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WSTĘP 

 

Raport został opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559) i obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta Gminy Czarna w 2021 roku.  

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych opisują stan Gminy m.in. w zakresie finansów, gospodarki przestrzennej, 

ochrony środowiska,  polityki społecznej i szeroko rozumianego zarządzania Gminą.  

                                                                                                                                             

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY CZARNA 

 

Gmina Czarna jest gminą rolniczą, położoną  w zachodniej części województwa 

podkarpackiego i terytorialnie przynależy do powiatu dębickiego.  

Granice Gminy Czarna określa poniższa mapa: 
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Gmina graniczy z gminami województwa małopolskiego: Lisia Góra, Tarnów, Skrzyszów 

i Radgoszcz, natomiast sąsiednimi gminami województwa podkarpackiego są: Pilzno, 

m. Dębica, gm. Dębica, Radomyśl Wielki i Żyraków.  

Odległość siedziby gminy od siedziby powiatu - miasta Dębicy wynosi około 16 km, a od 

siedziby województwa – Rzeszowa około 65 km.  

Przez tereny gminy przebiega autostrada A4, droga wojewódzka nr 984 łącząca Tarnów 

i Mielec oraz magistrala kolejowa Kraków – Medyka, która od początku istnienia miała 

znaczący wpływ na rozwój gminy. 

Powierzchnia gminy wynosi 147 km2. 

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 13 317 osób, z czego 6 713 

stanowiły kobiety, a  6 604 mężczyźni. W zakresie liczby mieszkańców odnotowuje się 

tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich. Szczegółowe dane dotyczące struktury 

demograficznej Gminy ukazuje załącznik nr 1.  

Gmina podzielona jest na 14 sołectw: Borowa, Chotowa, Czarna, Głowaczowa, Golemki, 

Grabiny, Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Przyborów, Róża, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik, 

Żdżary.  

Tereny gminy są uzbrojone w sieć gazową i sieć telefoniczną, ponad 90 % mieszkańców 

korzysta z wodociągów publicznych, a skanalizowanie gminy sięga 60 %. 

Niewątpliwymi walorami ziemi czarnieńskiej są lasy, które zajmują ponad 30 % powierzchni 

gminy. Gatunkiem dominującym wśród roślinności leśnej jest sosna zwyczajna, która tworzy 

lite drzewostany, a z innych: dąb szypułkowy i czerwony oraz olsza czarna, buk, grab i jesion. 

Bogactwa naturalne gminy tworzą także złoża ropy naftowej eksploatowane w Starej 

Jastrząbce, Róży i Borowej, pokłady gazu oraz kruszywo. 

 

Bardzo ważną dziedziną gospodarki jest rolnictwo. W gminie panują dobre warunki naturalne 

dla rolnictwa, zwłaszcza w jej północnej części obejmującej sołectwa: Jaźwiny, Borowa, Róża, 

Stara Jastrząbka, Podlesie i Przeryty Bór. 

 

W poprzednim raporcie uwzględniono wzrost bezrobocia w powiecie dębickim, a tym samym 

w Gminie Czarna, zauważalny zwłaszcza od kwietnia 2020 roku.  Podsumowując 2021 rok 

wskazać należy spadek bezrobocia o 33,58 %. Powyższe dane wynikają z raportu  Powiatowego 

Urzędu Pracy tj. raportu podsumowującego działalność jednostki w 2021 roku. 

W Gminie Czarna zarejestrowanych było 273 bezrobotnych, w tym 194 stanowiły kobiety.  
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Źródło: Raport PUP w Dębicy podsumowujący działalność jednostki na 31-12-2021 r. 

 

 

 

 

 

kobiety
71%

mężczyźni
29%

Bezrobotni w Gminie Czarna wg płci
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Na 31 grudnia 2021 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), ujawnionych jest 1046 pozycji tj. podmiotów gospodarczych z głównym miejscem 

prowadzenia działalności zlokalizowanym na terenie gminy Czarna.   

 

Status i ilość podmiotów: 

Lp. Status Ilość podmiotów 

1. Aktywny 512 

2. Wykreślony 417 

3. Zawieszony 93 

4. Działalność nierozpoczęta 8 

5. 
Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 
16 

 

Prezentacja przedsiębiorców działających na terenie gminy pod względem płci: 

 kobiety  - 262 

 mężczyźni  - 784 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie naszej Gminy to małe i średnie firmy. 

Do wiodących branż zalicza się:  

1) branżę budowlaną, 

2) transport drogowy, 

3) konserwację i naprawę pojazdów samochodowych,  

4) naprawę i konserwację maszyn, 

5) agencje reklamowe, 

6) wykonywanie instalacji elektrycznych,  

7) sprzedaż detaliczną i hurtową, 

8) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki, 

9) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.   
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WŁADZE GMINY, ZARZĄDZANIE GMINĄ 

 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje 

uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy 

w szczególności: opracowywanie strategii rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, 

wykonywanie budżetu.  

 

Funkcję Wójta sprawuje Józef Chudy. Wójt za pośrednictwem Urzędu realizuje zadania własne 

oraz zlecone, a także zadania powierzone w drodze zawartych porozumień.  

 

W 2020 roku w skład Kierownictwa Urzędu wchodzili także: Zastępca Wójta – Daniel 

Niedziocha, Skarbnik Gminy – Marta Wstawska, Sekretarz Gminy – Mirosław Perz, Zastępca 

Skarbnika – Teresa Oleksy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Krzysztof Pękala, Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych – Mateusz Kusek.  

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na pięcioletnią kadencję. 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, 

uchwalanie budżetu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat.  

Skład Rady Gminy Czarna od czasu wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku  

do końca 2021 roku nie uległ zmianie.  

 

W raportowanym okresie działalność Rady opierała się na elektronicznym systemie głosowania 

oraz elektronicznej dystrybucji materiałów dla Radnych. Mieszkańcy mogli korzystać 

z dedykowanego portalu e-sesja dostępnego na stronie www.czarna.com.pl. 

W przedmiotowym portalu  zamieszczane są informacje dotyczące archiwalnych 

i zaplanowanych posiedzeń oraz obrad Rady. W dowolnym momencie można także odtworzyć 

utrwalone transmisje sesji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.                            

 

 

 

 

 

 

http://www.czarna.com.pl/
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Rada Gminy Czarna, kadencja 2018 – 2023: 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Czarna  Aneta Feret  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarna  Mirosław Kot                            

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarna  Marcin Madura 

  

     

 

 

 

 

 Barbara Kuta                                Borowa  

 Łukasz Gajewski   Chotowa 

 Wojciech Labak  Czarna 

 Szczepan Ciebień  Czarna, Stary Jawornik 

 Anna Popielarczyk  Głowaczowa  

 Małgorzata Pękala   Golemki, Czarna 

 Grzegorz Horosz  Grabiny 

 Wiesław Sikora  Grabiny  

 Dariusz Barnaś  Jaźwiny  

 Wojciech Pożdał   Podlesie, Stara Jastrząbka 

 Mirosław Kot  Przeryty Bór, Róża  

 Aneta Feret   Przyborów  

 Grzegorz Kozak  Róża 

 Marcin Madura  Stara Jastrząbka 

 Marek Ziaja   Żdżary 
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STAN FINANSÓW GMINY 

 

Budżet Gminy Czarna na 2021 rok został uchwalony przez Radę  Gminy Czarna uchwałą  

Nr XXVIII/270/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku.  

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości   

62 474 771,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminom w kwocie  22 228 361,48 zł. W wyniku przyjętych w ciągu roku zmian 

w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan 

dochodów na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 68 425 971,61 zł, w tym plan dotacji celowych 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 22 228 361,48 zł.  

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 68 591 400,56 zł, co stanowi 100,24% 

rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminom w kwocie 22 094 526,22 zł, co stanowi 99,40% rocznego planu 

dotacji.  

Planowane na  poziomie 66 683 632,61 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 66 873 590,15 

zł, co stanowi  100,28 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane w  kwocie 1 742 339,00 zł, 

zrealizowano w kwocie 1 717 810,41 zł, co stanowi 98,59 % planu. 
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W uchwalonym budżecie gminy na 2021 rok plan wydatków wynosił 62 474 771,00 zł, w tym 

plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 21 648 873,00  zł. 

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2021 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń 

Wójta, plan wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 69 915 530,33 zł, w tym plan 

wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22 228 361,48 zł. 

Wydatki zrealizowano w  kwocie 66 416 419,09 zł, co stanowi 95 %  planu, w tym wydatki na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 094 526,22 zł, co stanowi 

99,40%  planu dotacji.   
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Planowane wydatki bieżące na poziomie 62 099 125,60 zł  zrealizowano w kwocie 

59 941 815,84 zł, co stanowi 96,53 % planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 816 

404,73,00 zł, wykonano w kwocie 6 474 603,25  zł, co stanowi 82,83 % planu. 

 

Porównanie wydatków majątkowych – 2020 i 2021 rok.  

 

Na 2021 rok zaplanowano budżet zrównoważony. Na dzień 31.12.2021 roku planowany wynik 

finansowy stanowił deficyt budżetowy w kwocie 1 489 558,72 zł. 

Planowane na dzień 01.01.2021 r. przychody wynosiły 1 567 000,00 zł i stanowiły kredyt na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane rozchody wynosiły 1 567 000,00 zł 

i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. W ciągu 2021 roku zwiększono przychody 

budżetu o wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 481 755,89 zł oraz 

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu w kwocie 7 802,83 zł. 

 Planowane rozchody nie uległy zmianie. 

4 021 883,87

6 474 603,25

4 407 289,00

7 816 404,73

2020 rok

2021 rok

Wydatki majątkowe 

Planowane Wykonane



11 
 

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową (dodatnia różnica między wykonanymi 

dochodami, a wydatkami budżetu) w kwocie 2 174 981,47 zł. 

Plan przychodów i rozchodów wykonano w 100%, tj. przychody w wysokości 3 056 558,72 zł 

i rozchody w wysokości 1 567 000,00 zł.  

 

Wykonana nadwyżka operacyjna za 2021 rok (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, 

a wydatkami bieżącymi wyniosła 6 931 774,31 zł. 

 

Wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach były wyższe niż wykonane  wydatki  

bieżące o kwotę 8 421 333,03 zł, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 24 599 134,00 zł i wynikało 

z zaciągniętych kredytów długoterminowych, w tym z kredytu na finansowanie wkładu 

własnego w związku z umową   zawartą z   udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 1 835 000,00 zł.        

   

Budżet na rok 2021 nie obejmował zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego. Budżet obywatelski nie został utworzony. Zgodnie z art. 5a ustawy 

o samorządzie gminnym  - obowiązek uchwalenia budżetu obywatelskiego mają jedynie gminy 

będące miastami na prawach powiatu.  

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Mienie komunalne Gminy Czarna stanowią grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii 

lądowej, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 

urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu. 

Wskazane składniki mienia wraz z wartościami wyszczególnione zostały w informacji 

stanowiącej załącznik nr 2  (Informacja o stanie mienia komunalnego).   
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Wskazaną informację uzupełnia się w raporcie o dane dotyczące gospodarki nieruchomościami. 

W 2021 roku dokonano sprzedaży gruntów o łącznej wartości 277 323,91 zł, z czego w trybie 

przetargowym sprzedano działki: 

 nr ew. 975/4 o pow. 0,1263 ha w Grabinach za cenę 32 617,97 zł, 

 nr ew. 975/10 o pow. 0,1184 ha w Grabinach za cenę 27 132,97 zł, 

 nr ew. 975/14 o pow. 0,1243 ha w Grabinach za cenę 32 116,98 zł, 

 nr ew. 975/12 o pow. 0,1217 ha w Grabinach za cenę 27 959,97 zł, 

 nr ew. 975/2 o pow. 0,1234  ha w Grabinach za cenę 45 000,01 zł, 

 nr ew.  975/5 o pow. 0,1460 ha w Grabinach za cenę 54 000,01 zł, 

 nr ew. 975/1 o pow. 0,1499 ha w Grabinach za cenę 50 500,00 zł. 

