RADA GMINY
ŁAŃCUT
U C H W A Ł A Nr XXVII/421/21
Rady Gminy Łańcut
z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (t. j . Dz. U . z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
Rada Gminy Łańcut u c h w a l a, co następuje :
§i
1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę
3.516.543 zł
1. Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo
75.000 zł
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
75.000 zł
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
75.000 zł
2.

Dział

600
Transport i łączność
3.421.543 zł
60016 Drogi publiczne gminne
3.081.543 zł
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
3.081.543 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
340.000 zł
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
340.000 zł

3.

Dział

852
Pomoc społeczna
85295 Pozostała działalność
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych

4. Dział

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność

5.000 zł
5.000 zł

5.000 zł
15.000 zł
15.000 zł

-22710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

I I Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę
1. Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
4270 Zakup usług remontowych
2.

Dział

15.000 zł
7.136.043
75.000
75.000
75.000

zł
zł
zł
zł

600
Transport i łączność
5.833.543 zł
60014 Drogi publiczne powiatowe
1.250.000 zł
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
1.250.000 zł
w tym: - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego
na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1547R Albigowa - Handzlówka"
1.250.000 zł
60016 Drogi publiczne gminne
3.131.543 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.081.543 zł
w tym: - Rozbudowa drogi gminnej „Na nowym
osiedlu" w miejscowości Albigowa
1.281.543 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 109 852R
„Kraczkowa przez wieś" oraz drogi gminnej
Publicznej Nr 109 8 5 I R „Kraczkowa Działy
Zachodnie"
1.800.000 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym: - zakup samochodu do obsługi prac remontowo porządkowych na drogach gminnych
50.000 zł
60017 Drogi wewnętrzne
1.112.000 zł
4270 Zakup usług remontowych
5.000 zł
4300 Zakup usług pozostałych
5.000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.102.000 zł
w tym: - przebudowa dróg wewnętrznych na terenie
gminy Łańcut: „Koralowa" dz. 272//1 w Cierpiszu,
dz. 3003 i 2004/2 w Albigowej, „Do Dudziców"
w Kosinie, „Za rzeką" w Kosinie, dz. 3353/2
w Krzemienicy, dz. 928/1 w Soninie oraz dz. 1332,
1244/1 i 1365 w Soninie
940.000 zł

-3- przebudowa drogi „Kosina - Markowa"
w Kosinie
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4271 Zakup usług remontowych
w tym: - remont drogi „Przecznice" w Soninie
2. Dział

700
70005
4210
4270

3. Dział

754

5.

6.

Dział

Dział

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
w tym: - zakup samochodu pożarniczego
do Handzlówki
Oświata i wychowanie
801
80101 Szkoły podstawowe
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym: - przebudowa Szkoły Podstawowej w Wysokiej
stołówka
- rozbudowa szkoły w Albigowej o oddziały
przedszkolne
852
85295
4010
4110
4120
4210
4300

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

162.000
340.000
340.000
340.000

zł
zł
zł
zł

65.000
65.000
5.000
60.000

zł
zł
zł
zł

320.000 zł
320.000 zł

320.000 zł
320.000 zł
500.500
500.500
228.000
222.500
50.000

zł
zł
zł
zł
zł

30.000 zł
20.000 zł
5.000
5.000
1.200
207

zł
zł
zł
zł

30 zł
1.363 zł
2.200 zł

-47. Dział

855
Rodzina
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
4270 Zakup usług remontowych

8. Dział

900

9 . Dział

7.

Dział

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona w ó d
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym: - przebudowa sieci wodociągowej wraz
z rozbudową w Albigowej - projekt

25.000 zł
25.000 zł
25.000 zł

12.000 zł
12.000 zł
12.000 zł
12.000 zł

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
77, 000
92195 Pozostała działalność
77. 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
25, 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
22, 000
w tym: - wykonanie monitoringu sceny plenerowej
w Soninie
22.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30.000
w tym: - Kształtowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów
służących organizacji imprez plenerowych wraz
z zagospodarowaniem terenu
30.000

zł
zł
zł
zł
zł
zł

zł

926
Kultura fizyczna
223.000 zł
92601 Obiekty sportowe
28.000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15.000 zł
w tym: - wykonanie projektu budowy trybun sportowych
wraz z zagospodarowaniem terenu L K S Sonina 15.000 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
13.000 zł
w tym: - zakup kosiarki dla L K S Rogóżno
13.000 zł
92695 Pozostała działalność
195.000 zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195.000 zł
w tym: - „Kompleksowa rewitalizacja na terenie R O F " 195.000 zł

III Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę
1. Dział 600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

L257.000 zł
1.257.000 zł
55.000 zł
15.000 zł
40.000 zł

-5w tym: - zakup sprzętu do utrzymania porządku
na drogach i chodnikach
40.000
60017 Drogi wewnętrzne
1.202.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.202.000
w tym: - przebudowa drogi wewnętrznej na dz.3353/2
w Krzemienicy
50.000
- przebudowa drogi wewnętrznej „Do Dudziców"
w Kosinie
50.000
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie
gminy Łańcut: „Kosina - Markowa" w Kosinie,
„Za rzeką" na dz. 1461 w Kosinie, na dz. 1332
i 1244/1 w Soninie, na dz. 3003 i 2004/2
w Albigowej oraz „Koralowa" na dz. 272/1
wCierpiszu
1.102.000

zł
zł
zł
zł
zł

zł

§2
1. Po wprowadzonych zmianach w § 1 niniejszej uchwały ustala się planowany
deficyt budżetu gminy w wysokości 13.218.394,47 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 13.218.394,47 zł
ustala się:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu,
wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach w kwocie 3.490.679,00 zł, w tym:
- przychody wynikające ze źródeł pochodzących z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.350.000,00 zł
- przychody wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 140.679,00 zł
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków w kwocie 601.374,28 zł
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
2.868.341,19 zł.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 6.258.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.362.500,00 zł, w tym:
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
302.500,00 zł.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w
kwocie 2.060.000,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą 14.767.394,47 zł,
w tym:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu,
wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach w kwocie 3.490.679,00 zł, w tym:
- przychody wynikające ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.350.000,00 zł
- przychody wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 140.679,00 zł
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków w kwocie 601.374,28 zł.
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
4.417.341,19 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 6.258.000,00 zł.
3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o
kwotę 2.060.000,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wynosi 6.258.000,00 zł, w tym:
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 6.258.000,00 zł.
§3
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
15.000 zł
Dział 600 Transport i łączność
10.000 zł
60017
Drogi wewnętrzne
10.000 zł
a) wydatki bieżące
10.000 zł

-7* sołectwo Sonina - remonty i bieżące utrzymanie
dróg wewnętrznych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
* sołectwo Sonina - zakup wyposażenia na bieżące
potrzeby sołectwa
b) zmniejsza się wydatki o kwotę
Dział 600 Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
* sołectwo Sonina - bieżące utrzymanie i remonty
dróg gminnych
§4

10.000 zł
5.000 zł
5.000 zł
5 000 zł
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000

zł
zł
zł
zł
zł

15.000 zł

Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
1 zwalczaniem C O V I D - 1 9 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zmienia się plan
finansowy
wydzielonego
rachunku
związanego
z
przeciwdziałaniem
COVID-19
a) zwiększa się wydatki o kwotę
850.000 zł
Dział 600 Transport i łączność
850.000 zł
60017
Drogi wewnętrzne
850.000 zł
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
850.000 zł
w tym:
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy
Łańcut: „Koralowa" dz. 272/1 w Cierpiszu, dz. 3003
i 2004/2 w Albigowej, „Do Dudziców" w Kosinie,
„Za rzeką" w Kosinie, dz. 3353/2 w Krzemienicy,
dz. 928/1 w Soninie oraz dz. 1332, 1244/1 i 1365
w Soninie
850.000 zł
b) zmniejsza się wydatki o kwotę
Dział 600 Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy
Łańcut: „Kosina-Markowa" w Kosinie, „Za rzeką"
na dz. 1461 w Kosinie, na dz. 1332 i 1244/1 w Soninie,
na dz. 3003 i 2004/2 w Albigowej oraz „Koralowa"
na dz. 272/1 w Cierpiszu

850.000
850.000
850.000
850.000

zł
zł
zł
zł

850.000 zł

-8§5
Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
1 zwalczaniem C O V I D - 1 9 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ustala się plan
finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku związanego
z przeciwdziałaniem C O V I D - 1 9 :
- „Wspieraj Seniora" na kwotę 5.000 zł, w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna
5.000 zł
85295
Pozostała działalność
5.000 zł
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.200 zł
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
207 zł
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
30 zł
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.363 zł
4300
Zakup usług pozostałych
2.200 zł
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3NSCZĄCY
Y ŁAŃCUT^

łDgbŚ^

