
U Z A S A D N I E N I E 
D O P R O J E K T U BUDŻETU NA 2021 R. 

I D O C H O D Y 

W projekcie budżetu gminy na 2021 r. oszacowano dochody na kwotę 
114.367.485 zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2020 r. o 0,2 %. 
Przy szacowaniu dochodów na 2021 r. kierowano się następującymi danymi: 
a) informacją Ministra Finansów o: 
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, 
- planowanych dochodach gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych ( PIT). 
b) ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym 19 października 2020 r cena żyta 
wynosi 58,55 zł za ldt i jest wyższa od ceny ustalonej przez Radę Gminy na 2020 r. 
o 3,55 zł. 
c) proponowanymi do uchwalenia przez Radę Gminy Łańcut stawkami podatkowymi 
w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2021 r., nie 
przewiduje się wzrostu stawek podatkowych na 2021 r. 
d) informacją Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych oraz własnych. 

Źródła pozyskiwania dochodów przedstawiają się następująco: 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 zł 
Planowane dochody wynikają z dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych 

2. 600 Transport i łączność 410.137 zł 
Planowane w tym dziale dochody wynikają z przyznanych dotacji, w tym: 
- dotacja z budżetu państwa (środki FDS) do budowy drogi w 
Głuchowie 410.137 zł 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 480.500 zł 
Planowane w tym dziale dochody wynikają z : 
- wpływów z opłat za służebność przesyłu 30.000 zł 
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie 5.000 zl 
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze 350.000 zł 
- wpływów z usług (opłat za ogrzewanie w wynajmowanych przez 
Gminę pomieszczeniach) 95.000 zl 
- odsetek od nieterminowych wpłat 500 zł 



W 2021 r. jest planowany wzrost dochodów z tytułu czynszów w stosunku do 2020 r. 
o ok. 5% 

4. 710 Działalność usługowa 74.949 zł 
Środki w tym dziale planowane z: 
- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez Gminę 10.000 zł 
- dotacji ze środków unijnych do projektu zintegrowany i uspołeczniony 
model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii 
Przestrzennej ROF 64.949 zł 

5. 750 Administracja publiczna 145.657 zł 
Planowane dochody wynikają z: 
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych 90.657 zł 
- dotacji ze środków unijnych do projektu Poznajemy Lokalne Dziedzictwo 
poprzez wydanie publikacji oraz organizacji wydarzeń promujących 
LGD Ziemia Łańcucka 55.000 zł 

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.363 zł 

Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone. 

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.474 zł 
Planowane dochody wynikają z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. 

8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.364.431 zł 

z tego: 
a) wpływy z dochodów opłacanych w formie karty podatkowej 5.000 zł 
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, w tym: 4.002.000 zł 
- podatek od nieruchomości 3.900.000 zł 
- podatek rolny 85.000 zł 
- podatek leśny 10.000 zł 
- podatek od środków transportowych 5.000 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł 
c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym: 3.668.000 zł 
- podatek od nieruchomości 1.600.000 zł 
- podatek rolny 1.500.000 zł 
- podatek leśny 13.000 zł 
- podatek od środków transportowych 180.000 zł 
- podatek od spadków i darowizn 55.000 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł 
- koszty upomnień 5.000 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat 15.000 zł 
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, w tym: 355.000 zł 



- wpływy z opłaty skarbowej 40.000 zł 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125.000 zł 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 190.000 zł 
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 16.334.431 zł 
w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych 16.254.431 zł 
- podatek dochodowy od osób prawnych 80.000 zł 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 
podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak 
te ustalone na 2020 rok. 
Wpływy z tytułu opłat planowane są w oparciu o prognozowane wykonanie na 2020 r. 
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT ) Gmina planuje na 
poziomie prognoz Ministerstwa Finansów. Kwota ta jest o 867.856 zł wyższa niż 
planowano na 2020 rok, z tym że planowana kwota na 2020 r. na pewno nie będzie 
wykonana, szacuje się że utrata dochodów z tego tytułu na koniec 2020 r. będzie na 
poziomie ok. 1.000.000 zł. 

