235 966,00

391 985,00

0,00

0,00

-2 906 019,00

0,00

2 750 000,00

0,00

-235 966,00

391 985,00

0,00

0,00

-2 906 019,00

0,00

2 750 000,00

0,00

-235 966,00

391 985,00

0,00

0,00

-2 906 019,00

0,00

609 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-609 000,00

0,00

0,00

609 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-609 000,00

0,00

0,00

609 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-609 000,00

0,00

0,00

Razem:

7 267 546,00

94 000,00

-272 774,32

490 267,00

4 591,73

-1 375 548,00

-6 044 263,00

163 819,41
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Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Czchów
za 2017 rok
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czchów na lata 2015 – 2025.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czchów została uchwalona Uchwałą Nr XXI/217/2016 Rady
Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czchów na lata 2017 – 2025. Do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonano sześć zmian Uchwałami Rady
Miejskiej w Czchowie.
Dane w WPF prezentowane są w ramach następujących ogólnych kategorii: dochody, wydatki, wynik
budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwota długu, zobowiązania przejęte przez jst po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych, przeznaczenie nadwyżki
budżetowej, finansowanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi
z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązania
i spłaty zobowiązań przejętych po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, uzupełniające dane o długu
i jego spłacie oraz uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków. Prognozę uzupełnia obliczenie
wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach
publicznych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). W treści WPF wyróżnione
zostały dane, które określają kwotę długu Gminy Czchów, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy
o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy
kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz
planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Ponadto uchwała zawiera załącznik określający kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających
z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia a także objaśnienia wielkości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W tabeli poniżej przedstawione zostały dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Czchów dotyczące lat 2017 – 2025 oraz wykonanie przedstawionych wielkości w okresie od 01 stycznia
do 31 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 66 –

Poz. 4172

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czchów na lata 2017 – 2025
2017

Wyszczególnienie

Lp.

2018
Plan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Wykonanie

1

Dochody ogółem

46 976 066,28

45 704 632,48

56 048 902,00

51 780 187,12

49 904 789,00

45 547 329,00

45 866 160,00

45 887 223,00

46 219 380,00

46 354 094,00

1.1

Dochody bieżące

46 088 770,28

45 441 913,71

44 938 897,00

44 372 188,00

44 525 520,00

45 547 329,00

45 866 160,00

45 887 223,00

46 219 380,00

46 354 094,00

1.2

Dochody majątkowe, w tym

887 296,00

262 718,77

11 110 005,00

7 407 999,12

5 379 269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

ze sprzedaży majątku

818 620,00

194 042,77

1 600 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

68 676,00

68 676,00

9 510 005,00

6 407 999,12

5 379 269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Wydatki ogółem

49 313 682,56

45 559 771,82

55 210 714,00

49 885 593,00

47 872 921,04

43 232 711,00

43 463 559,00

44 137 223,00

44 469 380,00

44 665 476,12

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

45 105 198,56

43 034 690,52

42 116 248,00

41 468 172,00

41 659 152,04

41 782 711,00

42 013 559,00

43 137 223,00

43 469 380,00

43 504 094,00

2.1.3

wydatki na obsługę długu, w tym:

630 000,00

456 234,59

650 000,00

560 000,00

460 000,00

355 000,00

205 000,00

150 000,00

110 000,00

80 000,00

2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

630 000,00

456 234,59

650 000,00

560 000,00

460 000,00

355 000,00

205 000,00

150 000,00

110 000,00

80 000,00

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań
zaciągniętych na wkład krajowy

5 301,00

5 301,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Wydatki majątkowe

4 208 484,00

2 525 081,30

13 094 466,00

8 417 421,00

6 213 769,00

1 450 000,00

1 450 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 161 382,12

3

Wynik budżetu

4

Przychody budżetu

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2

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

4.2.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

3 000 000,00

3 000 000,00

4.3.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

2 337 616,28

0,00

-2 337 616,28

144 860,66

838 188,00

1 894 594,12

2 031 867,96

2 314 618,00

2 402 601,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 688 617,88

4 257 316,28

4 257 316,28

1 275 512,00

569 105,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 257 316,28

1 257 316,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219 512,00

569 105,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

0,00

0,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Rozchody budżetu

1 919 700,00

1 917 200,00

2 113 700,00

2 463 700,00

2 031 867,96

2 314 618,00

2 402 601,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 688 617,88

1 863 700,00

1 863 700,00

2 113 700,00

2 463 700,00

2 031 867,96

2 314 618,00

2 402 601,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 688 617,88

100 000,00

100 000,00

83 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

83 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1
5.1.1
5.1.1.2

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy, z tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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2017

Wyszczególnienie

Lp.