 

W trybie bezprzetargowym sprzedano dz. nr ew. 1033/1 o pow. 0,03 ha położoną w Jaźwinach 

za cenę 7 910,00 zł .  

Uzyskano również dochód w wysokości 86,00 zł w związku z zamianą działek w Żdżarach – 

działka nr ew. 345/4 o pow. 0,0275 ha za działkę nr ew. 334/1 o pow. 0,0339 ha.  

W celu realizacji zadań własnych gmina dokonywała także zakupów nieruchomości. Nabyto 

w drodze umów cywilno-prawnych grunty za  łączną kwotę 122 105,00 zł.  

Grunty nabyte zostały w miejscowościach:  Czarna, Grabiny, Głowaczowa, Chotowa, Róża, 

Stara Jastrząbka, Przeryty Bór i w większości  zostały przeznaczone na poszerzenie/utworzenie 

dróg gminnych.     

 

W 2021  roku kontynuowano umowy zawarte w latach wcześniejszych dotyczące: 

 najmu 2 lokali mieszkalnych w miejscowościach Żdżary i Grabiny (lokale przy 

szkołach podstawowych), 

 najmu 2 lokali użytkowych w Czarnej przy ul. Konarskiego 27 o łącznej powierzchni 

37,00 m2  , 

 dzierżawy gruntu w miejscowości Róża o łącznej  pow. 2,07 ha z przeznaczeniem pod 

uprawę rolną , 

 dzierżawy gruntu w miejscowości Chotowa o pow. 9,00 m2 z przeznaczeniem pod szafę 

ONU (umowa zawarta z Orange Polska S.A.), 
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 dzierżawy gruntu w miejscowości Czarna o pow. 9,00 m2 z przeznaczeniem pod szafę 

teletechniczną (umowa zawarta z Multimedia Polska S.A.), 

 dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowościach Podlesie i  Janowiec  (umowa 

zawarta z Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli 

Rzędzińskiej), 

 najmu nieruchomości z przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej 

w miejscowości  Czarna, Jaźwiny i Przyborów (umowa zawarta z GCKiP w Czarnej), 

 dzierżawy kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Czarna, Grabiny i Głowaczowa wraz 

z przepompowniami ścieków, oczyszczalni ścieków w Głowaczowej, ujęcia wody 

w Głowaczowej (umowa zawarta z GZGK w Czarnej) 

 

 Dochody jakie uzyskano z najmu i dzierżawy nieruchomości w roku 2021 wyniosły: 

 z najmu lokali mieszkalnych  2 713,44 zł, 

 z dzierżawy gruntu (3 umowy) 2 208,48 zł (netto), 

 z najmu lokali użytkowych (2 umowy) 9 000,00  zł (netto), 

 z tytułu użytkowania wieczystego (3 umowy)  211,92 zł, 

 z czynszu dzierżawnego kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Czarna, Grabiny 

i Głowaczowa wraz z przepompowniami ścieków, oczyszczalni ścieków 

w Głowaczowej, ujęcia wody w Głowaczowej   91 035,60 zł (netto), 

 z czynszu za najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

kulturalnej w m. Czarna,  w m. Jaźwiny i w m. Przyborów   8 000,00 zł (netto), 

 z czynszu za najem sieci wodociągowej w miejscowościach Podlesie i  Janowiec 

2 000,00 zł (netto). 

 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII I UCHWAŁ  

 

Strategia Rozwoju Gminy Czarna  

 

Jednym z podstawowych dokumentów strategicznych Gminy Czarna jest Strategia Rozwoju 

Gminy Czarna na lata 2016-2025.  Strategia określa cele programowe oraz wyznacza działania 

strategiczne zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców.  
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W 2021 roku działania na rzecz realizacji strategii dotyczą głównie zadań inwestycyjnych.  

Wśród zadań wymienionych w strategii znalazły się inwestycje w zakresie infrastruktury 

społecznej tworzone dla mieszkańców oraz turystów, które obejmowały:  

 budowę Parku Rekreacyjno – Sportowego w Czarnej (opis w dziale turystyka 

i rekreacja), 

 budowę Placu zabaw i miasteczka rowerowego w Przyborowie  (opis w dziale turystyka 

i rekreacja),                                                                                                       

 rozbudowa Parku Rekreacyjnego w Grabinach  (opis w dziale turystyka i rekreacja). 

 

W 2021 roku Gmina Czarna realizowała także zadania wspólnie z Powiatem Dębickim. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1279 Róża Stara Jastrząbka w km 3+520-

3+890” obejmowało wybudowanie chodnika na odcinku 370 mb w Róży. Wydatkowano 

229 292,31 zł. Zadanie wpisuje się pozycję 1.4 strategii drogi powiatowe, chodniki – 

„Przebudowa, remont drogi powiatowej nr 1279R w m. Róża wraz z budową chodnika”.   

 

Budowa chodnika na odcinku 406 w Żdżarach tj. realizacja zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2403R Machowa - Czarna w km 3+086-3+492” wpisuje się w inwestycje 

nazwaną „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Machowa – Czarna w m. Żdżary”. 

Na wskazane zadanie wydano 252 005,33 zł.  

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w km 8+593-9+222 budowa 

chodnika w m. Jaźwiny”- wybudowano chodnik na odcinku 592 m.b. Na ten cel 

przeznaczono 580 904,60 zł. Inwestycja również wpisuje się w zadania określone w strategii 

pod poz. 1.4.  

 

Drogi gminne, parkingi (remonty dróg gminnych, odcinki w poszczególnych sołectwach) – 

zadanie realizowane jest w roku budżetowym na bieżąco, według zgłoszeń i potrzeb danego 

sołectwa.  

 

 W tej pozycji mieszczą się zrealizowane zadania inwestycyjne tj. :  

 przebudowa drogi gminnej w Żdżarach nr dz. ew. 1008 w km 0+000-0+765 –

wykonano przebudowę drogi na odcinku 765 metrów i średniej szerokości 3,2 m, 
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wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię mineralno-bitumiczną na 

łączną kwotę 212 723,68 zł. 

 przebudowa dróg gminnych obejmująca liczne zadania, w ramach których:  

opłacono specyfikacje techniczne,  wykonania i odbiory robót dla drogi dz. nr 2571 Stara 

Jastrząbka, dla drogi  dz. nr 2535 Stara Jastrząbka, dla drogi dz. nr 243/3, 243/10 Grabiny, 

dla drogi dz. nr 2456/2 Stara Jastrząbka,  dla drogi dz. nr 2507, 2538, 2515 Stara 

Jastrząbka, dla drogi dz. nr 2511, 2455/2 Stara Jastrząbka, dla drogi dz. nr 228 i 441 

Podlesie, dla drogi dz. nr 247/8 i 614/2 Grabiny, dokumentację projektową dla 

przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podlesie dz. nr 228, w Grabinach dz. 

nr 614/2, projekt przebudowy drogi gminnej  nr dz. 243/3, 243/10 w miejscowości 

Grabiny, projekt przebudowy drogi gminnej  nr dz. 1009/5, 1038/4 w miejscowości 

Grabiny, Głowaczowa, projekt przebudowy  nr dz. 247/8 w miejscowości Grabiny, 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Żdżary nr dz. 1008, dz. nr 345/4, dz. nr  334/2, wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę drogi – przebudowa drogi 

gminnej niepublicznej w miejscowości Borowa, przebudowa dróg dz. nr 300, 305/1, 

305/2 w Chotowej,  dz. nr 432/13, 432/14, 496/4 w Golemkach w km 0+670-1+090, dz. 

nr 243/3, 243/10 w Grabinach, dz. nr 247/8 w Grabinach, dz. nr 446/3, 446/4, 453, 614/2, 

852 w Grabinach, dz. 984 w km 3+690-4+425 w Grabinach, dz. 1009/5 w Grabinach i dz. 

nr 1038 w Głowaczowej, dz. nr 228, dz. nr 441 w Podlesiu, dz. nr 2455/2 , dz. nr 2456/2, 

dz. nr 2507, 2515, 2538, 2571, w Starej Jastrząbce, przebudowa drogi Zdziarzec - 

Przeryty Bór, przebudowa drogi dz. nr 307 i 642 w Żdżarach, projekt drogi niepublicznej 

w miejscowości Grabiny dz. nr 1008, 945/15, 975/3, wykonano nawierzchnię asfaltową 

na zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości  Jaźwiny, przebudowę 

sieci gazowej pod remont drogi gminnej w miejscowości  Stara Jastrząbka, przebudowę 

drogi gminnej w miejscowości  Głowaczowa dz. 746/1, opracowanie dokumentacji na 

przebudowę dróg gminnych w miejscowości Głowaczowa dz. nr 746/1 oraz nadzór 

inwestorski.  

Łączna kwota wydatków to  1 358 789,35 zł. 

 

Gmina Czarna przekazała także dotację celową na pomoc finansową do Gminy Pilzno na 

zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1/1 i 1/2 w Machowej w km 0+000 

- 0+937 w kwocie 169 654,00 zł. 
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W 2021 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych  wydatkowano łącznie  

1 279 827,47 zł, w tym: zakup piasku, soli, mieszanki do posypywania dróg gminnych 

i chodników, celem likwidacji gołoledzi, dostawa kruszywa na remonty dróg, odśnieżanie 

dróg gminnych, malowanie przystanków autobusowych w miejscowości Róża 

(skrzyżowanie), Żdżary (rejon WCK) Stara Jastrząbka (centrum), Głowaczowa, naprawa 

przystanków autobusowych w miejscowości Grabiny, naprawa nawierzchni z kostki 

brukowej na przystanku w miejscowości Jaźwiny, remont drogi gminnej Róża-Jaźwiny, 

remont drogi gminnej koło mostu w Chotowej, remont drogi gminnej dz. 335 

w miejscowości Chotowa, remont skrzyżowania w Przerytym Borze,  remont przepustu 

przy drodze gminnej w Czarnej Osiedle Las, remont przepustu przy drodze gminnej 

w Borowej, wykonanie nakładki bitumicznej na zjeździe na drogę gminną w rejonie szkoły 

w miejscowości Jaźwiny oraz na drogę gminną obwodnica Jaźwiny, roboty remontowe przy 

drodze gminnej dz. nr 192 w Borowej, remont drogi gminnej w miejscowości Grabiny 

dz. nr 975/3, dz. nr 478, dz. nr 1262, dz. nr 1259, remont drogi w miejscowości Stara 

Jastrząbka dz. nr 4062, remont drogi w miejscowości Żdżary dz. nr 996,  roboty remontowe 

przy parkingu w rejonie Przedszkola Przyborów, roboty remontowe przy drodze gminnej 

w Czarnej dz. nr 884/5, roboty remontowe przy drodze gminnej Głowaczowa - Przyborów 

dz. nr 1009/5, roboty remontowe drogi w Głowaczowej dz. nr 746/1, roboty remontowe na 

drodze w miejscowości Grabiny dz. nr 691/2, dz. nr 626/2, roboty remontowe przy przejściu 

dla pieszych w miejscowości Chotowa, remont drogi gminnej dz. nr 4162 w miejscowości 

Stara Jastrząbka, remont poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Chotowa, remont 

drogi dz. nr 18/2 w Chotowej, opłacono nadzory inwestorskie, roboty remontowe przy 

drodze gminnej w Przyborowie, roboty remontowe przy drodze gminnej w miejscowości 

Czarna, Chotowa, Podlesie, Głowaczowa, Jaźwiny, Róża, Stara Jastrząbka, Borowa 

i Grabiny, remont drogi w Golemkach,  malowanie tablic informacyjnych w miejscowości 

Róża i Żdżary, demontaż i montaż tablicy informacyjnej przy ul. Krakowskiej w Czarnej, 

remont tablicy informacyjnej w miejscowości Grabiny i Stara Jastrząbka, demontaż 

i montaż progu na  drodze gminnej w Żdżarach,   remont drogi gminnej w miejscowości 