9. 758 Różne rozliczenia 35.436.884 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 
a) subwencji oświatowej 23.106.893 zł 
b) subwencji wyrównawczej 12.328.991 zł 
c) odsetek od środków na rachunku bankowym 1.000 zł 

Kwoty subwencji przyjęte do projektu budżetu wynikają z informacji otrzymanych 
z Ministerstwa Finansów. Subwencja oświatowa w stosunku do 2020 r. zwiększyła się 
o 1.009.673 zł, natomiast subwencja wyrównawcza zwiększyła się o 658.604 zł. 
Na znacznie niższym poziomie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat 
w związku z sytuacją na rynkach finansowych. 

10. 801 Oświata i wychowanie 4.082.259 zł 
Planowane dochody wynikają z: 
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych (opłata stała 
planowana na podstawie obowiązujących stawek i ilości dzieci) 243.530 zł 
- wpływów za wyżywienie w szkołach i przedszkolach 2.198.760 zł 
- dotacja na zadania własne 939.969 zł 
- dotacji z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej 
w Rogoźnie 700.000 zł 

11. 852 Pomoc społeczna 1.230.319 zł 
Planowane dochody wynikają z: 
- dotacji na zadania zlecone 73.677 zł 
- dotacji na zadania własne 455.910 zł 
- wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 20.000 zł 
- wpływów z odpłatności za pobyt w DPS 20.000 zł 
- wpływów z odpłatności za pobyt w schronisku 4.500 zł 



- dofinansowanie unijne do projektu „Ośrodek Opieki Dziennej -
Pogodny Senior" 
- odpłatność za pobyt w ośrodku dziennej opieki 

641.940 zł 
14.292 zł 

12. 855 Rodzina 37.093.223 zł 
Planowane dochody wynikają z: 
- z dotacji na zadania zlecone 36.530.600 zł 
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz 
alimentacyjny) 15.000 zł 
- planowanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych 60.000 zł 
- planowanych odsetek od zwróconych dotacji 12.000 zł 
- dofinansowanie unijne do projektu „Bezpieczne szkraby" 370.623 zł 
- odpłatność za dzieci uczęszczające do żłobków na terenie gminy 105.000 zł 

13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.091.309 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 17.000 zł 
- dochodów z tytułu opłat za odpady 5.200.000 zł 
Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami na 2021 rok. 
- kosztów upomnień 12.000 zł 
- wpłaty mieszkańców do projektu parasolowego na wymianę 
źródeł ciepła 913.027 zł 
- dotacji ze środków unijnych do projektu „Wymiana źródeł ciepła 
na terenie ROF" 2.949.282 zł 

14. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 183.009 zł 
Dochody w dziale wynikają z przyznanej dotacji ze środków unijnych do projektu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę 
obiektów służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem 
terenu" 

15. 926 Kultura fizyczna 1.767.918 zł 
Dochody wynikają z dotacji ze środków unijnych do projektu „Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie ROF". 

Szczegółowe źródła pozyskiwania dochodów na 2021 r. oraz ich porównanie 
do planowanego wykonania z 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1 do uzasadnienia 
do projektu budżetu. 



I I W Y D A T K I 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 101.753 zł 
Wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć na: 
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 53 zł 
- renowacje rowów gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 
10.000 zł) 20.000 zł 
- wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 31.700 zł 
- wkład własny do zadania zgłoszonego do dofinansowania 
z FOGR-u 50.000 zł 

2. Dział 600 Transport i łączność 4.115.000 zł 
Rezerwowaną kwotę proponuje się przeznaczyć na: 
a) pomoc rzeczową dla Województwa Podkarpackiego, w tym: 20.000 zł 
- utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich 20.000 zł 
b) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na 

przebudowę drogi Wojewódzkiej na terenie 
Łańcuta (skrzyżowanie z linią kolejową) 100.000 zł 
c) pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie 633.000 zł 
w tym na : 
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1542R Albigowa - Sonina 
w miejscowościach Wysoka i Sonina 633.000 zł 
d) utrzymanie dróg gminnych 3.062.000 zł 
e) drogi wewnętrzne 300.000 zł 