2018
Plan

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6

Kwota długu

7

8

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę
samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa
w art. 242 ustawy

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki
a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

9

Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan
3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Poz. 4172

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Wykonanie

56 000,00

53 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 726 486,96

14 726 486,96

13 832 298,96

11 937 704,84

9 905 836,88

7 591 218,88

5 188 617,88

3 438 617,88

1 688 617,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

983 571,72

2 407 223,19

2 822 649,00

2 904 016,00

2 866 367,96

3 764 618,00

3 852 601,00

2 750 000,00

2 750 000,00

2 850 000,00

2 240 888,00

3 664 539,47

2 822 649,00

2 904 016,00

2 866 367,96

3 764 618,00

3 852 601,00

2 750 000,00

2 750 000,00

2 850 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5,31%

5,08%

4,93%

5,84%

4,99%

5,86%

5,69%

4,14%

4,02%

3,82%

5,09%

4,86%

4,78%

5,84%

4,99%

5,86%

5,69%

4,14%

4,02%

3,82%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,09%

4,89%

4,78%

5,84%

4,99%

5,86%

5,69%

4,14%

4,02%

3,82%

3,84%

5,69%

7,89%

7,54%

5,74%

8,27%

8,40%

5,99%

5,95%

6,15%

5,42%

6,18%

5,17%

6,15%

6,42%

7,06%

7,18%

7,47%

7,55%

6,78%

5,79%

6,18%

5,53%

6,52%

6,42%

7,06%

7,18%

7,47%

7,55%

6,78%
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2017

Wyszczególnienie
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan
3 kwart
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu
o wykonanie ro

Poz. 4172

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Plan

Wykonanie

Spełniona

Spełniona

10

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

0,00

144 860,66

838 188,00

1 894 594,12

2 031 867,96

2 314 618,00

2 402 601,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 688 617,88

10.1

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

0,00

144 860,66

838 188,00

1 894 594,12

2 031 867,96

2 314 618,00

2 402 601,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 688 617,88

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 69 –

Poz. 4172

Szczegółowy opis danych zawartych w powyższej tabeli został zawarty w „Sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2017 roku” stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
- w zakresie dochodów - załącznik Nr 1 do sprawozdania;
- w zakresie wydatków - załącznik Nr 2 do sprawozdania;
- w zakresie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3 do sprawozdania.
Analizując dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czchów należy stwierdzić,
iż w latach 2018 - 2025 planowany jest dodatni wynik budżetu. Prognozowana nadwyżka
przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Kwota długu Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 14 726 486,96 zł.
W roku 2017 zgodnie z umową o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 000/17/455 z dnia
16 sierpnia 2017 r. Gmina Czchów zaciągnęła w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Nowym Sączu
kredyt na kwotę
3 000 000,00 zł.
W 2017 roku zaplanowano spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie
1 863 700,00 zł i okresie sprawozdawczym cała zaplanowana kwota została spłacona, z tego kwota, która
podlega włączeniu, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych to 100 000,00 zł.
W 2017 roku Gmina Czchów udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na
pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na realizację zadania „Rozbudowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu
rekreacyjnego w Czchowie”
w kwocie 3 500,00 zł oraz pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Czchowie na zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu informatycznego w kwocie
50 000,00 zł.
Planowana kwota długu w latach 2017 – 2025 przedstawia się następująco:
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Kwotę długu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu Gminy
Czchów
w latach 2017 – 2026 przedstawia poniższy wykres.

Kolejny wykres przedstawia relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa
w art. 242 ustawy o finansach publicznych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi) w Gminie Czchów w latach 2014 – 2025.
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Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych przez Gminę Czchów w pierwszym
półroczu 2017 r.
Poniższa tabela zawiera zestawienie przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowanych do realizacji przez
Gminę Czchów w 2017 roku oraz wykonanie limitu wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku.
L.p.
1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
od

do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1.a

- wydatki bieżące

1.b

- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
- wydatki bieżące

1.1
1.1.1

Projekt ERASMUS+ „Chorzy, czy zdrowi:
zwiększenie kompetencji młodych
1.1.1.1 Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia
i zapobiegania chorobom” - Współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk

Zespół Szkół
i Przedszkola
w Domosławicach

2015

2017

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2017
Plan

Wykonanie

27 275 001,80

2 098 125,41

1 155 568,81

4 327 185,80

1 303 159,41

929 439,61

22 947 816,00

794 966,00

226 129,20

22 624 386,79

162 003,41

85 552,90

300 329,79

112 003,41

85 552,90

126 657,31

37 311,73

W 2017 roku ZSiP w Domosławicach kontynuował realizację
Projektu ERASMUS+ (współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk) Wymiana międzynarodowa uczniów w wieku
14 - 16 lat. Główny wnioskodawca to strona niemiecka, partnerzy:
strona rumuńska, hiszpańska, polska. Projekt dotyczy rozwoju
kompetencji językowych, umiejętności TIK, rozwoju umiejętności
z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych. W okresie
sprawozdawczym zostały pokryte koszty pobytu uczniów
gimnazjum w okresie od dnia 13-20 maja 2017 roku
36 516,39
w Schoenborn-Gymnasium w Bruchsal w Niemczech
(wynagrodzenie opiekunów, zakup biletów i artykułów
żywnościowych, usługi transportowe, materiały promocyjne,
koszty podróży i ubezpieczenia). Ponadto wydatkowane środki
przeznaczone zostały min. na zarządzanie projektem i jego
wdrażanie tj. obsługę finansowo księgową, zakup materiałów
promocyjnych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia
warsztatów związanych z tematyką projektu oraz realizacją założeń
i celów projektowych.
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Nazwa i cel

Modernizacja kształcenia zawodowego
1.1.1.2
w Małopolsce II Modernizacja kształcenia zawodowego
1.1.1.3
w Małopolsce II 1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.2

1.1.2.1

Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II - wydatki majątkowe
Zintegrowana infrastruktura dla transportu
niskoemisyjnego w mieście Brzesko
i subregionie tarnowskim na terenie Gminy
Czchów – budowa parkingu wraz z infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną w miejscowości
Czchów oraz budowa parkingu – publicznych
miejsc postojowych na działce ewidencyjnej nr
805 w miejscowości Jurków, gmina Czchów
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Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Urząd Miejski
w Czchowie
Publiczne Gimnazjum
w Czchowie
Zespół Szkół
i Przedszkola
w Domosławicach
Zespół Szkół
w Jurkowie
Zespół Szkół
w Tworkowej
Zespół Szkół
w Tymowej
Zespół Szkół
i Przedszkola w Złotej

Urząd Miejski
w Czchowie

Okres realizacji

Poz. 4172

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2017

od

do

2017

2019

7 240,48

3 059,68

2017

2019

27 797,00

11 997,00

2017

2019

27 697,00

11 897,00

2017

2019

27 800,00

12 000,00

2017

2019

27 697,00

11 897,00

2017

2019

27 744,00

11 944,00

2017

2019

27 697,00

11 897,00

16 274 583,00

50 000,00

2016

2019

866 150,00

Plan

Wykonanie

0,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w gminie Czchów oraz
1.1.2.2
rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
w Jurkowie

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2020

4 407 933,00

0,00

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko 1.1.2.4 Miejski Park Zieleni i Wypoczynku
w miejscowości Czchów "Aranżacja Wzgórza
Zamkowego"

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2018

1 827 000,00

0,00

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
Subregionu tarnowskiego etap II - Grodzisko 1.1.2.5 Miejski Park Zieleni i Wypoczynku
w miejscowości Czchów "NA SZLAKU
MILITARNO - HISTORYCZNYM"

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2018

951 500,00

0,00

1 965,34W 2017 roku Gmina Czchów przystąpiła do realizacji projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
7 966,12
Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach programu utworzono
6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Programem objęto
8 383,25124 uczniów gimnazjum z terenu Gminy Czchów. Doradcy
zawodowi przeprowadzili 275 godzin zajęć z uczniami (zajęcia
grupowe i konsultacje indywidualne). Łącznie na realizację
7 808,22
programu w 2017 roku wydatkowano 49 036,51 zł, w tym środki
UE – 44 395,66 zł, środki BP – 2 611,89 zł, środki budżetu gminy
7 426,12
– 2 028,96 zł. Na zakup wyposażenia SPINEK wydatkowano
kwotę 23 420,99, na wynagrodzenie dla doradców zawodowych,
7 025,74
delegacje oraz zakup materiałów i pomocy edukacyjnych
wydatkowano 23 650,18 zł. Koszty pośrednie związane z obsługą
8 461,72projektu stanowiły kwotę 1 965,34 zł.
0,00
Złożono wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
0,00Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie: Nskoemisyjny
transport miejski. Otrzymano środki finansowe. Rozpoczęcie
realizacji projektu przewidziane jest na 2018 rok.
Został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
0,00Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: Odnowa obszarów
wiejskich – Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Wniosek
jest w trakcie oceny.
Został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie; Rozwój
0,00
wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: Rozwój
lokalnych zasobów subregionu.. Otrzymano środki finansowe.
Realizacja projektu przewidziana jest na 2018 rok.
Został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie; Rozwój
0,00
wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: Rozwój
lokalnych zasobów subregionu. Otrzymano środki finansowe.
Realizacja projektu przewidziana jest na 2018 rok.
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Okres realizacji Łączne nakłady
finansowe
od
do

