fcANCUT
UCHWALA Nr XXXII/521/22
Rady Gminy Lancut
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzqdzie gminnym (t. j . Dz. U . z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Lancut
uchwala,
co nastypuje :
§1
1 Zwipkszyc dochody budzetu gminy o kwotp
4.996.791 zl
1. Dziai 600
Transport i Iqcznosc
4.275.000 zl
60016 Drogi publiczne gminne
4.275.000 zl
6090 Srodki z Funduszu Przeciwdzialania
COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
kosztow realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych zwiqzanych z przeciwdzialaniem
COVID-19
4.275.000 zl
2. Dzial 758
Rozne rozliczenia
75801 Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dla
jednostek samorzqdu terytorialnego
2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa

79.851 zl
79.851 zl
79.851 zl

3. Dzial 852
Pomoc spoleczna
641.940 zl
85295 Pozostala dziatalnosc
641.940 zl
2057 Dotacja celowa w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkow
europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci
w ramach budzetu srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki samorzqdu
terytorialnego
577.000 zl
2059 Dotacja celowa w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkow
europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci
w ramach budzetu srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki samorzqdu
terytorialnego
64.940 zl

-2II Zmniejszyc dochody budzetu gminy o kwotp
1. Dzial 600
Transport i Iqcznosc
60016 Drogi publiczne gminne
6100 Dofinansowanie ze srodkow Rzqdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
2. Dzial 758
Rozne rozliczenia
75801 Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dla
jednostek samorz^du terytorialnego
2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa

1.573.341 zl
1.400.000 zl
1.400.000 zl
1.400.000 zl
173.341 zl
173.341 zl
173.341 zl

III Zwipkszyc wydatki budzetu gminy o kwotp
14.053.450 zl
1. Dzial 010
Rolnictwo i lowiectwo
100.000 zl
01043 Infrastruktura wodociqgowa wsi
50.000 zl
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
50.000 zl
w tym: - uzbrojenie terenu gminy w siec wodociqgowq zwrot mieszkancom
50.000 zl
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
50.000 zl
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
50.000 zl
w tym: - uzbrojenie terenu gminy w siec kanalizacyjnq zwrot mieszkancom
50.000 zl
2. Dzial 600
Transport i Iqcznosc
9.478.736 zl
60002 Infrastruktura kolejowa
294.250 zl
6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq
miydzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych
i zakupow inwestycyjnych
294.250 zl
w tym: - „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
P K A : Zakup taboru wraz z budowq zaplecza
technicznego"
294.250 zl
60004 Lokalny transport zbiorowy
15.000 zl
4330 Zakup uslug przez jednostki samorzqdu
terytorialnego od innych jednostek samorzqdu
terytorialnego
15.000 zl
60014 Drogi publiczne powiatowe
1.292.486 zl
2710 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq
miydzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
na dofinansowanie wlasnych zadah biezqcych
42.486 zl
w tym: - organizowanie i zarzqdzanie transportem
zbiorowym
42.486 zl

-3 6300

Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq
miydzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych
i zakupow inwestycyjnych
1.250.000 zl
w tym: - budowa drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa Handzlowka polegaj^ca na budowie chodnika
w miejscowosci Albigowa i Handzlowka na terenie
Gminy Lancut z budowq i przebudowq infrastruktury
technicznej
1.250.000 zl
60016 Drogi publiczne gminne
7.130.000 zl
4270 Zakup uslug remontowych
330.000 zl
4300 Zakup uslug pozostalych
400.000 zl
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 4.600.000 zl
w tym: - przebudowa drog l^czqcych Gminy Lancut
z powiatem rzeszowskim
4.275.000 zl
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania „Rozbudowa drogi gminnej
publicznej „Puchal6wka" w miejscowosci Kosina
i Rogozno na terenie gminy Lancut wraz z budowq
i rozbudowq infrastruktury"
126.000 zl
- opracowanie PFU zadania „Rozbudowa drog
Gminnych publicznych Nr 109 885R „Od drogi
Kolejowej Nr 94 do granic" i Nr 109 882R
„Od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody"
w miejscowosci Gluchow i Kosina
110.000 zl
- budowa drogi gminnej Iqczqcej drogy powiatowq
Nr 1520R Dqbrowki - Wola Dalsza - Gluchow
z drogq wewnytrznq Nr 12 w Gluchowie
45.000 zl
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi „Kosina - Markowa"
i „Rog6zno - Gac"
44.000 zl
6690 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci
dotycz^ce wydatkow majqtkowych
1.800.000 zl
60017 Drogi wewnytrzne
747.000 zl
4270 Zakup uslug remontowych
270.000 zl
4300 Zakup uslug pozostalych
175.000 zl
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
80.000 zl
w tym: -przebudowa drog wewnytrznych na terenie
gminy w Gluchowie, Handzlowce, Kosinie,
Soninie i Wysokiej
80.000 zl