Róża w stronę Zasowa, roboty ziemne  i remontowe oraz uzupełnienie ubytków na drogach 

gminnych, montaż barierek w rejonie dz. 517/2 Grabiny, montaż barierek ochronnych przy 

drodze gminnej w Czarnej ul. Mickiewicza, czyszczenie i malowanie barierek ochronnych 

mostu na drodze gminnej w miejscowości Grabiny, remont drogi gminnej nr dz. 111,127 

Przeryty Bór, remont drogi w miejscowości Golemki,  montaż znaków drogowych, 

demontaż oraz montaż nowej tablicy informacyjnej w miejscowości Chotowa,  mycie 
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i czyszczenie parkingów i dróg gminnych Osiedla Przyborów, koszenie poboczy dróg 

gminnych, przebudowa przepustu na drodze  gminnej dz. nr 228, 2972/1, 78 w Podlesiu, 

remont przyczółka przepustu przy drodze gminnej dz. 4267/4 w miejscowości Stara 

Jastrząbka, remont monitoringu wizyjnego przy drodze gminnej w stronę ujęcia wody 

Żdżary, wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną 

w miejscowości Róża,  projekt przebudowy mostu na potoku Chotowskim w miejscowości 

Chotowa, projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabiny, Stara Jastrząbka, 

projekt budowy 2-óch zjazdów z drogi powiatowej w miejscowości Głowaczowa na 

dz. nr 800/2 (parking gminny), cięcie profilowe roślin przy ul. Spółdzielczej i parkingu, 

remont monitoringu przy drodze gminnej do byłej bazy wojsk radzieckich, wycięcie drzew 

przy drodze gminnej dz. nr 454 w Żdżarach, w Grabinach dz. nr 17/2, dz. 1462, mapy do 

celów projektowych,  wypisy z rejestru gruntu oraz mapa ewidencyjna. 

 

Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi 

w Borowej – centrum wsi” -  19 500,00 zł.  

 

Inwestycje związane z infrastrukturą techniczną wskazane w strategii w zakresie budowy sieci 

kanalizacji -  opisane zostały w pozycji Program Ochrony Środowiska.  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy  

  

W 2021 roku nie dokonywano zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czarna.  

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 

W 2021 roku nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czarna.  

 

Uzupełnienie dotyczące rozpoczętej w 2020 roku procedury planistycznej: 

W ramach procedury planistycznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czarna „Chotowa – Potok” – ETAP 2, w wyniku uzgodnienia nie 

uzyskano zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze 
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gruntów rolnych klas III (decyzja z dnia 29 kwietnia 2021r. znak: SZ.tr.602.288.2020). Ponadto 

ro rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czarna z dnia 12 maja 2021r. o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy (decyzja 

z dnia 10 sierpnia 2021r. znak: DN.tr.602.10.2021). 

 

Gospodarka przestrzenna ściśle związana jest także z działalnością Referatu Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami w zakresie wydanych 

w 2021 roku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy.  

Poniżej dane z dwóch lat, w celu porównania i określenia stanu na dzień 31-12-2021 r.  

 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (CP)  

 

Rok Wnioski CP Decyzje CP Powierzchnia CP 

2020 35 35 2.1 ha 

Rok Wnioski CP Wydane 

decyzje CP 

Decyzje CP 

w trakcie 

wydawania 

Powierzchnia 

wydanych 

decyzji CP 

Powierzchnia 

CP                       

w trakcie 

wydawania 

2021 55 
47 7 13.0 ha 3.5 ha 

Łącznie: 54 Łącznie: 16.5 ha 

Dane na 31-12-2021 r. 

 

Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) 

 

Rok Wnioski WZ Decyzje WZ Powierzchnia WZ 

2020 149 141 40.8 ha 

Rok Wnioski WZ Wydane 

decyzje WZ 

Decyzje WZ 

w trakcie 

wydawania 

Powierzchnia 

wydanych 

decyzji WZ 

Powierzchnia 

WZ                       

w trakcie 

wydawania 

2021 198 
117 58 54.5 ha 20.7 ha 

Łącznie: 175 Łącznie: 75.2 ha 

Dane na 31-12-2021 r. 
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Gminny Program Rewitalizacji  

 

Gminny Program Rewitalizacji jest wieloletnim programem opisującym stan i stopień 

degradacji terenu w kilku płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej oraz  środowiskowej. 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023 stanowi istotny instrument 

wspierający zarządzanie rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszaru zdegradowanego poprzez powiązane ze sobą działania. 

 

W 2021, podobnie jak w roku poprzednim -  nie realizowano zadań określonych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji. Wspomnieć jednak należy, że źródłem finansowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zawartych w programie mają być środki europejskie, pochodzące przede 

wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Województwa Podkarpackiego. Ograniczona możliwość pozyskania środków zewnętrznych 

(brak naborów) bezpośrednio wpływa na decyzje związane z realizacją zadań określonych 

w programie.  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Czarna 

 

Obowiązek realizacji działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych nakłada na  Gminę  ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  zgodnie z którą Rada Gminy Czarna podjęła  

Uchwałę Nr XXI/179/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku  w sprawie przyjęcia  ww. programu.  

Wiodącym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną. Zadanie to 

obejmowało w szczególności sfinansowanie wyjazdów/wycieczek z programem zajęć 

profilaktycznych dla 218 osób.  Zakupiono sprzęt na siłownię w Borowej, sprzęt  do sali 

profilaktycznej przy PSP w Starej Jastrząbce,  szkoły w Grabinach,  uzupełniono  meble 

w domu Ludowym w Róży, szatnię w PSP Róża. Powyższe działania tworzą bazę  

zapewniającą warunki do atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, 

młodzież i dorosłych.  
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Każdy z potrzebujących mieszkańców gminy miał możliwość skorzystania z bezpłatnej 

pomocy w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Profilaktyki Uzależnień 

i Przemocy Domowej w Dębicy. Porady udzielane były osobom dotkniętym problemami 

alkoholowymi.  

Dodatkowo w 2021 roku przekazano  4 050,00 zł  do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w celu 

pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości 

do czasu ich wytrzeźwienia. Dotyczy osób z terenu  gminy Czarna.  

 

Źródłem finansowania zadań wynikających z programu były środki z budżetu gminy 

pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Na realizację ww. programu wydano kwotę  133 951,87 zł.  

 

W 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Czarna. Komisja przyjęła i prowadziła 4 wnioski związane z procedurą 

zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Dwa wnioski zostały skierowane do 

sądu o takie leczenie. Ponadto komisja wydała opinie w zakresie wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 26 podmiotów.  

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Czarna na 2021 rok 

 

W celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna - podpisano umowę z Gabinetem 

Weterynaryjnym Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko na wyłapywanie, odławianie, 

odrobaczanie,  kastrację, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych,  oddanie do 

adopcji, szczepienie profilaktyczne oraz zapewnienie całodobowej opieki. Obowiązujący koszt 

przyjęcia i opieki jednego psa/kota w schronisku wynosił 1 242 zł. Zgodnie z umową roczna 

opłata abonamentowa określona została na poziomie 6 150,00 zł. Doraźna pomoc, opieka 

bezdomnym zwierzętom zapewniona została także  dzięki podpisanej umowie z lekarzem 

weterynarii  Kazimierzem Laryszem, ul. Słoneczna 2, 39-220 Pilzno, a także poprzez 

działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej. Łącznie w 2021 roku 

zapewniono opiekę 33 bezdomnym psom oraz 6 kotom.  

Koszty realizacji zadań przewidzianych w Programie, w tym zakup karmy, usługi 

weterynaryjne i usługi wynikające z umowy ze schroniskiem wyniosły 55 118,69 zł.  
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna na lata 2020-2023 z perspektywą na 

lata 2024-2027 (POŚ) 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna na lata 2020-2023 z perspektywą na 

lata 2024- 2027 został podjęty uchwałą Nr XXX/291/2021 z dnia 02.03.2021 r.  

Program ten jest  podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na 

terenie gminy. 

W 2021 roku w ramach określonych priorytetów działań, zrealizowano następujące zadania 

inwestycyjne:  

 budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golemki – wykonano sieć 

kanalizacyjną wraz z przepompownią, opłacono nadzór inwestorski w kwocie 

166 507,57 zł. 

 budowa odcinków kanalizacji na terenie Gminy Czarna – wykonano odcinki sieci 

kanalizacyjnej, 1 odcinek o długości 142 m w miejscowości Grabiny, 2 odcinek 

o długości 186 m w miejscowości Grabiny, 3 odcinek o długości 36 m w miejscowości 

Czarna w kwocie 126 539,45 zł. 

 budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią 

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

- etap III – opracowano przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla budowy 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka i kanalizacji sanitarnej, 

opracowano projekt kanalizacji w miejscowości Róża, wykonano odcinek sieci 

kanalizacji tłocznej w miejscowości Stara Jastrząbka w kwocie 95 848,12 zł. 

 

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową na 

przebudowę przepompowni i odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna w kwocie 

25 000,00 zł, dotację na modernizację oczyszczalni ścieków  w miejscowości Borowa w kwocie 

83 750,00 zł, dotację na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa 

w kwocie 47 000,00 zł.  

 

Zadania w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków realizowano także poprzez finansowe 

wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków  na terenach zabudowy 

rozproszonej. Udzielono 4 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 21 210,00 zł.  
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Zadania wpisane w Program Ochrony Środowiska realizowano wypełniając jednocześnie 

postanowienia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Zadaniami bezpośrednio wpływającymi na realizację kierunku ochrona klimatu i jakości 

powietrza są także inwestycje obejmujące budowę oraz modernizację dróg gminnych 

i powiatowych, utrzymanie zieleni.  

 

Wskazać należy działania, mające na celu kontrolę stanu jakości powietrza. Obecnie 

zamontowane są 2 sensory powietrza, co pozwala na bieżąco monitorować  jego jakość.  

 

  

Zrzut danych z 10-05-2021 r.  

 

Działaniem pozytywnie wpływającym na środowisko – poprawę jakości powietrza jest także 

realizacja rządowego programu „Czyste Powietrze”. Na podstawie porozumienia z 28.04.2021 

roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury 

i Promocji w Czarnej. Do podstawowych zadań biura należy: udzielanie mieszkańcom 
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informacji o programie przez przeszkolonego pracownika oraz wsparcie w zakresie 

przygotowywania wniosku i  rozliczania przyznanego dofinansowania. Ponadto Gmina 

zobowiązana jest do przekazywania złożonych wniosków  złożonych w punkcie. Pracownik 

punktu jest także zobowiązany do organizowania spotkań informujących o zasadach programu 

(minimum jedno w kwartale) i przekazywania materiałów informacyjno-promocyjnych 

o programie. 

Gmina, podpisując porozumienie o współpracy musiała deklarować działania pozwalające na: 

identyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami 

i przedstawianie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie (np. wizyty 

u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i wskazanie na potrzebę jego 

wymiany oraz wstępną analizę stanu budynku pod kątem wykonania termomodernizacji). 

Zgodnie z informacjami pracownika obsługującego punkt, a tym samym publikowanym na 

stronie https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/ rankingiem gmin – w 2021 roku z terenu 

Gminy Czarna  złożono 71 wniosków o dofinasowanie.   

 

W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz Programu 

Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Czara na lata 2016-2032  (Uchwała  

Rady Gminy Czarna Nr XXXIII/287/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.) sukcesywnie usuwane są 

z nieruchomości wyroby azbestowe.   

 

W 2021 roku uzyskano dofinansowanie na realizację Programu Usuwania Wyrobów 

Zawierających Azbest z terenu Gminy Czarna. Urząd Gminy Czarna na podstawie umowy 

dotacji nr 6822/2021/OZ/R/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej przeprowadził program usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych 

odpadów wynoszący 99,350 ton. 