Limit 2017
Plan

Wykonanie
Został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie; Rozwój wewnętrznych
0,00potencjałów regionu, poddziałanie Zagospodarowanie rekreacyjne
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPOWM
na lata 2014-2020. Otrzymano środki finansowe. Rozpoczęcie
realizacji projektu przewidziane jest na 2018 rok.
Został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
0,00Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja projektu przewidziana jest
na 2018 rok.
Został złożony wniosek o przyznanie środków finansowych do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
0,00Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja projektu przewidziana jest
na 2018 rok.

1.1.2.6

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora
Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3 –
odcinek 2 i 4

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2020

7 500 000,00

0,00

1.1.2.9

Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na
nowoczesne kotły węglowe w wybranych
gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego
i dąbrowskiego

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2019

125 000,00

25 000,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2019

147 000,00

25 000,00

450 000,00

0,00

0,00Zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 700 089,01

1 936 122,00

1 070 015,91

4 026 856,01

1 191 156,00

843 886,71

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na
nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą
1.1.2.10
w wybranych gminach powiatu brzeskiego,
tarnowskiego i dąbrowskiego -

Modernizacja boiska sportowego w Tymowej
Urząd Miejski
1.1.2.12 wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
2017
2019
w Czchowie
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno1.2
prywatnego, z tego:
1.2.1
- wydatki bieżące
1.2.2
1.3
1.3.1

- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z
tego
- wydatki bieżące

1.3.1.1

Dzierżawa gruntów pod budowę wodociągu
w msc. Piaski Drużków

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2023

1 070,00

110,00

1.3.1.2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Czchów

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2020

2 400 000,00

600 000,00

1.3.1.3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci
osadów ściekowych, skratek oraz piasku
wytwarzanych w Oczyszczalni ścieków
w Jurkowie

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2020

375 000,00

120 000,00

Czynsz za dzierżawę gruntów za posadowienie ujęcia wody oraz
61,13rurociągu z wodą na terenach nie należących do Gminy Czchów
w obrębie ewidencyjnym Piaski Drużków
W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca który
511 920,00zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiera odpady od mieszkańców Gminy Czchów
Usługa ta polega na odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014r. poz. 1923) tj. 190801- skratki, 190802- zawartość
40 779,77
piaskownika i 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
z terenu oczyszczalni ścieków w Jurkowie. W postępowaniu
przetargowym został wyłoniony wykonawca odbierający odpady
z oczyszczalni ścieków w Jurkowie.
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Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Poz. 4172

Okres realizacji Łączne nakłady
finansowe
od
do

Limit 2017
Plan

1.3.1.4

Oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych
wodami

Urząd Miejski
w Czchowie

2013

2023

1 320,00

120,00

1.3.1.5

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - umowa
ze schroniskiem

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2018

55 000,00

25 000,00

1.3.1.6

Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS

2017

2025

342 800,00

50 000,00

1.3.1.7

Publikacja ogłoszeń oraz artykułów
promocyjnych w serwisie internetowym

2017

2018

700,00

700,00

1.3.1.8

Zakup ciągnika w formie leasingu operacyjnego

Urząd Miejski
w Czchowie

2014

2017

190 000,00

75 000,00

1.3.1.9

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów na
terenie Gminy Czchów

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2018

300 000,00

150 000,00

1.3.1.10 Obsługa geodezyjna Gminy Czchów

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2018

240 000,00

120 000,00

Wykonanie analiz finansowych, ekonomicznych
oraz ryzyka w ramach składanych wniosków
o pomoc finansową z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
1.3.1.11
2020 (Poddziałanie 7.2) oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie
5.3.2)