-46300

Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq
miydzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych
i zakupow inwestycyjnych
222.000 zl
w tym: - pomoc finansowa dla Gminy Czarna na
przebudowy drog wewnytrznych na dz. 3353/1,
3352/25 w miejscowosci Krzemienica
222.000 zl
3. Dzial 700
70005
4260
4270
4300

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug pozostalych

4. Dzial 710
71004
4017
4019

Dzialalnosc uslugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Wynagrodzenia osobowe pracownikow

5. Dzial 750
Administracja publiczna
75023 Urzydy gmin
(miast i miast na prawach powiatu)
4210 Zakup materialow i wyposazenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup uslug pozostalych
75085 Wspolna obsluga jednostek samorzqdu
terytorialnego
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
4210 Zakup materialow i wyposazenia
4270 Zakup uslug remontowych
Bezpieczehstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa
75404 Komendy wojewodzkie Policji
2300 Wplaty jednostek na pahstwowy fundusz
celowy
w tym: - dofinansowanie ponadnormatywnych shizb
w Komendzie Powiatowej Policji w Lahcucie

130.000 zl
130.000 zl
20.000 zl
30.000 zl
80.000 zl
4.983 zl
4.983 zl
4.698 zl
285 zl
408.378 zl
228.378 zl
100.000 zl
28.378 zl
100.000 zl
180.000 zl
80.000 zl
50.000 zl
50.000 zl

6. Dzial 754

7. Dzial 801
Oswiata i wychowanie
80101 Szkoly podstawowe

6.000 zl
6.000 zl
6.000 zl
6.000 zl
1.436.645 zl
894.077 zl

-54110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materialow i wyposazenia
4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiqzek
4260 Zakup energii
4270 Zakup uslug remontowych
4300 Zakup uslug pozostalych
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych
w tym: - zakup maszyn czyszczqcych do szkol
w Albigowej, Kosinie i Kraczkowej
80104 Przedszkola
4210 Zakup materialow i wyposazenia
4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiqzek
4260 Zakup energii
80115 Technika
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materialow i wyposazenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup uslug remontowych
4300 Zakup uslug pozostalych
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne
4220 Zakup srodkow zywnosci
80149 Realizacja zadah wymagajqcych stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddzialach
przedszkolnych w szkolach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
80195 Pozostala dzialalnosc
4211 Zakup materialow i wyposazenia
4301 Zakup uslug pozostalych

10.629 zl
1.517 zl
15.000 zl
260.000 zl
125.000 zl
100.000 zl
170.000 zl
90.000 zl
61.931 zl
60.000 zl
60.000 zl
145.000 zl
50.000 zl
45.000 zl
50.000 zl
160.774 zl
2.830 zl
1.118 zl
12.000 zl
35.000 zl
50.000 zl
25.000 zl
30.000 zl
4.826 zl
182.719 zl
182.719 zl

30.000 zl
4.500 zl
1.500 zl
24.000 zl
24.075 zl
4.850 zl
19.225 zl

-68. Dzial 851
Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
4300 Zakup uslug pozostalych

