RADA GMINY
ŁAŃCUT
UCHWAŁA Nr XLI/371/18
Rady Gminy Łańcut
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j . Dz. U . 2018. 994) Rada Gminy Łańcut uc hw al a, co następuje :
§i
I
Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę
1. Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
2.

Dział

801
80101
6257

3.

Dział

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
6257 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

1.697.788 zł
20.000 zł
20.000 zł

20.000 zł

Oświata i wychowanie
1.485.612 zł
Szkoły podstawowe
115.914 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego - zwrot środków z 2017 r.
115.914 zł
80195 Pozostała działalność
1.369.698 zł
2057 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
1.225.519 zł
2059 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
144.179 zł
192.176 zł
192.176 zł

-2budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - zwrot
środków z 2017 r.

192.176 zł

II Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę
2.710.788 zł
1. Dział 600
Transport i łączność
731.000 zł
60016 Drogi publiczne gminne
731.000 zł
4270 Zakup usług remontowych
140.000 zł
4300 Zakup usług pozostałych
36.000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
555.000 zł
w tym: - przebudowa drogi „Stara droga" w Kraczkowej
44.000 zł
- przebudowa drogi na dz. 773 w Wysokiej
23.000 zł
- przebudowa drogi gminnej na dz. 798 w Wysokiej 110.000 zł
- przebudowa drogi gminnej na dz. 1171 w Wysokiej 150.000 zł
- przebudowa drogi koło Ośrodka Kultury w Soninie 150.000 zł
- projekt budowy drogi „Małe doły" w Kosinie
45.000 zł
- projekt budowy drogi „Od przystanku P K P do
stacji uzdatniania wody w Głuchowie
13.000 zł
- projekt budowy drogi „Od drogi Nr 94 do granic"
w Głuchowie
20.000 zł
2. Dział

700
70005
6050
w tym:

6060

3.

4.

Dział

Dział

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- przebudowa kotłowni co. w OK w Wysokiej
- przebudowa pomieszczeń byłego internatu
w Wysokiej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zakup działek

195.000 zł
195.000 zł
116.000 zł
60.000 zł
56.000 zł
79.000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym: - zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Handzlówka
754

801
80101
4210
4300
80195
4017
4019

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł

1.573.788 zł
132.000 zł
112.000 zł
20.000 zł
1.441.788 zł
210.968 zł
37.230 zł

-34117
4119
4127
4129
4217
4219
4247
4249
4307
4309
4707
4709

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

5.

Dział

900
90015
6050
w tym:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa oświetlenia w Wysokiej

6.

Dział

921
92195
6050
w tym:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego
oraz wsparcie instytucji kultury na terenie R O F " Gmina Łańcut
- projekt budowy sceny plenerowej, budynku
małej gastronomii i obiektów małej architektury
w Soninie

7.

Dział

926
92601
4270
6050
w tym:

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt trybun na stadionie w Kosinie

/// Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę
1. Dział 600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym: - rozbudowa drogi gminnej Nr 10985R Wysoka Wysoka za rzeką

45.128 zł
7.964 zł
6.432 zł
1.135 zł
10.200 zł
1.800 zł
714.094 zł
126.017 zł
37.179 zł
6.561 zł
201.518 zł
35.562 zł
80.000 zł
80.000 zł
80.000 zł
80.000 zł
100.000 zł
100.000 zł
100.000 zł

80.000 zł

20.000 zł
11.000 zł
11.000 zł
1.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
1.013.000 zł
993.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
992.000 zł
992.000 zł

-42. Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł

§2
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim zmienia
się wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego :
a) zwiększa się wydatki o kwotę
1.000 zł
Dział 926
Kultura fizyczna
1.000 zł
92601 Obiekty sportowe
1.000 zł
a)
wydatki bieżące, w tym :
1.000 zł
- Sołectwo Rogóżno - remont placu zabaw
1.000 zł
b) zmniejsza się wydatki o kwotę
1.000 zł
Dział 600
Transport i łączność
1.000 zł
60016 Drogi publiczne gminne
1.000 zł
a)
wydatki bieżące, w tym :
1.000 zł
- Sołectwo Rogóżno - remonty dróg gminnych
1.000 zł
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