 

Program Ochrony Środowiska zawiera także inne priorytety np. edukację ekologiczną. 

Działanie to jest realizowane na bieżąco przez pracowników Urzędu (rozmowy 

z mieszkańcami, umieszczanie aktualnych informacji i broszur na stronie internetowej Urzędu, 

przekazywanie mieszkańcom wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczących 

prawidłowej segregacji i korzyści z niego wynikających). 

 

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/
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Rozstrzygając nowy przetarg w dniu 15-10-2020 roku wyłoniono firmę P.U.H EcoTech Karol 

Wiśniewski, ul. Kościuszki 65C, 28-130 Stopnica jako podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2021 roku. 

 

Niezmiennie ważnym punktem w zakresie realizacji POŚ jest gospodarka odpadami 

i zapobieganie powstawaniu odpadów.  

Realizacja ustawowych i programowych zadań w tym zakresie polega przede wszystkim na: 

 objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Czarna,  

 egzekwowaniu nowych obowiązków sprawozdawczych nałożonych na firmy 

prowadzące działalność w obszarze odpadów komunalnych, a także przedkładanie 

corocznych sprawozdań organom kontrolnym/nadzorczym, 

 organizowaniu przetargów w trybie zamówień publicznych na odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych i racjonalizacja ponoszonych kosztów  

w oparciu o nowy system prawny oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację na tzw. 

całym rynku odpadowym, rynku surowców wtórnych, opłat ponoszonych przez 

podmioty, 

 osiąganiu określonych poziomów recyklingu, 

 określaniu i pobieraniu/egzekucji opłat za usługi związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi. 

 gromadzeniu danych i adresów występowania wyrobów zawierających azbest, 

realizacja programu usuwania azbestu 

 kontrolowaniu i ewidencji Kart Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK) 

znajdujących się w internetowym systemie BDO, 

 prowadzeniu rejestru działalności regulowanej, 

 monitorowanie liczby mieszkańców i dbałość o prawidłowe obliczanie opłat poprzez 

korygowanie deklaracji (narodziny dziecka, zgony, zameldowania, wyjazdy studenckie, 

przeprowadzki itp.) 

 dostosowywaniu aktów prawa miejscowego do norm prawnych zawartych  

w polskim ustawodawstwie; w szczególności regulaminu utrzymania czystości  

i porządku w gminie Czarna. 
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 udzielaniu przedsiębiorcom informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami 

(zawieranie umów, wskazywanie instalacji komunalnych, zbyt odpadów rolniczych). 

 

Gmina zapewniała funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Paszczynie. Jest to specjalnie przystosowane obiekt, w którym przyjmowane są od 

mieszkańców selektywnie wysegregowane odpady komunalne (np. odpady budowlane, 

wielkogabarytowe, biodegradowalne).  

 

 

397

11

413

85

1237

Masa zebranych w PSZOK odpadów komunalnych w 2021 r.  (Mg)  

1. Opakowania ze szkła

2. Odpady ulegające biodegradacji

3. Opakowania z tworzyw sztucznych

4. Opakowania z papieru i tektury

5. niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
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Masa zebranych poszczególnych odpadów komunalnych, porównanie z 2020 rokiem 

(w tonach): 

Kod i nazwa odpadu 2020 rok 2021 rok 

(15 01 07) opakowania ze szkła 255 397 

(20 02 01) odpady BIO 12 11 

(15 01 02) opakowania z tworzyw sztucznych 275 413 

(15 01 01) opakowania z papieru i tektury 51 85 

(20 03 01) niesegregowane (zmieszane)  

odpady komunalne 
1402 1237 

 

W 2021 roku podjęto następujące uchwały: 

 Uchwała Nr XXIX/273/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna, 

 

 Uchwała Nr XXIX/275/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

 

Dla wszystkich mieszkańców zorganizowane zostały dodatkowe pojemniki przeznaczone do 

składowania przeterminowanych leków: 

 

Lp. Nazwa Adres 

 

1 

 

APTEKA w Róży 

 

 Róża 186 A 

 

2 

 

APTEKA w Czarnej 

 

Czarna,  ul. Dworcowa 8 

 

https://www.czarna.com.pl/asp/pliki/download/uchwala_dd_osoby___kompostowanie.pdf
https://www.czarna.com.pl/asp/pliki/download/zmiana_uchwaly_o_szczegolowych_swiadczeniach__zwiekszenie_czestotliwosci_odbioru_.pdf
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Zużyte baterie zaliczają się odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią szczególne 

zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dodatkowe lokalizacje pojemników przeznaczonych 

do składowania zużytych baterii na terenie Gminy Czarna: 

 

Lp. Nazwa Adres 

 

1 

   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej 

 

  

   Czarna,  Konarskiego 23 

 

2 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Róży 

 

                   

   Róża 73 

 

3 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinach 

 

   

  Grabiny 52 C 

 

 

Gmina Czarna zaopatrywała właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane 

selektywnie w systemie zamiennym: 

 szkło – worki w kolorze zielonym, 

 odpady z tworzyw sztucznych i metali oraz odpady wielomateriałowe - worki  

w kolorze żółtym,  

 odpady papieru - worki w kolorze niebieskim, 

 odpady biodegradowalne - worki w kolorze brązowym, 

 popiół i żużle z domowych palenisk - worki w kolorze szarym. 

 

Informacja dotycząca poziomu recyklingu: 

 poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2021 r. wyniósł 0 % 

(wymagane 70% za rok 2021), 

 poziomy odpadów papieru, tworzyw sztucznych i szkła zostały za 2021 rok 

osiągnięte. (24,17%, przy wymaganych 20% za 2021 r.), 

 ograniczenie składowania BIO za 2021 również w normie. 

 

Uwagi: Ze względu na właściwości fizyko-chemiczne odpady budowlane odebrane przez 

Przedsiębiorstwo Radzik (kod odpadu 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu 

i demontażu) w całości zostały przekazane do składowania w Kozodrzy (proces D5).  
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Składowanie to umieszczenie odpadu w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych 

i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska. Proces ten nie zalicza się do procesów 

recyklingu, w związku z tym poziom recyklingu w tej grupie odpadów nie został osiągnięty.    

 

Wykres poniżej  przedstawia poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów budowlanych oraz poziom ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2012  – 2021. 

 

 

 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

 

Współpraca pomiędzy Gminą Czarna, a organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji zadań 

publicznych w formie wspierania w wykonaniu zadań publicznych.  
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Z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 

zadania z poszczególnych grup – priorytetów Programu – realizowane były przez tut. Urząd 

lub jednostki podległe. Działające na terenie Gminy organizacje pozarządowe – stowarzyszenia 

nie kierowały ofert, zapytań związanych z realizacją statutowych zadań.  

Podkreślić należy, że  pracownicy Urzędu byli w kontakcie z przedstawicielami stowarzyszeń 

oraz realizowali działania w zakresie pozafinansowej współpracy obejmującej: 

 konsultowanie projektu uchwały ws. programu współpracy, 

 wzajemne informowanie o kierunkach planowanej działalności, 

 udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu, 

 użyczenie lokalu na cele statutowe stowarzyszenia (Czarne Gryfy), 

 promocję działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych, 

 prowadzenie bazy danych o organizacjach na stronie www.czarna.com.pl. 

 

Program opieki nad zabytkami, cmentarnictwo 

 

W 2021 roku wykonano prace wokół drewnianej kapliczki zlokalizowanej przy drodze gminnej 

w Grabinach oraz przy Krzyżu w Głowaczowej. Zakres robót dotyczył zagospodarowania 

przyległego terenu i odseparowanie ww. obiektów od bezpośredniego otoczenia.   

Łączny koszt robót to 26 513,65 zł.   

  

Polityka społeczna 

 

Polityka społeczna Gminy ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, 

wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.  

W Gminie Czarna środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2021 roku 24 103 858 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 

zmalał o 549 481 zł. 

Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 476 osób, co stanowiło 3,6 % 

wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do roku poprzedniego łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 176 osób. Natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 49 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich 

liczba osiągnęła poziom 173 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 28 osób. 

http://www.czarna.com.pl/
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W Gminie Czarna najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 

i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

ośrodek pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka 

choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Pomoc i wsparcie w Gminie Czarna z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 236 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 253 osoby. 

1. W ramach pomocy społecznej świadczone są : 

 

 świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne: 

 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

 

Liczba 

świadczeń 

Zasiłki stałe 38 228 699 38 44 395 

Zasiłki okresowe 119 370 167 119 358 774 

Zasiłki celowe 181 369 610 181 479 X 

Schronienie 9 85 414 9 9 70 

Wynagrodzenie 

należne opiekunowi  

z tytułu sprawowania 

opieki przyznane 

przez sąd 

 

 

4 

 

 

22 694 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

112 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu 

pomocy społecznej 

 

13 

 

271 377 

 

13 

 

13 

 

108 
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 świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, dożywianie: 

 

Formy pomocy Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób  

w rodzinach 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Zasiłki celowe               

i w naturze 
27 26 355 27 52 39 

Zasiłki celowe na 

pokrycie wydatków 

powstałych w 

wyniku zdarzenia 

losowego 

 

3 

 

10 000 

 

3 

 

12 

 

3 

Posiłek dla dzieci 223 99 060 115 530 20 483 

 

 usługi opiekuńcze:  

 

 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób  

w rodzinach 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Usługi 

opiekuńcze 
 9 14 782 9 10 845 
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 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi: 

 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób  

w rodzinach 

 

Liczba 

świadczeń 

 

 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

 

12 

 

 

125 518 

 

 

12 

 

 

 

49 

 

 

3 725 

 

 

 działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym, 

 poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje. 

 

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dotyczyło 19 rodzin. 

3. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie zostały przyznane: 

 

 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób  

w rodzinach 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Zasiłki rodzinne  

z dodatkami 
987 1 739 428 458 1 901 15 782 

Zasiłki 

pielęgnacyjne 
341 798 266 325 X 3 699 
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Świadczenia 

pielęgnacyjne 
97 2 074 142 96 278 1 075 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
42 205 342 39 152 333 

Zasiłek dla 

opiekuna 
13 61 680 11 44 100 

Świadczenia 

opiekuńcze 

 

407 

 

3 139 430 

 

413 

 

 

705 

 

 

5 207 

 

Jednorazowa 

zapomoga  

z tytułu urodzenia 

dziecka 

 

89 

 

89 000 

 

87 

 

353 

 

89 

Świadczenia 

rodzicielskie 
62 361 164 58 X 396 

Świadczenia  

„za życiem” 
1 4 000 1 3 1 

 

Liczba pobierających w roku 2021 zasiłek rodzinny wyniosła 458 rodzin. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta zmalała o 67 rodzin (co stanowi spadek o 12,8 % w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

wyniosła 6 047 650 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 44 278 zł. 

 

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego : 

 liczba rodzin – 28 

 kwota świadczeń – 166 884 zł 

 

5. Stypendia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, zasiłki szkolne : 

 liczba dzieci – 203 

 liczba rodzin - 105 

 kwota świadczeń – 276 746 zł 
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6. Rządowy program „Rodzina 500+” : 

 liczba dzieci – 2 835 

 liczba rodzin – 1 637 

 kwota świadczeń – 15 206 896 zł 

 

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 133 rodziny (co stanowi wzrost o 8,1 %  

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w porównaniu 

z rokiem poprzednim wzrosła o 68 673 zł. 

 

7. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowane było: 

 dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół, 

 zasiłki celowe 

 

8. Asystent rodziny w 2021 roku miał pod opieką 10 rodzin. 

9. Podejmowane działania promocyjne, w tym organizacyjno-techniczne, mające na celu 

zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców Gminy Czarna przeciw COVID-19  

(w szczególności w wieku 60+). 

Promocja szczepień była elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw 

COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień, ich promocja miała na celu 

zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji, co miało zasadnicze znaczenie dla 

powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19. 