Urząd Miejski
w Czchowie

Wykonanie i weryfikacja dokumentacji do
wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy
1.3.1.12
infrastruktury dla potrzeb SIT w ramach
RPOWM na lata 2014 – 2020

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2017

3 691,00

923,00

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czchowie
Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2017

7 500,00

4 500,00

1.3.1.13

Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2017

19 926,00

9 963,00

1.3.1.14

Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego
(Heracleum Sosnowskyi Maden)

Urząd Miejski
w Czchowie

2015

2019

7 009,01

1 000,00

1.3.1.15

Obsługa bankowa budżetu Gminy Czchów oraz
jej jednostek organizacyjnych -

Urząd Miejski
w Czchowie

2017

2018

48 000,00

24 000,00

Wykonanie
Zawarto umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Krakowie na oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
na części działki ewid. 717 położonej w gminie Czchów, obręb
106,26
4 Jurków, stanowiącej rzekę Dunajec w km 62+700
z przeznaczeniem pod wylot z oczyszczalni ścieków. W związku
z zawartą umową co roku wnosimy opłatę za użytkowanie gruntów
Koszty związane z realizacją obowiązku wynikającego z ustawy
5 166,00o ochronie zwierząt tj. opieki nad bezdomnymi zwierzętami –
utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku
47 187,11

W kresie sprawozdawczym wydano 2 nowe decyzje, udzielając
20 świadczeń

Realizacja umowy zawartej w 2016 r. na publikowanie ogłoszeń
o sprzedaży nieruchomości z terenu Gminy Czchów
W roku 2014 ogłoszono przetarg nieograniczony i zakupiono
73 147,11ciągnik rolniczy w formie leasingu operacyjnego. Umowa została
zawarta w dniu 20.11.2014 r. W 2017 dokonano wykupu ciągnika
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów na terenie Gminy
46 061,58Czchów, koszty odśnieżania, posypywania i utrzymania
przejezdności dróg
W zapytaniu ofertowym wyłoniono firmę do wykonywania prac
50 360,00
geodezyjnych dla Gminy Czchów w 2017r.
0,00

Wykonano analizę finansową, ekonomiczną oraz ryzyka dla
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
4 500,00
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie
5.3.2)
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą
z Politechniką Krakowską na realizację zadania pn. „Wykonanie
923,00i weryfikacja dokumentacji do wniosku aplikacyjnego dotyczącego
budowy infrastruktury dla potrzeb SIT w ramach RPOWM na lata
2014-2020”
Został wykonany Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
9 963,00
Czchów na lata 2016 - 2020
Wykonanie zadania uzależnione jest od otrzymania zgłoszeń od
0,00mieszkańców lub stwierdzenia z Urzędu obecności Barszczu
Sosnowskiego na terenie gminy Czchów.
W dn. 30 czerwca 2017 roku zoatała podpisana umowa na obsługę
21 000,00bankową budżetu Gminy Czchów oraz jej jednostek
organizacyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

L.p.

Nazwa i cel

Opracowanie analiz finansowych,
1.3.1.16 ekonomicznych, ryzyka i wariantowych oraz
wniosków aplikacyjnych 1.3.2
1.3.2.1

1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4

1.3.2.5

1.3.2.6

1.3.2.7
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Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Urząd Miejski
w Czchowie

Okres realizacji Łączne nakłady
finansowe
od
do

2017

2018

- wydatki majątkowe
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
966 w msc. Tymowa Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
980 w msc. Jurków - opracowanie projektu
chodnika
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice
z drogą krajową nr 75
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy
drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą
krajową nr 75 Opracowanie dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej w miejscowości Tymowa
i Tworkowa- przejścia przez drogę krajowa nr
75 relacji Brzesko- Nowy Sącz Opracowanie projektu chodnika dla zadania
"Budowa chodnika przy drodze krajowej nr
75 w miejscowości Tymowa, Czchów i Jurków
na odcinku od km 30+100 do km 30+588, od km
32+300 do 33+800 oraz od km 38+525 do km
39+077"