W ramach tych wydatków na drogi gminne i wewnętrzne zabezpieczono środki na 
najpilniejsze potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowe utrzymanie 
dróg, wydatki w ramach przyznanego funduszu sołeckiego ( kwota 232.555,20 z ł ) oraz 
podatek od dróg ( kwota 250.000 zł ). W ramach wydatków inwestycyjnych 
zabezpieczono środki w wysokości 2.170.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych 
i remontowych na drogach gminnych w poszczególnych miejscowościach został 
zamieszczony w materiałach informacyjnych do uzasadnienia do projektu budżetu. 
Zwiększenie środków na remonty i inwestycje drogowe będzie uzależnione od 
nadwyżki budżetowej na koniec 2020 r. i ewentualnych dodatkowych środków 
wygospodarowanych w 2021 r. oraz środków zewnętrznych jakie otrzyma gmina 
w trakcie 2021 r. 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 757.700 zł 
Planowane w projekcie budżetu środki zabezpieczają najpilniejsze potrzeby związane 
z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych (przeglądy okresowe, ekspertyzy, 
wykonywanie zaleceń pokontrolnych itp.) ogrzewaniem, bieżącą eksploatacją 
budynków, ubezpieczeniem mienia. 
W wydatkach uwzględniono środki w ramach funduszu sołeckiego (80.500,00 zł) na: 
* Cierpisz 
- zakup mebli do O.K., ogrodzenie sceny plenerowej 15.500,00 zł 
* Handzlówka 



- remont budynku Orkiestry Dętej 15.000,00 zł 
* Kosina 
- malowanie dachu na budynku społecznym, zakup wyposażenia 
i zagospodarowanie terenu O.K. 15.000,00 zł 
* Kraczkowa 
- remont budynków społecznych, remont ogrodzenia przy O.Z. 15.000,00 zł 
* Rogóżno 
- remont Domu Strażaka 20.000,00 zł 

W projekcie budżetu na 2021 r. zabezpieczono środki inwestycyjne na : 
- wydatki na zakup działek na rzecz gminy - 250.000 zł 
- adaptację budynku O.K. w Cierpiszu pod potrzeby mieszkań chronionych - 50.000 zł 

4. Dział 710 Działalność usługowa 364.349 zł 
Planowane w projekcie budżetu środki proponuje się przeznaczyć na: 
a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 187.349 zł 
W ramach zabezpieczonych środków zarezerwowano pieniądze na zapłatę za 
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, prace przy studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i planach zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale tym 
zabezpieczono również środki na projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model 
planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF." 
b) opracowania z zakresu geodezji i kartografii (m.in. podziały 

gruntów, regulacje stanów prawnych działek, zakupy i aktualizacja 
map) 159.000 zł 

5. Dział 750 Administracja publiczna 8.074.734 zł 
Środki na wydatki w administracji proponuje się przeznaczyć na 
a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m. in. 
ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, sprawy 
wojskowe), w tym: 304.500 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 304.500 zł 
b) pokrycie kosztów diet oraz wydatków rzeczowych związanych 
z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 432.600 zł 
c) koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: 5.938.100 zł 
- wynagrodzenia i pochodne (w tym pracownicy interwencyjni 
i publiczni) 4.932.100 zł 

W ramach środków na funkcjonowanie Urzędu oprócz wynagrodzeń zabezpiecza się 
środki na opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, opłaty pocztowe, 
zakup paliwa, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, zakup materiałów biurowych. 
Ograniczono wydatki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych 
sezonowo oraz na roboty publiczne. 

d) funkcjonowanie komisji poborowych ( zadanie zlecone ) 300 zł 



e) wydatki związane z promocją gminy, w tym realizację projektu: 
„Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz 
organizację wydarzeń promujących obszar L G D Ziemia Łańcucka" 112.951 zł 
f) koszty funkcjonowania Centrum Oświaty, w tym: 1.057.400 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 928.500 zł 
g) pozostałą działalność ( utrzymanie biur sołtysów, pobór 
podatków w drodze inkasa, składki na stowarzyszenia - Lokalna 
Grupa Działania „ Ziemia Łańcuckiej " i Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny). 228.883 zł 

W ramach planowanych wydatków zabezpieczono środki w ramach funduszu 
sołeckiego w kwocie 6.293,60 zł na zakup kosy spalinowej do Cierpisza 
(kwota 2.500 zł) oraz Handzlówki (kwota 3.000 zł) a także remont kosiarek w Kosinie 
(kwota 793,60 zł). 

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 4.363 zł 

Środki planuje się na utrzymanie stałego rejestru wyborców - zadanie realizowane 
w ramach zadań zleconych. 