 Gmina Czarna w ramach działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby 

zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 umożliwiła zaszczepienie się w mobilnym 

punkcie szczepień podczas imprezy integracyjnej i biesiady rodzinnej. Przekazywane były 

również informacje o szczepieniach przez ogłoszenia w parafiach  i na stronach internetowych 

Urzędu. 

W mobilnym punkcie szczepień zaszczepiło się 28 mieszkańców Gminy Czarna przeciw 

COVID-19. 

Ponadto 30.09.2021 r. zostały zakupione ciśnieniomierze ze środków otrzymanych od 

Wojewody Podkarpackiego na działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19, które 

zostały rozdane wśród zaszczepionych po dniu 04.10.2021 r.  mieszkańców, którzy przyjęli 

pełne szczepienie.  
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Gmina Czarna zapewniała transport do punktów szczepień osobom mającym obiektywne 

trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. 

 

W działania związane z polityką społeczną wpisuje się także realizacja programu Karta Dużej 

Rodziny. Na dzień 31-12-2021 roku w Gminie Czarna z programu skorzystało już 708 rodzin, 

co przedkłada się na 2568 wydanych Kart Dużej Rodziny. 

 

Dane dotyczące 2021 roku:  

1) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 33, 

2) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie 

z rodziców: 50, 

3) liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny: 3,  

4) liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 0, 

5) liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami: 24, 

6) liczba przyznanych duplikatów kart: 5, 

7) liczba kart elektronicznych przyznanych, jako druga forma karty: 5  

8) należna dotacja na realizację programu oraz koszty faktycznie poniesione: 1 203,48 zł. 

 

Informacja dotycząca realizacji uchwał 

 

W 2021 roku odbyło się 12 wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Czarna / Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki 

Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Posiedzenia te 

obywały się w dniach 27 stycznia 2021 r., 1 marca 2021 r., 29 marca 2021 r., 10 maja 2021r., 

23 czerwca 2021 r., 29 lipca 2021 r., 9 sierpnia 2021 r., 27 września 2021 r., 4 listopada 2021 

r., 25 listopada 2021 r., 9 grudnia 2021 r., 20 grudnia 2021 r.  

Ponadto odbyło się 1 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz 5 posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej. 

W 2021 roku Rada Gminy Czarna obradowała na 12 sesjach w dniach 28 stycznia 2021 r., 

2 marca 2021 r., 30 marca 2021 r., 11 maja 2021 r., 24 czerwca 2021 r., 30 lipca 2021 r., 

10 sierpnia 2021 r., 28 września 2021 r., 5 listopada 2021 r., 26 listopada 2021 r., 10 grudnia 

2021 r. oraz 21 grudnia 2021 r.  
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Podczas Sesji Rady Gminy Czarna w roku 2021 zostały podjęte 113 uchwały,.   

Wykaz podjętych uchwał w 2021 roku stanowi załącznik do raportu nr 3. Wskazane w wykazie 

uchwały zostały zrealizowane, bądź są w trakcie w realizacji.   

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

Oświata i wychowanie 

 

Gmina Czarna realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw i rozporządzeń wykonawczych 

regulujących te kwestie poprzez zabezpieczenie działalności sieci szkół, a także poprzez 

zapewnienie dostępności do edukacji uczniom niepełnosprawnym.  

 

W 2021 roku zapewniono uczniom dowóz do szkół poza terenem Gminy (Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Dulczy Małej -  9 uczniów, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Pniu – 

9 uczniów, Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy – 5 uczniów) oraz dokonano zwrotu kosztów 

dowozu uczniów do szkół specjalnych - 7 uczniów.  

 

Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dzieci do szkoły lub przedszkola, gdy odległość z domu do placówki przekracza: 

 3 km – dzieci 5- i 6-letnie (obowiązek przedszkolny) oraz uczniowie klas I–IV SP, 

  4 km – uczniowie klas V–VI SP. 

Stosując powyższe przepisy zapewniono dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Grabinach – 25, w Starej Jastrząbce – 27 oraz dokonano zwrotu kosztów dowozu 6 uczniów 

do szkoły w Głowaczowej. 7 uczniom zapewniono dowóz do placówek oświatowych w Gminie 

Czarna spowodowanych brakiem klas w danej miejscowości.  

 

W 2021 roku 20 uczniów otrzymało od Wójta Gminy Czarna stypendium motywacyjne za 

wysokie wyniki w nauce lub/i inne osiągnięcia, w tym sportowe. Na stypendia przekazano 

10 500,00 zł.  

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Czarna, zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy Prawo 
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oświatowe, rozpatrzono wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. Aby otrzymać dofinansowanie pracodawcy zobowiązani byli do złożenia 

wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.  

W badanym roku 10 pracodawcom rozliczono dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na łączną kwotę 105 283,21 zł.  

Praktyczna nauka obejmowała takie zawody jak: mechanik pojazdów samochodowych 

(6 osób),  fryzjer (2 osoby), kucharz (3 osoby), sprzedawca (1 osoba) ślusarz (1 osoba), monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1 osoba).  

 

Zadania dotyczące oświaty są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu 

państwa - subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz ze środków własnych gminy.  

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty w relacji do subwencji oświatowej i dotacji 

celowych przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

 

 

11 788 632,00

577 564,23

9 743 786,93

1. Subwencja oświatowa

2. Dotacje celowe

3. Środki Gminy
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W raportowanym roku wydatki bieżące ogółem na oświatę wyniosły 22 109 983,16 zł, co 

w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:  

 

Nazwa jednostki Wydatki bieżące wykonane (zł) 

PSP Borowa 1 117 775,25 

PSP Chotowa 1 678 499,19 

PSP Czarna 3 796 622,07 

PSP Głowaczowa 1 272 279,64 

PSP Grabiny 2 764 884,02 

PSP Jaźwiny 927 571,18 

PSP Stara Jastrząbka 2 357 558,12 

ZSP Przyborów 1 708 558,78 

PSP Róża 1 891 584,99  

PSP Żdżary 1 628 739,56 

PP Czarna 945 255,32 

GZEAS (obsługa administracyjna szkół,  

dowożenie uczniów do szkół, stypendia 

motywacyjne dla uczniów) 

1 100 847,59 

UG (koszty uczęszczania dzieci do 

przedszkoli spoza terenu Gminy Czarna, 

dotacja podmiotowa do niepublicznego 

przedszkola na terenie gminy)  

919 807,45   

Razem 22 109 983,16 
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Ilość uczniów w placówkach na terenie Gminy Czarna . Stan na 30.09.2021 r. 

 

Placówka 

Ilość dzieci 

w oddziale 

przedszkolnym 

Ilość dzieci  

w szkole podst. 
Łączna ilość dzieci 

 

SP w Borowej 

 

 

32 

 

31 

 

63 

 

SP w Chotowej 

 

 

11 

 

76 

 

87 

 

SP w Czarnej 

 

 

40 

 

278 

 

318 

 

SP w Głowaczowej 

 

 

14 

 

57 

 

71 

 

SP w Grabinach 

 

 

20 

 

158 

 

178 

 

SP w Jaźwinach 

 

 

---- 

 

51 

 

51 

 

SP w Starej Jastrząbce 

 

 

75 

 

117 

 

192 

 

SP w Żdżarach 

 

 

13 

 

80 

 

93 

 

ZSP w Przyborowie 

 

 

94 

 

23 

 

117 

 

SP w Róży 

 

 

19 

 

109 

 

128 

 

PP w Czarnej 

 

 

80 

 

----- 

 

80 

 

Razem: 

 

 

1378 
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Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Czarna, w rozbiciu na osoby, 

etaty i stopnie, zdobyte w ramach awansu zawodowego przedstawia załącznik nr 4.  

 

Stan zatrudnienia i kwalifikacje grona pedagogicznego przedkładają się na rozwój edukacji, 

a co za tym idzie - na osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów.  

Poniżej wymieniono wybrane osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów ze szkół z terenu 

Gminy Czarna: 

 

Czarna:  

 III miejsce w ogólnopolskim konkursie j. niemieckiego zorganizowanym przez 

Goethe-Institut Krakau  w ramach projektu „DENK”,  

 laureaci w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO w Rzeszowie: 

konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego, konkurs przedmiotowy z informatyki,  

 laureaci w I Podkarpackim Quizie Wiedzy o Mediacjach – VI Kongres Mediatorów 

Szkolnych i Rówieśniczych zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Mediacji 

 I miejsce w Powiatowym Konkursie j. niemieckiego dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych „Einfach FIT IN Deutsch”; II edycja,  

 I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Irlandii i św. Patryku – konkurs z j. 

angielskiego, 

 I miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zakładka do książki”.  

 

Chotowa:  

 wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym "Miniatura Wielkanocna", 

 I miejsce  w Wojewódzkim Konkursie Literackim  „Co drzewo widziało”, 

 I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim "Praca moich marzeń",  

 wyróżnienie na  Powiatowym Konkursie Plastycznym - Bezpieczeństwo na wsi  -  

  I miejsce drużynowo na Turnieju Diament Cup 2021,  

 II miejsce drużynowo na Turniej Okręgów i Podokręgów Podkarpackiego Związku 

Piłki Nożnej 2021 Stalowa Wola. 

 

Głowaczowa: 

 laureat Wojewódzkiego Konkursu Tematycznego "Podkarpacki Baltie 2021"  
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Róża:  

 udział w „Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,  

  udział w „Międzynarodowym dniu języka ojczystego”. 

 

Stara Jastrząbka:  

 2 wyróżnienia w IX Ogólnopolskim Konkursie „Cukierek za życzliwość i ty możesz 

zostać wolontariuszem”, 

 Udział w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Odbicie duszy, zwierciadło serca 

– baśniowy portret w ramie zamknięty”,  

 I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Plastyczno-Technicznym „Moje spotkania 

z przyrodą”. 

 

Żdżary: 

 udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie 

osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na 

przerwie”. 

 

W 2021 roku nauka w szkołach odbywała się w sposób hybrydowy poprzez połączenie nauki 

stacjonarnej i zdalnej. W taki też sposób odbywały się różnego rodzaju inicjatywy i konkursy 

na wszystkich szczeblach. Placówki organizowały także wewnętrzne projekty, w tym:  

 projekty proekologiczne - zbiórka makulatury, zbiórka plastikowych nakrętek, udział 

w konkursach „Co możesz zrobić dla Ziemi?”, „Dbanie o ekologię z fajniakami”, 

program „Czyste powietrze wokół nas”, zajęcia dotyczące właściwego segregowania 

odpadów i recyklingu,  

 projekty prozdrowotne - „Trzymaj formę”, „5 porcji owoców i warzyw”, „Śniadanie 

daje moc”, „Bieg po zdrowie”, „Cała Polska biega”, „Sport to zdrowie”,  

 projekty patriotyczne - z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, odzyskania 

niepodległości, „BohaterON – kartki do Powstańców”, „Szkoła pamięta”,  

 projekty edukacyjne i charytatywne - „Góra grosza”, współpraca z Domem Dziecka 

Hanka w Dębicy, „Dzień języków”, „Dzień matematyki”, „Klub Bezpiecznego 

Puchatka”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bezpieczni w sieci” „Jak założyć własną 

firmę”, „Uczymy ratować”, „Mała książka – wielki człowiek”.   
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Działalność kulturalna  

 

Na terenie Gminy Czarna działa Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, które 

odpowiada za ofertę kulturalną i organizację wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia organizowane 

są samodzielnie i przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Szkołami, Ochotniczymi 

Strażami Pożarnymi, Ludowymi Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniami i innymi 

podmiotami oczekującymi pomocy przy organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

patriotycznych.    

Przedłużająca się pandemia COVID-19 w sposób dotkliwy ograniczała system tworzenia 

i korzystania z działalności kulturalnej. Coroczne wydarzenia musiały zostać odwołane lub 

odbyły się w innej formie niż dotychczas.  