Poz. 4172

Limit 2017
Plan

Wykonanie

34 840,00

9 840,00

6 673 233,00

744 966,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2019

30 000,00

20 000,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2017

32 000,00

30 000,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2020

1 148 167,00

0,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2013

2018

110 000,00

55 000,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2015

2018

60 000,00

30 000,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2015

2017

20 000,00

20 000,00

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2018

110 000,00

55 000,00

1.3.2.8

Opracowanie projektu wodociągu
w miejscowości Jurków

Urząd Miejski
w Czchowie

2015

2018

26 500,00

13 000,00

1.3.2.9

Opracowanie projektu wodociągu
w miejscowości Piaski Drużków

Urząd Miejski
w Czchowie

2015

2017

40 000,00

40 000,00

1.3.2.10

Opracowanie projektu wodociągu
w miejscowości Wytrzyszczka

Urząd Miejski
w Czchowie

2015

2018

74 400,00

37 400,00

1.3.2.11

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Czchów

Urząd Miejski
w Czchowie

2016

2021

1 912 900,00

92 500,00

Wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie
Czchów oraz rozbudowa gminniej oczyszczalni ścieków
6 888,00
w Jurkowie" w ramach naboru z Działania 5.3.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020
226 129,20
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ujął przedmiotowy
0,00chodnik w swoim projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej ogłoszony przetarg
24 000,00

Wykonano projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej od ronda do
przejścia dla pieszych w rejonie Zespołu Szkól Jurkowie

0,00Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Trwają prace przy projekcie dotyczącym budowy drogi. Z uwagi na
0,00odwołania składane w postępowaniu administ. przez strony
postępowania nie udało się zrealizować zadania
W związku z uzgodnieniami terenowymi zaistniała konieczność
0,00zmiany koncepcji przebiegu kanalizacji i przesunięcia w czasie
opracowania dokumentacji.
Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej
16 200,00w miejscowości Tymowa i Tworkowa przejście przez drogę
krajową nr 75 relacji Brzesko – Nowy Sącz

0,00Zadanie jest w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2018r.

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy
wodociągu w m.Jurków - Równia i Szotówka. Uzyskano decyzję
4 000,00środowiskową i WziZT.. Uzyskano zgody właścicieli działek na
wejście w teren celem realizację inwestycji budowy wodociągu.
Dokonano płatności I transzy wynagrodzenia
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na
31 705,00
rozbudowę wodociągu w m. Piaski Drużków
Zakupiono mapy zasadnicze do postępowań administracyjnych
228,00związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągu
w miejscowości Wytrzyszczka
zakupiono 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących
74 100,00
w technologii nisko-obciążonego osadu czynnego o wydajności

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Poz. 4172
8 RLM i przepustowości 1,2 m3/d i 3 szt. o wydajności 12 RLM
i przepustowości 1,6 m3/d

L.p.

1.3.2.12
1.3.2.13
1.3.2.14

1.3.2.16

Nazwa i cel
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. "Inkubator przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych" Zagospodarowanie otoczenia Jeziora
Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3 Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną w miejscowości Czchów Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa
i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc.
Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie,
Złota i Tworkowa w Gminie Czchów -

1.3.2.17 Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie Projekt oświetlenia drogowego w Gminie Czchów
1.3.2.18
„Rozwój infrastruktury produkcji energii ze
źródeł odnawialnych na obszarze LGD „Na
Śliwkowym Szlaku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
1.3.2.19
małopolskiego na lata 2014 – 20204 Oś
Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.”. -

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Urząd Miejski
w Czchowie
Urząd Miejski
w Czchowie
Urząd Miejski
w Czchowie
Urząd Miejski
w Czchowie
Urząd Miejski
w Czchowie
Urząd Miejski
w Czchowie

Urząd Miejski
w Czchowie

Okres realizacji Łączne nakłady
finansowe
od
do

Limit 2017
Plan

Wykonanie
Zakończone zostały prace projektowe. Złożony został wniosek
12 067,40w Starostwie Powiatowym w Brzesku dotyczący uzyskania
pozwolenia na budowę.

2016

2018

40 100,00

24 100,00

2016

2018

394 966,00

235 966,00

2016

2017

29 200,00

29 000,00

28 832,00

2017

2019

2 225 000,00

25 000,00

0,00

2017

2019

336 000,00

0,00

2017

2018

23 000,00

17 000,00

15 375,00Opracowano projekt rozbudowy oświetlenia dróg gminnych

2017

2021

61 000,00

21 000,00

19 585,00

36,80Zadanie jest w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2018r.
Wykonano dokumentację na budowę parkingu i uzyskano
pozwolenia na budowę
Otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie. Zadanie będzie
realizowane w 2018 roku

0,00Wykonano I etap rozbudowy gminnego ujęcia wody.

Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej
projektu RPO 4.1.1.