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 318.174 zł 

Planowane w projekcie budżetu środki proponuje się wydatkować na: 
a) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym m.in.: 
utrzymanie obiektów OSP, wynagrodzenie komendanta i kierowców 
OSP, zakup sprzętu pożarniczego, utrzymanie samochodów itp. 315.700 zł 

W ramach powyższych wydatków zabezpieczono kwotę 40.000 zł na dotacje dla 
gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego dofinansowanego jednostkom 
z MSW i A. 
W wydatkach na straże zabezpieczono również środki w ramach funduszu sołeckiego -
kwota 9.793,60 zł na : 
- zakup sprzętu dla orkiestry OSP Albigowa - 5.000 zł 
- remont remizy OSP Rogóżno - 4.793,60 zł 
b) obronę cywilną - realizację zadań zleconych 2.474 zł 

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego 250.000 zł 
Planowane środki zostaną przeznaczone na spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych 
przez Gminę Łańcut we wcześniejszych latach. 

9. Dział 758 Różne rozliczenia 760.000 zł 
Planowane środki proponuje się zarezerwować na: 
- rezerwę ogólną ( nieprzewidziane wydatki na etapie uchwalania 
budżetu) 240.000 zł 
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 310.000 zł 
- rezerwę na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę 200.000 zł 



- zapłatę podatku V A T (rozliczenia z tytułu podatku) 10.000 zł 

10. Dział 801 Oświata i wychowanie 43.548.428 zł 
Planowane środki na realizację zadań w oświacie proponuje się przeznaczyć na: 
a) utrzymanie szkół podstawowych, w tym: 22.532.050 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 17.883.200 zł 
- wydatki majątkowe 1.759.000 zł 
b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym: 820.800 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 751.300 zł 
c) utrzymanie przedszkoli, w tym: 9.365.168 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 7.093.900 zł 
- dotacja do Przedszkoli Niepublicznych oraz do innych gmin gdzie 
uczęszczają dzieci z Gminy Łańcut 1.125.000 zł 
d) dowożenie uczniów do szkół 400.000 zł 
e) utrzymanie szkoły średniej w Wysokiej, w tym: 2.741.900 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 2.296.900 zł 
- wydatki majątkowe 50.000 zł 
f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 153.900 zł 
g) utrzymanie stołówek szkolnych, w tym: 4.690.860 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 2.413.300 zł 
h) wydatki na dzieci niepełnosprawne w wychowaniu przedszkolnym 739.350 zł 

w tym : 
- wynagrodzenia i pochodne 313.600 zł 
- dotacje na niepubliczne przedszkola 385.250 zł 
i) wydatki na uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych 1.870.700 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 1.669.800 zł 
j ) wydatki na dzieci niepełnosprawne w gimnazjach i szkołach średnich 213.700 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 186.100 zł 

W przewidywanych wydatkach na oświatę zabezpieczono środki na wynagrodzenia 
nauczycieli i pracowników obsługi według przepisów obowiązujących na 2021 r. 
Na etapie projektu budżetu nie zabezpieczono środków na remonty obiektów 
oświatowych (oprócz wydatków w ramach funduszu sołeckiego). 
W planowanym budżecie zabezpieczono środki na dotacje do przedszkoli 
niepublicznych (ogółem - 885.250 zł) oraz dotacje dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego gdzie uczęszczają dzieci z gminy Łańcut (kwota - 625.000 zł) 
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów. 
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowany na 2021 r. w obiektach 
oświatowych w poszczególnych miejscowościach został zamieszczony w materiałach 
informacyjnych do uzasadnienia do projektu budżetu na 2021 r. 
W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 
14.000 zł na: 



- remont szkoły w Kosinie - kwota 6.000 zł 
- remont szkoły w Rogoźnie - kwota 8.000 zł 

11. Dział 851 Ochrona zdrowia 190.000 zł 
Na ochronę zdrowia rezerwuje się środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu, z tego na: 
a) zwalczanie narkomanii 3.000 zł 
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 187.000 zł 

Zadania, na które zostaną rozdysponowane środki będą wynikać z uchwalonego na 
2021 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. 

12. Dział 852 Pomoc społeczna 3.372.127 zł 
Planowane środki na pomoc społeczną proponuje się przeznaczyć na: 
a) pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy kierowanych przez 
Gminę do Domów Pomocy Społecznej 750.000 zł 
b) ośrodki wsparcia 40.000 zł 
c) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.700 zł 
d) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.800 zł 
e) wypłaty zasiłków okresowych 185.500 zł 
f) wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.000 zł 
g) wypłatę zasiłków stałych 160.700 zł 
h) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 1.233.230 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 1.074.700 zł 
i) pokrycie kosztów usług opiekuńczych 136.477 zł 
j ) pomoc w zakresie dożywiania (środki własne budżetu gminy) 118.000 zł 
k) pozostałą działalność, w tym: 728.720 zł 
- koszty pracowników społecznie użytecznych 50.000 zł 
- funkcjonowanie Ośrodka Opieki Dziennej - Pogodny Senior 678.720 zł 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki umożliwiające 
prawidłowe funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie gminy. 