Z uwagi na częściowe znoszenie obostrzeń niektóre zaplanowane wydarzenia odbyły się, choć  

z zachowaniem ograniczeń co do miejsca, czy też ilości osób.  

W drugiej połowie roku podstawową formą imprez podczas pandemii były imprezy plenerowe. 

 

15 sierpnia 2021 roku dzieci wraz z rodzicami mogły aktywnie spędzić czas w Parku 

Turystyczno-Rekreacyjnym w Czarnej. Poza ogólnodostępnymi obiektami parku, 

przygotowane zostały dodatkowe atrakcje tj. dmuchańce i strażacki tor przeszkód. 

Zorganizowane zajęcia miały zachęcić dzieci do aktywnego wypoczynku oraz przybliżyć 

działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

12 września 2021 roku w Parku Turystyczno – Rekreacyjnym w Czarnej oraz na rynku odbyły 

się kolejne imprezy plenerowe.  

Sporym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się konkursy, zabawa z animatorem oraz 

przejażdżki bryczką. Najmłodsi, pod okiem rodziców, chętnie korzystali także z placu zabaw, 

zjeżdżalni oraz miasteczka rowerowego. 

Gminną zabawę integracyjną uatrakcyjniły Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały 

poczęstunek i degustację lokalnych kulinariów. Przed publicznością wystąpił ze swoim 

pokazem Zespół Mażoretkowy „Jupiter” działający przy Centrum Kultury w Pilźnie. Impreza 

na rynku zakończyła się zabawą taneczną, do której przygrywała grupa ,,Uniwersalni”. 

Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu informacyjnego ,,Czyste Powietrze”, 

dyżuru rachmistrza spisowego oraz mobilnego punktu szczepień.  
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Aktywne popołudnie 15.08.2021 r.  
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Imprezy plenerowe, 12.09.2021 r.  
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Sport  

 

W skład infrastruktury sportowej gminy, służącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury 

fizycznej wchodzą: hale sportowe przy szkołach, boiska (w tym kompleks ORLIK), stadiony, 

siłownie plenerowe, Centrum Sportowo – Rekreacyjne i Kryta Pływalnia w Czarnej.  

 

W 2021 roku przekazano dotacje do stowarzyszeń na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy 

w kwocie 318 000,00 zł w tym dla: 

 LKS  Czarnovia Czarna                          -  87 000,00 zł, 

 LKS Kamieniarz Golemki                      -  78 000,00 zł, 

 LKS Głowaczowa                                   -  72 000,00 zł, 

 LKS Dąbrówka Stara Jastrząbka             -  44 000,00 zł, 

 LKS Orły Borowa                                   -  12 000,00 zł, 

 LKS „Dąb” Żdżary                                  -  25 000,00 zł. 

 

W 2021 roku realizowano jedno duże zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury sportowej 

obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego z terenowymi urządzeniami sportowymi 

w Głowaczowej.  

 

W ramach inwestycji wykonano boisko wielofunkcyjne 1056 m2, ścieżki rekreacyjne oraz 

utwardzenie pod siłownię plenerową, słupy oświetleniowe wraz z ułożeniem okablowania, 

fundamenty pod budynek gospodarczy, boisko wielofunkcyjne, wykonano stanowiska 

postojowe o nawierzchni z kostki brukowej - 1059,92 m2, wykonano siłownie zewnętrzną: 

Sefer  i Twister - 1szt, biegacz i narty - 1 szt., rower i jeździec - 1 szt., orbitrek i wioślarz – 

1 szt. Ponadto wykonano plac manewrowo-rowerowy - 414 m2.   Łączna kwota poniesionych 

wydatków w 2021 roku to 1 291 068,09 zł. 

W ww. dziale mieszczą się także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów 

sportowych tj.: zapłata kosztów umowy zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki 

konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej,  zakup 

trawy, paliwa do koszenia boisk, zakup części naprawy traktorków, montaż bramy i furtki 

w ogrodzeniu boiska sportowego w Czarnej. W ramach bieżących wydatków opłacono także 
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część kosztów realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Łączna kwota wydatków 

bieżących 102 295,36 zł.  

 

Podobnie jak w poprzednim raportowanym okresie, z wydarzeń sportowych godne uwagi są 

sukcesy zawodników LKSz GCKiP Czarna.  

 

Osiągnięcia zawodników: 

 IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Gwiazda Północy” w Jastrzębiej Górze – 

III miejsce Mieszko Miś,  

 udział klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej – Ekstralidze Szachowej w Legnicy,  

 zwycięstwo klubu w Drużynowych Mistrzostwach Juniorów w Lublinie. 

 

LKSz GCKiP Czarna Mistrzem Polski Juniorów! 

 

 

 

W 2021 roku rozpoczęły się także cykliczne zajęcia szachowe. Środowe spotkania, mają na 

celu rozwijanie szachowych umiejętności wśród najmłodszych mieszkańców Gminy. Z uwagi 

na duże zainteresowanie, już po 2 miesiącach dla uczestników zorganizowano Mikołajkowy 

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Czarna. Turniej przeprowadzono 12.12.2021 roku na 

hali sportowej w Czarnej. Zawodniczy grali szwajcarskim systemem rozgrywek, 5 rund.  

W dwóch kategoriach wiekowych, I – do  8 lat , II – do lat 12.  
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Mikołajkowy Turniej Szachowy 2021 

 

Turystyka i rekreacja 

              

Rozwój turystyki i infrastruktury służącej rekreacji stanowi jedno z głównych założeń Strategii 

Rozwoju Gminy Czarna.   

W powyższe założenie wpisuje się uzupełnianie już istniejących obiektów użyteczności 

publicznej, miejsc wypoczynku i rekreacji tj.: Park Turystyczno – Rekreacyjny w Czarnej, Park 

Rekreacyjny w Grabinach, place zabaw, czy też obiekty sportowe zlokalizowane 

w poszczególnych miejscowościach.  

Istotna jest także  dbałość  o ochronę walorów krajobrazowych oraz promocja naszego regionu.   

 

Biorąc powyższe pod uwagę w 2021 roku poniesiono wydatki wpisujące się w rozwój turystyki 

i infrastruktury społecznej: 

 budowa parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Czarna – opłacono opracowanie 

kosztorysów inwestorskich, dokumentację dotyczącą utwardzenia gruntu w parku, roboty 

budowlane w parku, rozbudowę monitoringu wizyjnego w rejonie parku, dostawę roślin 

i nasadzenie, zagospodarowanie terenu w rejonie parku, dokumentację projektową dla 
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małej architektury, montaż barierek oraz roboty uzupełniające, nasadzenie  sosny, nadzór 

inwestorski. Łączna kwota wydatków to 231 954,55 zł, 

 

 budowa placu zabaw i miasteczka rowerowego w parku w miejscowości Przyborów -

opłacono kosztorys oraz specyfikację techniczną, budowę placu zabaw i miasteczka 

rowerowego, nadzór inwestorski, zamontowanie urządzeń na placu zabaw, zakup ławek, 

oznakowanie miasteczka rowerowego w parku, zakup roślin i ich nasadzenie. Łączna 

kwota wydatków to 159 248,61 zł, 

 

 

Miasteczko rowerowe w Przyborowie  

 

 rozbudowa parku w Grabinach – zapłacono za montaż barierek w parku, montaż 

monitoringu, projekt dla budowy obiektów małej architektury, montaż  i dostawę urządzeń 

do parku. Łączna kwota wydatków to  63 532,64 zł. 

 

Działania promocyjne dotyczące działalności Gminy oraz jej zasobów, w tym walorów 

turystycznych i przyrodniczych - prowadzone są na bieżąco, w szczególności poprzez  stronę 

internetową Urzędu Gminy – www.czarna.com.pl oraz https://www.turystykawgminie.pl/. 

http://www.czarna.com.pl/
https://www.turystykawgminie.pl/
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Pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej współpracują z lokalnymi i ponadregionalnymi mediami, 

a także gminami partnerskimi – co przynosi wymierne korzyści w przekazywaniu informacji 

i pozyskiwaniu turystów.  

 

Działalność w zakresie bezpieczeństwa  

 

W ramach swojej działalności ustawodawczej Wójt Gmina Czarna posiada w swoich zasobach 

„Plan operacyjny ochrony przed powodzią”. Organem doradczym Wójta jest Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, który realizuje swoje zadania podczas działań w przypadku 

wystąpienia zagrożenia powodzią i powodzi oraz w sytuacji wymagającej koordynacji akcji 

ratowniczej i zaangażowania w nią sił i środków ze szczebla gminy i szczebla ponad gminnego.  

Na stronie Urzędu Gminy pod adresem www.czarna.com.pl w zakładce „Bezpieczeństwo” 

przekazywane są na bieżąco „Ostrzeżenia Meteorologiczne” oraz prowadzony jest „Monitoring 

Powodziowy”. 

W skali Gminy wpisanych do KRS jest 11 jednostek OSP, z czego 10 jednostek bierze udział 

w działaniach ratowniczych. Dwie Jednostki OSP  - Czarna i Róża są włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (stan bez zmian w stosunku do roku poprzedniego).  

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy wyniosły 

łącznie 347 759,88 zł.   

W ramach wskazanych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 

z konserwatorami sprzętu wraz z pochodnymi w kwocie 46 044,77 zł, poniesiono wydatki na 

przeciwdziałanie COVID-19 – 766,97 zł.  

Przekazano także dotacje dla jednostek w wysokości 14 800,00 zł: 

 OSP Chotowa - 7 300,00 zł,  

 OSP Czarna - 4 000,00 zł,  

 OSP Grabiny – 3 500,00 zł.  

Pozostałą kwotę tj.  286 148,14 zł wydatkowano na poszczególne jednostki OSP.  

Dodatkowo w 2021 roku przekazano jeszcze dotację do OSP Czarna w kwocie 16 600,00 zł na 

dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – rozpieracza cylindrycznego RZ2-1290 i zestawu do 

wyważania.  
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Ilość wyjazdów poszczególnych Jednostek OSP z terenu Gminy Czarna w latach 2020 – 2021: 

 

Jednostka OSP 2020 rok 2021 rok 

OSP Róża 38 32 

OSP Czarna 165 130 

OSP Głowaczowa  19 18 

OSP Borowa 19 19 

OSP Chotowa  45 21 

OSP Żdżary 3 9 

OSP Stara Jastrząbka 4 7 

OSP Grabiny 37 28 

OSP Jaźwiny  12 26 

OSP Podlesie  1 1 

  

W ramach działań w zakresie Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - do 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przekazano 62 500,00 zł na sfinansowanie 

połowy kosztów zakupu nowego radiowozu, przeznaczonego do użytku funkcjonariuszy 

Posterunku Policji w Czarnej.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - raport o stanie gminy obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Raport o stanie Gminy Czarna jest także odzwierciedleniem kondycji finansowej Gminy oraz 

podejmowanych działań zmierzających do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań na rzecz 

mieszkańców.  

W celu pełniejszego obrazu zmian zachodzących w Gminie Czarna oraz pełniejszego 

określenia stanu Gminy – w dokumencie zawarte zostały także odniesienia, porównania do 

roku 2020.  W większości działów nie wykazywano natomiast planowanych zadań oraz zleceń 

na dokumentację techniczną. W raportowanym okresie skupiono się bowiem na zadaniach, 

które mają rzeczowe odzwierciedlenie w poszczególnych sołectwach.   