139.772 zl
139.772 zl
139.772 zl

9. Dzial 852
Pomoc spoleczna
1.273.505 zl
85219 Osrodki pomocy spolecznej
36.000 zl
4140 Wplaty na Pahstwowy Fundusz Rehabilitacj i
Osob Niepelnosprawnych
8.000 zl
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
3.000 zl
4210 Zakup materialow i wyposazenia
25.000 zl
85295 Pozostala dzialalnosc
1.237.505 zl
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
376.595 zl
4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
76.190 zl
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
61.264 zl
4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
12.837 zl
4127 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
8.895 zl
4129 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
1.849 zl
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
112.474 zl
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
13.400 zl
4217 Zakup materialow i wyposazenia
44.910 zl
4219 Zakup materialow i wyposazenia
4.705 zl
4227 Zakup srodkow zywnosci
868 zl
4229 Zakup srodkow zywnosci
92 zl
4260 Zakup energii
19.323 zl
4267 Zakup energii
20.007 zl
4269 Zakup energii
2.585 zl
4307 Zakup uslug pozostalych
404.392 zl
4309 Zakup uslug pozostalych
67.313 zl
4367 Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 747 zl
4369 Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych
84 zl
4437 Rozne opiaty i skladki
1.938 zl
4439 Rozne opiaty i skladki
253 zl
4447 Odpi sy na zakladowy fundusz swiadczeh
socjalnych
5.350 zl
4449 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh
socjalnych
1.434 zl

-710. Dzial 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniow o charakterze
socjalnym
3240 Stypendia dla uczniow
11. Dzial 855
85516
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4267
4269
4307
4309
4367
4369
4447
4449
4717
4719

30.000 zl
30.000 zl
30.000 zl

Rodzina
340.431 zl
System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3
340.431 zl
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
161.670 zl
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
49.756 zl
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
27.219 zl
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
8.665 zl
Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
4.514 zl
Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnosciowy
1.346 zl
Wynagrodzenia bezosobowe
14.043 zl
Wynagrodzenia bezosobowe
3.453 zl
Zakup materialow i wyposazenia
15.445 zl
Zakup materialow i wyposazenia
4.146 zl
Zakup energii
20.310 zl
Zakup energii
2.844 zl
Zakup uslug pozostalych
23.321 zl
Zakup uslug pozostalych
1.222 zl
Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych
12 zl
Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 126 zl
Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh
socjalnych
932 zl
Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh
socjalnych
230 zl
Wplaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniajqcy
640 zl
Wplaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniajqcy
537 zl

12. Dzial 900

Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
90015 Oswietlenie ulic, placow i drog
4210 Zakup materialow i wyposazenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup uslug pozostalych

630.000 zl
630.000 zl
350.000 zl
100.000 zl
180.000 zl

-813. Dzial 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostala dzialalnosc
4270 Zakup uslug remontowych

25.000 zl
25.000 zl
25.000 zl

14. Dzial 926
92601
4210
4270

50.000 zl
50.000 zl
30.000 zl
20.000 zl

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Zakup materialow i wyposazenia
Zakup uslug remontowych

IV Zmniejszyc wydatki budzetu gminy o kwotp
3.210.000 zl
1. Dzial 600
Transport i Iqcznosc
3.210.000 zl
60016 Drogi publiczne gminne
3.210.000 zl
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
platnosci
1.800.000 zl
4270 Zakup uslug remontowych
10.000 zl
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych
1.400.000 zl
w tym: - przebudowa drog l^cz^cych Gmin? Lancut
z powiatem rzeszowskim
1.400.000 zl
§2
1. Po wprowadzonych zmianach w § 1 niniejszej uchwaly ustala si? planowany
deficyt budzetu gminy w wysokosci 22.200.000 zl.
Zrodlem pokrycia planowanego deficytu w wysokosci 22.200.000 zl
ustala si?:
§ 905 Przychody jednostek samorzqdu terytorialnego z niewykorzystanych
srodkow pieni?znych na rachunku bankowym budzetu, wynikajqcych
z rozliczenia dochodow i wydatkow nimi finansowanych zwiqzanych ze
szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odr?bnych
ustawach w kwocie 139.772 zl, w tym:
- przychody wynikajqce z ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w kwocie 139.772 zl
§ 906 Przychody jednostek samorz^du terytorialnego z wynikajqcych
z rozliczenia srodkow okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem tych
srodkow w kwocie 807.801 zl
§ 950 Wolne srodki o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
6.017.000 zl.
§ 952 Przychody z zaciqgni?tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym
w kwocie 14.280.000 zl.
§ 957 Nadwyzki z lat ubieglych w kwocie 955.427 zl.