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.688.500 zł 
Planowane środki proponuje się przeznaczyć na: 
a) utrzymanie świetlic szkolnych, w tym: 1.602.500 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 1.466.000 zł 
b) wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu 
gminy 36.000 zł 
c) wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu gminy 50.000 zł 

14. Dział 855 Rodzina 37.241.733 zł 
Planowane środki w tym dziale proponuje się przeznaczyć na: 
a) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), w tym: 27.155.000 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 215.736 zł 



b) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, w tym: 8.640.511 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 771.800 zł 
c) zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym: 952.795 zł 
- wynagrodzenia i pochodne 79.476 zł 
d) rodziny zastępcze 38.000 zł 
e) opłacanie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy 
społecznej 19.400 zł 
f) funkcjonowanie żłobków na terenie gminy 436.027 zł 

W ramach zabezpieczonych środków przewidziano funkcjonowanie żłobka w Kosinie, 
dodatkowo należało będzie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie żłobka 
w Kraczkowej po oszacowaniu kosztów jego funkcjonowania (prawdopodobne koszty 
będą podobne jak w Kosinie). Środki zostałną zabezpieczone przed uruchomieniem 
placówki. 

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 10.569.309 zł 

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na: 
a) zadania bieżące i inwestycyjne - wodociągowo - kanalizacyjne 319.000 zł 
W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki na: 
- projekt budowy zbiornika czystej wody w Kraczkowej 300.000 zł 
b) gospodarkę odpadami komunalnymi 5.212.000 zł 
Planowane środki powinny zabezpieczyć wydatki związane z odbiorem odpadów 
komunalnych od mieszkańców zgodnie z zawartą już umową z wykonawcą tego 
zadania na 2021 r. oraz koszty odbioru odpadów w ramach PSZOK. 
c) gospodarkę związaną z oczyszczaniem gminy i ochroną 
środowiska 71.000 zł 
(dotacje dla mieszkańców gminy do usuwania eternitu - 20.000 zł) 
d) utrzymanie zieleni - zakup sadzonek do nasadzeń na terenach 
gminnych 40.000 zł 
e) opłaty za pobyt w schroniskach bezpańskich zwierząt 
wyłapywanych na terenie gminy, usługi związane z wyłapywaniem 
i badaniem zwierząt bezdomnych 55.000 zł 
g) pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetleń drogowych 1.000.000 zł 
w tym: 
- wydatki inwestycyjne 450.000 zł 
Zadania inwestycyjne (w tym wynikające z wniosków w ramach 
funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach) zostały 
wyszczególnione w materiałach informacyjnych do uzasadnienia do 
projektu budżetu. 
h) pozostałą działalność 3.872.309 zł 
zarezerwowano środki na : 
- wywóz i utylizację padły eh zwierząt nieznanego pochodzenia z 
terenu gminy 10.000 zł 
- projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 3.862.309 zł 



16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.625.009 zł 
Planowane na wydatki środki proponuje się zabezpieczyć na: 
a) dotację dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 2.210.000 zł 
(dotacja organizatora na działalność Centrum Kultury, w tym na 
utrzymanie bibliotek gminnych) 
Dotacja zaplanowana dla Centrum Kultury na 2021 r. została zwiększona o 3% 
w stosunku do 2020 roku. 
b) remont zabytkowych kapliczek przydrożnych na terenie gminy 6.000 zł 
c) pozostałą działalność w tym m. in: 409.009 zł 
- dotacje dla organizacji realizujących zadania gminy w zakresie 
kultury 30.000 zł 
- organizację i nagrody w imprezach promujących miejscową 
kulturę na terenie gminy, utrzymanie obiektów kultury, remonty 
obiektów kultury 49.000 zł 
- realizację projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów służących 
organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu" 330.009 zł 