  

 

 Józef Chudy  

       ( - ) 

                                                                                                                Wójt Gminy Czarna  
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ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – Struktura demograficzna Gminy Czarna 
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Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia komunalnego 
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Załącznik nr 3 – Wykaz podjętych uchwał 

 

Lp.  Uchwały podjęte w 2021 roku 

1.  
Uchwała XXIX.273.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Czarna. 

2.  
Uchwała XXIX.274.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

3.  
Uchwała XXIX.275.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

4.  
Uchwała XXIX.276.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa. 

5.  
Uchwała XXIX.277.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa. 

6.  
Uchwała XXIX.278.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Grabiny. 

7.  
Uchwała XXIX.279.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna. 

8.  
Uchwała XXIX.280.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Grabiny. 

9.  
Uchwała XXIX.281.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224B8EBF8Z/Uchwala_XXIX.273.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224B8EBF8Z/Uchwala_XXIX.273.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224C76C2EZ/Uchwala_XXIX.274.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_sycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224C76C2EZ/Uchwala_XXIX.274.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_sycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224D3FA89Z/Uchwala_XXIX.275.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224D3FA89Z/Uchwala_XXIX.275.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224DF93A0Z/Uchwala_XXIX.276.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224DF93A0Z/Uchwala_XXIX.276.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224EB78C4Z/Uchwala_XXIX.277.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224EB78C4Z/Uchwala_XXIX.277.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224F74A5BZ/Uchwala_XXIX.278.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6224F74A5BZ/Uchwala_XXIX.278.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62253F126Z/Uchwala_XXIX.279.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62253F126Z/Uchwala_XXIX.279.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6225F8B5BZ/Uchwala_XXIX.280.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6225F8B5BZ/Uchwala_XXIX.280.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6225F8B5BZ/Uchwala_XXIX.280.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6225F8B5BZ/Uchwala_XXIX.280.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf


59 
 

10.  
Uchwała XXIX.282.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Czarna. 

11.  
Uchwała XXIX.283.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Czarna na rok 2021. 

12.  
Uchwała XXIX.284.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna na 2021 

rok. 

13.  
Uchwała XXIX.285.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na 2021 rok. 

14.  
Uchwała XXIX.286.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji. 

15.  
Uchwala NR XXX.287.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Czarna 

na lata 2021-2023. 

16.  
Uchwala NR XXX.288.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. 

17.  
Uchwala NR XXX.289.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

18.  
Uchwala NR XXX.290.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie określenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna na 2021 rok. 

19.  
Uchwala NR XXX.291.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna na lata 

2021-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. 

20.  
Uchwala NR XXX.292.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022. 

21.  
Uchwala NR XXX.293.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB622527C51BZ/Uchwala_XXIX.282.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB622527C51BZ/Uchwala_XXIX.282.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62253407A3Z/Uchwala_XXIX.283.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62253407A3Z/Uchwala_XXIX.283.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6225414606Z/Uchwala_XXIX.284.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB6225414606Z/Uchwala_XXIX.284.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62254D1A24Z/Uchwala_XXIX.285.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62254D1A24Z/Uchwala_XXIX.285.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62255B010CZ/Uchwala_XXIX.286.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB62255B010CZ/Uchwala_XXIX.286.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_stycznia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E078F887Z/Uchwala_NR_XXX.287.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E078F887Z/Uchwala_NR_XXX.287.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E09F3B9CZ/Uchwala_NR_XXX.288.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E09F3B9CZ/Uchwala_NR_XXX.288.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E0AC0DDAZ/Uchwala_NR_XXX.289.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E0AC0DDAZ/Uchwala_NR_XXX.289.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E0B85A6BZ/Uchwala_NR_XXX.290.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E0B85A6BZ/Uchwala_NR_XXX.290.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E114BDFDZ/Uchwala_NR_XXX.291.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E114BDFDZ/Uchwala_NR_XXX.291.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E124C5D1Z/Uchwala_NR_XXX.292.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E124C5D1Z/Uchwala_NR_XXX.292.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E132B808Z/Uchwala_NR_XXX.293.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E132B808Z/Uchwala_NR_XXX.293.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
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22.  
Uchwala NR XXX.294.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/266/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 23 

grudnia 2020 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu 

Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna. 

23.  
Uchwala NR XXX.295.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/262/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 23 

grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pilzno. 

24.  
Uchwala NR XXX.296.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021. 

25.  
Uchwala NR XXXI.297.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 marca 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa. 

26.  
Uchwala NR XXXI.298.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 marca 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości 

Głowaczowa. 

27.  
 Uchwala NR XXXI.299.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 marca 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w sprawie użytkowania 

wieczystego działki położonej w miejscowości Czarna. 

28.  
 Uchwala NR XXXI.300.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 marca 2021 

roku w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji. 

29.  
Uchwała NR XXXII.301.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej. 

30.  
Uchwała XXXII.302.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntów w miejscowości Żdżary. 

31.  
Uchwała XXXII.303.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntów w miejscowości Róża. 

32.  
Uchwała XXXII.304.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntów w miejscowości Grabiny. 

33.  
Uchwała XXXII.305.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Stara Jastrząbka. 

34.  
Uchwała XXXII.306.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Czarna. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E14127BCZ/Uchwala_NR_XXX.294.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E14127BCZ/Uchwala_NR_XXX.294.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E14F77FFZ/Uchwala_NR_XXX.295.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E14F77FFZ/Uchwala_NR_XXX.295.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E15D883CZ/Uchwala_NR_XXX.296.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E15D883CZ/Uchwala_NR_XXX.296.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_2_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E16BEC2FZ/Uchwala_NR_XXXI.297.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E16BEC2FZ/Uchwala_NR_XXXI.297.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E17C12D2Z/Uchwala_NR_XXXI.298.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E18A35B3Z/Uchwala_NR_XXXI.299.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E18A35B3Z/Uchwala_NR_XXXI.299.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E1990E24Z/Uchwala_NR_XXXI.300.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BED0E1990E24Z/Uchwala_NR_XXXI.300.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_marca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDA8A8D1Z/Uchwala_XXXII.301.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDA8A8D1Z/Uchwala_XXXII.301.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDB939A9Z/Uchwala_XXXII.302.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDB939A9Z/Uchwala_XXXII.302.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDC8ACA2Z/Uchwala_XXXII.303.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDC8ACA2Z/Uchwala_XXXII.303.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDD7E9EBZ/Uchwala_XXXII.304.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDD7E9EBZ/Uchwala_XXXII.304.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDE7540AZ/Uchwala_XXXII.305.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDE7540AZ/Uchwala_XXXII.305.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDF79F71Z/Uchwala_XXXII.306.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDDF79F71Z/Uchwala_XXXII.306.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
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35.  
Uchwała XXXII.307.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg Gminnych. 

36.  
Uchwała XXXII.308.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

37.  
Uchwała XXXII.309.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

38.  
Uchwała XXXII.310.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11maja 2021 

roku w sprawie zmiany chwały XXVIII/263/2020 Rady Gminy Czarna z 23 grudnia 

2020 roku w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu 

Dębickiego. 

39.  
Uchwała XXXII.311.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11maja 2021 

roku w sprawie zmiany chwały XXVIII/267/2020 Rady Gminy Czarna z 23 grudnia 

2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

40.  
Uchwała XXXII.312.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego. 

41.  
Uchwała XXXII.313.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna.   

 Załącznik do Uchwały XXXII.313.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku. 

42.  
Uchwała XXXII.314.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

43.  
Uchwała XXXII.315.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 11 maja 2021 

roku w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji. 

44.  
Uchwała XXXIII.316.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 

roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna. wotum zaufania. 

45.  
Uchwała XXXIII.317.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 

roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Czarna na 2020 rok. 

46.  
Uchwała XXXIII.318.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 

roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy na 2020 rok. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE79B8BZ/Uchwala_XXXII.307.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE79B8BZ/Uchwala_XXXII.307.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE180C1AZ/Uchwala_XXXII.308.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE180C1AZ/Uchwala_XXXII.308.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE28FFDFZ/Uchwala_XXXII.309.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE28FFDFZ/Uchwala_XXXII.309.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE38F254Z/Uchwala_XXXII.310.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE38F254Z/Uchwala_XXXII.310.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE4F6067Z/Uchwala_XXXII.311.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE4F6067Z/Uchwala_XXXII.311.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE710049Z/Uchwala_XXXII.312.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE710049Z/Uchwala_XXXII.312.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE9A3DEDZ/Uchwala_XXXII.313.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDE9A3DEDZ/Uchwala_XXXII.313.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDF2B228DZ/Zalacznik_do_Uchwaly_XXXII.313.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDF2B228DZ/Zalacznik_do_Uchwaly_XXXII.313.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDEEADB43Z/Uchwala_XXXII.314.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDEEADB43Z/Uchwala_XXXII.314.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDF38362Z/Uchwala_XXXII.315.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_05/BIPF5C29FDF38362Z/Uchwala_XXXII.315.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_11_maja_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C61497F65C76Z/Uchwala_Nr_XXXIII.316.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C61497F65C76Z/Uchwala_Nr_XXXIII.316.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614983B865Z/Uchwala_Nr_XXXIII.317.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614983B865Z/Uchwala_Nr_XXXIII.317.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C6149810EDEEZ/Uchwala_Nr_XXXIII.318.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C6149810EDEEZ/Uchwala_Nr_XXXIII.318.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
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47.  
Uchwała XXXIII.319.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 

roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej. 

48.  
Uchwała XXXIII.320.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 

roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/212 Rady Gminy Czarna z dnia 13 

kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na 

dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Czarna. 

49.  
Uchwała XXXIII.321.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021.   Załącznik do Uchwały 

Nr XXXIII.321.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 24 czerwca 2021 roku. 

50.  
Uchwała XXXIV.322.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa. 

51.  
Uchwała XXXIV.323.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Stara 

Jastrząbka. 

52.  
Uchwała XXXIV.324.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Czarna. 

53.  
Uchwała XXXIV.325.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Czarna. 

54.  
Uchwała XXXIV.326.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Róża. 

55.  
Uchwała XXXIV.327.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarna, a Gmina Radomyśl 

Wielki w zakresie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania publicznego - 

dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych do szkół 

w Dulczy Małej i Pniu. 

56.  
Uchwała XXXIV.328.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

"Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614981E7B6DZ/Uchwala_Nr_XXXIII.319.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614981E7B6DZ/Uchwala_Nr_XXXIII.319.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614982BB119Z/Uchwala_Nr_XXXIII.320.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614982BB119Z/Uchwala_Nr_XXXIII.320.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614983A4EB4Z/Uchwala_Nr_XXXIII.321.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C614983A4EB4Z/Uchwala_Nr_XXXIII.321.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C6149848E1FCZ/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXIII.321.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_07/BIPF5C6149848E1FCZ/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXIII.321.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_24_czerwca_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A8226BC3EZ/Uchwala_nr_XXXIV.322.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A8226BC3EZ/Uchwala_nr_XXXIV.322.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A823448F0Z/Uchwala_nr_XXXIV.323.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A823448F0Z/Uchwala_nr_XXXIV.323.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A8241ED42Z/Uchwala_nr_XXXIV.324.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A8241ED42Z/Uchwala_nr_XXXIV.324.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A824F50E5Z/Uchwala_nr_XXXIV.325.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A824F50E5Z/Uchwala_nr_XXXIV.325.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A825C8C88Z/Uchwala_nr_XXXIV.326.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A825C8C88Z/Uchwala_nr_XXXIV.326.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A826A719EZ/Uchwala_nr_XXXIV.327.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A826A719EZ/Uchwala_nr_XXXIV.327.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A827834D4Z/Uchwala_nr_XXXIV.328.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A827834D4Z/Uchwala_nr_XXXIV.328.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
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57.  
Uchwała XXXIV.329.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięci zobowiązania 

finansowego. 

58.  
Uchwała XXXIV.330.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

59.  
Uchwała XXXIV.331.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021.  

 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV.331.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 

2021 roku. 

60.  
Uchwała XXXIV.332.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2021 

roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

61.  
Uchwała XXXIV.333.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 sierpnia 2021 

roku w sprawie przejęcia realizacji zadań publicznych od Powiatu Dębickiego. 

62.  
Uchwała XXXIV.334.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 sierpnia 2021 roku w 

sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w miejscowości Grabiny. 

63.  
Uchwała XXXIV.335.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 sierpnia 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021. 

 Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXXV.335.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 

sierpnia 2021 roku. 