-92. Zwi?ksza si? przychody budzetu gminy o kwot? 7.420.000 zl, w tym:
§ 905 Przychody jednostek samorz^du terytorialnego z niewykorzystanych
srodkow pieni?znych na rachunku bankowym budzetu, wynikajqcych
z rozliczenia dochodow i wydatkow nimi finansowanych zwiqzanych ze
szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odr?bnych
ustawach w kwocie 139.772 zl.
§ 906 Przychody jednostek samorz^du terytorialnego z wynikajqcych
z rozliczenia srodkow okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem tych
srodkow w kwocie 807.801 zl.
§ 950 Wolne srodki o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
4.217.000 zl.
§ 957 Nadwyzki z lat ubieglych w kwocie 2.255.427 zl.
Po wprowadzonych zmianach przychody budzetu wynoszq 23.500.000 zl,
w tym:
§ 905 Przychody jednostek samorzqdu terytorialnego z niewykorzystanych
srodkow pieni?znych na rachunku bankowym budzetu, wynikajqcych
z rozliczenia dochodow i wydatkow nimi finansowanych zwiqzanych ze
szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odr?bnych
ustawach w kwocie 139.772 zl, w tym:
- przychody wynikajqce z ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w kwocie 139.772 zl
§ 906 Przychody jednostek samorz^du terytorialnego z wynikajqcych
z rozliczenia srodkow okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem tych
srodkow w kwocie 807.801 zl.
§ 950 Wolne srodki o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
6.017.000 zl
§ 952 Przychody z zaciqgni?tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym
w kwocie 14.280.000 zl.
§ 957 Nadwyzki z lat ubieglych w kwocie 2.255.427 zl
3. Ustala si? limit zobowiqzah z tytulu zaciqgni?tych kredytow i pozyczek na
kwot? 14.280.000 zl, wtym:
- na pokrycie planowanego deficytu budzetu gminy w kwocie 14.280.000 zl.
§3
Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

- 10i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw ustala si? plan
finansowy dochodow i wydatkow wydzielonego rachunku zwiqzanego
z przeciwdzialaniem COVID-19 - „Rzqdowy Fundusz Polski Lad - Program
Inwestycji Strategicznych".
Dochody:
Dzial 600 Transport i Iqcznosc
Drogi publiczne gminne
60016
Srodki z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19
6090
na finansowanie lub dofinansowanie kosztow
realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych
zwiqzanych z przeciwdzialaniem COVID-19
Wydatki:
Dzial 600
60016
6050
w tym:

Transport i Iqcznosc
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
- przebudowa drog Iqczqcych Gmin? Lancut
z powiatem rzeszowskim

4.275.000 zl
4.275.000 zl

4.275.000 zl

4.275.000 zl
4.275.000 zl
4.275.000 zl
4.275.000 zl

§4
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim
zmienia si? wydatki na przedsi?wzi?cia w ramach funduszu soleckiego:
a) zwi?ksza si? wydatki o kwot?
10.000 zl
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
10.000 zl
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
10.000 zl
a) wydatki biezqce, w tym:
10.000 zl
* Solectwo Kraczkowa - remonty budynkow gminnych 10.000 zl
b) zmniejsza si? wydatki o kwot?
Dzial 600 Transport i Iqcznosc
60016
Drogi publiczne gminne
a) wydatki biez^ce, w tym:
* Solectwo Kraczkowa - remonty i biezqce utrzymanie
drog gminnych

10.000 zl
10.000 zl
10.000 zl
10.000 zl
10.000 zl

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
2Y