17. Dział 926 Kultura fizyczna 3.919.306 zł 
Przewidywane środki rezerwuje się na: 
a) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 186.000 zł 
W ramach środków Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 30.000 zł w tym: 
- zakup materiałów dla L K S Albigowa, zakup sprzętu dla OSP Albigowa 10.000 zł 
- remont budynku L K S Kosina 3.000 zł 
- wykonanie piłkochwytów dla L K S Kraczkowa 5.000 zł 
- wykonanie ogrodzenia budynku L K S Rogóżno 12.000 zł 
W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 50.000 zł na projekt 
budowy hali sportowej w Soninie. 
b) dotacje na realizację zadań sportowych na terenie gminy 405.000 zł 
c) organizację imprez masowych promujących sport 17.000 zł 
d) wydatki związane z realizacją projektu „Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie R O F " 3.311.306 zł 

Projekt jest realizowany przy udziale środków unijnych w miejscowościach 
Handzlówka, Kosina i Wysoka w latach 2020 - 2021. 

Planując wydatki na 2021 r. kierowano się możliwościami finansowymi gminy. 
W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wydatki sztywne ( płace, konieczność 
utrzymania budynków, infrastruktury itp. ) oraz środki na zadania wynikające z już 
podjętych zobowiązań ( podpisanych w 2020 r. umów lub uchwał podjętych przez Radę 
Gminy). Szczegółowy zakres wydatków na 202 lr. oraz ich porównanie 
do przewidywanego wykonania z 2020 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia 
do projektu budżetu na 2021 r. 

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 
3.515.000 zł. 



W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki na rozchody wynikające ze spłat rat 
zaciągniętych kredytów. Planowane rozchody na 2021 r. wynoszą 1.549.000 zł 
i wynikają ze spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu 2014 r. , 2017 r. 
i 2018 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym. 

Ponadto na 2021 r. planuje się przychody w wysokości 5.064.000 zł, w tym: 
- z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota 2.564.000 zł, z tego: 
* na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów (rozchody) - kwota 
1.549.000 zł 
* na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - kwota 1.015.000 zł 
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze 
szczególnych zasad wykonywania budżetu - środki Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych - kwota 2.500.000 zł, z tego: 
* na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - kwota 2.500.000 zł. 

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi w pierwszej kolejności 
zabezpieczono w 2021 r. środki inwestycyjne na zadania, co do których gmina uzyskała 
już dofinansowanie unijne lub dofinansowanie z budżetu państwa, w tym m.in.: 
* rozbudowa drogi gminnej Głuchów - Pastwiska - kwota 1.500.000 zł (zadanie 
współfinansowane ze środków budżetu państwa - FDS) 
* pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na przebudowę drogi Albigowa - Sonina 
-kwota 633.000 zł 
* przebudowa drogi „Zagumnia Północne" wraz z budową parkingu przy szkole 
w Kraczkowej - kwota 150.000 zł 
* budowa sali gimnastycznej przy szkole w Rogoźnie (zadanie dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu) - kwota 1.409.000 zł 
* przebudowa kotłowni w Zespole Szkół w Kosinie - kwota 300.000 zł 
* projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - kwota 3.862.309 zł (zadanie 
współfinansowane ze środków unijnych i wpłat mieszkańców) 
* budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sonina 
- kwota 330.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków unijnych) 
* kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — kwota 3.311.306 zł (zadanie 
współfinansowane ze środków unijnych) 

Biorąc pod uwagę duże wydatki na w/w zadania w ograniczonym zakresie 
zabezpieczono środki inwestycyjno - remontowe na obiektach oświatowych, 
budynkach komunalnych i pozostałych drogach gminnych. 
W projekcie budżetu na 2021 r. ogółem na inwestycje została zarezerwowana kwota 
13.597.624 zł. 
Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji 
w 2021 r. przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu na 
2021 rok. 
W roku 2021 znacznie wzrosną wydatki na wynagrodzenia, szczególnie w oświacie 
wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (wzrost wynagrodzeń wynikający 
z zapisów ustawowych, awanse zawodowe oraz wzrost płacy minimalnej). 



Wzrost na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płacy minimalnej będzie również 
w placówkach kultury oraz urzędzie gminy. 
Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach gminy Łańcut będzie wynikało 
również z konieczności zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe 
(pracodawca musi zabezpieczyć na odpis 1,5% wydatków na wynagrodzenia 
pracownika). 
Wprowadzenie ewentualnych dodatkowych zadań do budżetu będzie w pierwszej 
kolejności uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 
dofinansowanie realizacji tych zadań. 