64.  
 Uchwała Nr XXXVI.336.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Grabiny. 

65.  
Uchwała Nr XXXVI.337.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna. 

66.  
Uchwała Nr XXXVI.338.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Czarna. 

67.  
Uchwała Nr XXXVI.339.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunizacji na 

rzecz Gminy Czarna nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie 

Czarna. 

 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A8286E5BFZ/Uchwala_nr_XXXIV.329.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A8286E5BFZ/Uchwala_nr_XXXIV.329.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82961487Z/Uchwala_nr_XXXIV.330.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82961487Z/Uchwala_nr_XXXIV.330.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82A3AD56Z/Uchwala_nr_XXXIV.331.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82A3AD56Z/Uchwala_nr_XXXIV.331.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82C38B9BZ/Zalacznik_nr_I_do_Uchwaly_XXXIV.331.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82C38B9BZ/Zalacznik_nr_I_do_Uchwaly_XXXIV.331.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82B4CD43Z/Uchwala_nr_XXXIV.332.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C93A82B4CD43Z/Uchwala_nr_XXXIV.332.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_30_lipca_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BA94D63Z/Uchwala_Nr_XXXV.333.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BA94D63Z/Uchwala_Nr_XXXV.333.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BB63A7AZ/Uchwala_nr_XXXV.334.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BC3A5FCZ/Uchwala_Nr_XXXV.335.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BC3A5FCZ/Uchwala_Nr_XXXV.335.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BD15B7AZ/Zalacznik_Nr_I_do_Uchwaly_Nr_XXXV.335.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5C9938BD15B7AZ/Zalacznik_Nr_I_do_Uchwaly_Nr_XXXV.335.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_sierpnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E684E450C8Z/Uchwala_Nr_XXXVI.336.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E684E450C8Z/Uchwala_Nr_XXXVI.336.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E684F77749Z/Uchwala_Nr_XXXVI.337.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E684F77749Z/Uchwala_Nr_XXXVI.337.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685107720Z/Uchwala_Nr_XXXVI.338.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685107720Z/Uchwala_Nr_XXXVI.338.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E6855E58B8Z/Uchwala_Nr_XXXVI.339.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E6855E58B8Z/Uchwala_Nr_XXXVI.339.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
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68.  
Uchwała Nr XXXVI.340.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunizacji na 

rzecz Gminy Czarna nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie 

Jaźwiny. 

69.  
Uchwała Nr XXXVI.341.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna, w roku 

szkolnym 2020/2021. 

70.  
Uchwała Nr XXXVI.342.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowe Powiatowi Dębickiemu. 

71.  
Uchwała Nr XXXVI.343.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

72.  
Uchwała Nr XXXVI.344.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

73.  
Uchwała Nr XXXVI.345.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/293/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 2 

marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego. 

74.  
Uchwała Nr XXXVI.346.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021.  

 Załącznik do Uchwały Nr XXXVI.346.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 

września 2021 r. 

75.  
Uchwała Nr XXXVI.347.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

76.  
Uchwała Nr XXXVI.348.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2021 

roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. 

77.  
Uchwała XXXVII.349.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Borowa. 

78.  
Uchwała XXXVII.350.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna. 

79.  
Uchwała XXXVII.351.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Przeryty Bór. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685822743Z/Uchwala_Nr_XXXVI.340.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685822743Z/Uchwala_Nr_XXXVI.340.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E6859CAE58Z/Uchwala_Nr_XXXVI.341.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E6859CAE58Z/Uchwala_Nr_XXXVI.341.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E68699ED65Z/Uchwala_Nr_XXXVI.342.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E68699ED65Z/Uchwala_Nr_XXXVI.342.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685ADB55BZ/Uchwala_Nr_XXXVI.343.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685ADB55BZ/Uchwala_Nr_XXXVI.343.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685CA551FZ/Uchwala_Nr_XXXVI.344.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685CA551FZ/Uchwala_Nr_XXXVI.344.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685E541E8Z/Uchwala_Nr_XXXVI.345.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E685E541E8Z/Uchwala_Nr_XXXVI.345.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E686267B28Z/Uchwala_Nr_XXXVI.346.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E686267B28Z/Uchwala_Nr_XXXVI.346.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E686B73B76Z/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXVI.346.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E686B73B76Z/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXVI.346.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E68655A382Z/Uchwala_Nr_XXXVI.347.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E68655A382Z/Uchwala_Nr_XXXVI.347.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E68684FB2BZ/Uchwala_Nr_XXXVI.348.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E68684FB2BZ/Uchwala_Nr_XXXVI.348.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_28_wrzesnia_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733DCE1E9Z/Uchwala_Nr_XXXVII.349.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733DCE1E9Z/Uchwala_Nr_XXXVII.349.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733DCE1E9Z/Uchwala_Nr_XXXVII.349.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733E9C87EZ/Uchwala_Nr_XXXVII.350.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733E9C87EZ/Uchwala_Nr_XXXVII.350.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733E9C87EZ/Uchwala_Nr_XXXVII.350.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733F6C105Z/Uchwala_Nr_XXXVII.351.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733F6C105Z/Uchwala_Nr_XXXVII.351.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E733F6C105Z/Uchwala_Nr_XXXVII.351.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
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80.  
Uchwała XXXVII.352.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

81.  
Uchwała XXXVII.353.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

82.  
Uchwała XXXVII.354.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

83.  
Uchwała XXXVII.355.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

84.  
Uchwała XXXVII.356.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego 

z zakresu utrzymania dróg w Gminie Czarna. 

85.  
Uchwała XXXVII.357.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany Uchwały XXVIII/266/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 23 

grudnia 2020 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu 

Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna. 

86.  
Uchwała XXXVII.358.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie ustalenia taryf dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

87.  
Uchwała XXXVII.359.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarna na 2022 rok. 

88.  
Uchwała XXXVII.360.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021.  

 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII.360.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 

listopada 2021 r. 

89.  
Uchwała XXXVII.361.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

90.  
Uchwała XXXVII.362.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany wyrażenia zgody na zakup gruntów w miejscowości 

Chotowa. 

91.  
Uchwała XXXVII.363.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 5 listopada 2021 

roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarna 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7343CB82Z/Uchwala_Nr_XXXVII.352.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7343CB82Z/Uchwala_Nr_XXXVII.352.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7343CB82Z/Uchwala_Nr_XXXVII.352.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734115258Z/Uchwala_Nr_XXXVII.353.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734115258Z/Uchwala_Nr_XXXVII.353.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734115258Z/Uchwala_Nr_XXXVII.353.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7341F0476Z/Uchwala_Nr_XXXVII.354.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7341F0476Z/Uchwala_Nr_XXXVII.354.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7342C6F79Z/Uchwala_Nr_XXXVII.355.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7342C6F79Z/Uchwala_Nr_XXXVII.355.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7342C6F79Z/Uchwala_Nr_XXXVII.355.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7343AB048Z/Uchwala_Nr_XXXVII.356.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7343AB048Z/Uchwala_Nr_XXXVII.356.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7343AB048Z/Uchwala_Nr_XXXVII.356.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73448A2E1Z/Uchwala_Nr_XXXVII.357.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73448A2E1Z/Uchwala_Nr_XXXVII.357.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73448A2E1Z/Uchwala_Nr_XXXVII.357.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73456FA1EZ/Uchwala_Nr_XXXVII.358.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73456FA1EZ/Uchwala_Nr_XXXVII.358.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73456FA1EZ/Uchwala_Nr_XXXVII.358.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734633577Z/Uchwala_Nr_XXXVII.359.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734633577Z/Uchwala_Nr_XXXVII.359.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734633577Z/Uchwala_Nr_XXXVII.359.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73473C19DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.360.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73473C19DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.360.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E73473C19DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.360.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734B50E6BZ/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXVII.360.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734B50E6BZ/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXVII.360.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7348449B6Z/Uchwala_Nr_XXXVII.361.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7348449B6Z/Uchwala_Nr_XXXVII.361.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E7348449B6Z/Uchwala_Nr_XXXVII.361.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734911E0DZ/Uchwala_Nr_XXXVII.362.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734A5D90BZ/Uchwala_Nr_XXXVII.363.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0E734A5D90BZ/Uchwala_Nr_XXXVII.363.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_5_listopada_2021_r..pdf
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z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok. 

92.  
Uchwała XXXVIII.364.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Borowa. 

93.  
Uchwała XXXVIII.365.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Grabiny. 

94.  
Uchwała XXXVIII.366.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie przejęcia realizacji zadań publicznych od Powiatu Dębickiego. 

95.  
Uchwała XXXVIII.367.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021. 

  Załącznik do Uchwały XXXVIII.367.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 

listopada 2021 roku. 

96.  
Uchwała XXXVIII.369.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna. 

97.  
Uchwała XXXVIII.370.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

98.  
Uchwała XXXVIII.371.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku w sprawie: Uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 

99.  
Uchwała XXXVIII.372.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na 

rzecz Gminy Czarna nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie 

Żdżary. 

100.  
Uchwała XXXVIII.373.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży 

pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

101.  
Uchwała XXXVIII.374.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/126/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. 

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów. 

102.  
Uchwała XXXVIII.375.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku uchylająca uchwałę XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 26 listopada 

2021 roku w sprawie przejęcia realizacji zadań publicznych od Powiatu Dębickiego. 

https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B52A5B0Z/Uchwala_XXXVIII.364.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B52A5B0Z/Uchwala_XXXVIII.364.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B60EFF4Z/Uchwala_XXXVIII.365.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B60EFF4Z/Uchwala_XXXVIII.365.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B703034Z/Uchwala_XXXVIII.366.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B703034Z/Uchwala_XXXVIII.366.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B82DDB5Z/Uchwala_XXXVIII.367.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listoapada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B82DDB5Z/Uchwala_XXXVIII.367.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listoapada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251BB61D7BZ/Zalacznik_do_Uchwaly_XXXVIII.367.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251BB61D7BZ/Zalacznik_do_Uchwaly_XXXVIII.367.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B946C17Z/Uchwala_XXXVIII.369.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251B946C17Z/Uchwala_XXXVIII.369.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251BA572A6Z/Uchwala_XXXVIII.370.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D2251BA572A6Z/Uchwala_XXXVIII.370.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_26_listopada_2021_r..pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF32D82056Z/Uchwala_XXXIX.371.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF32D82056Z/Uchwala_XXXIX.371.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF32E7DB60Z/Uchwala_XXXIX.372.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF32E7DB60Z/Uchwala_XXXIX.372.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF32F648CBZ/Uchwala_XXXIX.373.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF32F648CBZ/Uchwala_XXXIX.373.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF3343150Z/Uchwala_XXXIX.374.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF3343150Z/Uchwala_XXXIX.374.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF33127F50Z/Uchwala_XXXIX.375.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
https://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4BF33127F50Z/Uchwala_XXXIX.375.2021_Rady_Gminy_Czarna_z_dnia_10_grudnia_2021_roku.pdf
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103.  
Uchwała XXXVIII.376.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku w sprawie przejęcia realizacji zadań publicznych od Powiatu Dębickiego 

z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna. 

104.  
Uchwała XXXVIII.377.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021.  

 Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII.377.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 10 

grudnia 2021 roku 

105.  
Uchwała XL.378.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa. 

106.  
Uchwała XL.379.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości 

Głowaczowa. 

107.  
Uchwała XL.380.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie przejęcia realizacji zadań publicznych od Powiatu Dębickiego. 

108.  
Uchwała XL.381.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

109.  
Uchwała XL.382.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2021.  

  Załącznik nr1 do Uchwały XL.382.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 

2021 roku 

110.  
Uchwała budżetowa na rok 2022 Nr XL.383.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 

grudnia 2021 roku. 

111.  
Uchwała XL.384.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

112.  
Uchwała XL.385.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2021 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

113.  
Uchwała XXIX.273.2021 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Czarna. 
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Załącznik nr 4 - Stan zatrudnienia nauczycieli 
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