
SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY ŁAŃCUT 
ZA 2018 r . 

Łańcut, marzec 2019 r. 



Budżet Gminy Łańcut na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą 
Nr XXXVII/332/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. po stronie dochodów w wysokości 
88.720.406,00 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 91.050.406,00 zł. 
Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta 
Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł 98.834.678,98 zł, 
zaś po stronie planowanych wydatków 101.133.147,98 zł. 

Dochody: 

Realizacja dochodów na koniec 2018 r. wyniosła 96.804.034,40 zł, co stanowiło 98,0% 
planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

1. Rolnictwo i łowiectwo 364.538,11 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 
- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 

przez rolników paliwa ( dotacja na zadania zlecone ) 298.269,49 zł 
- wpływów z czynszu z za obwody łowieckie 1.268,62 zł 
- dotacji z FOGR do budowy drogi w Albigowej i Handzlówce 65.000,00 zł 

2. Transport i łączność 4.092.927,22 zł 
Wpływy w tym dziale wynikają z: 
- dotacji ze środków unijnych na przebudowę drogi „Działy Wschodnie" 
w Kraczkowej - zwrot środków z 2017 r. 1.862.194,70 zł 
- dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków 

powodzi - odbudowa dróg Handzlówce, Kraczkowej, Rogoźnie 
i Soninie 2.230.732,52 zł 
- odszkodowania za zniszczony słup przy drodze 864,64 zł 
- odsetek od nieterminowych wpłat 100,68 zł 

3. Gospodarka mieszkaniowa 2.186.647,81 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi 
własnością gminy, z tego: 
a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2.971,10 zł 
b) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 27.794,19 zł 
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 313.592,09 zł 
d) wpływy z usług (ogrzewanie) 79.856,90 zł 
e) wpływy ze sprzedaży drewna 6.933,35 zł 
f) odsetki od nieterminowych wpłat 1.132,20 zł 
g) zwrot kosztów postępowania sądowego 2.413,32 zł 
h) dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji 

budynków gminnych - zwrot środków z 2017 r. 1.620.661,21 zł 
i) dotacja ze środków WFOS i GW do termomodernizacji 
budynku O.Z. w Kraczkowej 72.654,04 zł 
j ) wpływy ze sprzedaży działek gminnych (Albigowa, Sonina) 58.639,41 zł 



4. Działalność usługowa 36.678,40 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z : 
- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę 10.958,33 zł 
- refundacji poniesionych kosztów w ramach ROF 12.000,00 zł 
- kosztów upomnienia 35,60 zł 
- odsetek za zwłokę w zapłacie za rozgraniczenia 239,25 zł 
- refundacji poniesionych wydatków na opracowanie programu 
rewitalizacji gminy 13.445,22 zł 

5. Administracja publiczna 125.127,14 zł 
w tym: 
a) urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone 88.192,00 zł 
b) kwalifikacja wojskowa - dotacje na zadania zlecone 173,80 zł 
c) dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne 27.661,00 zł 
d) dochody związane z realizacją zadań zleconych - opłata 

za udostępnienie danych osobowych 18,60 zł 
e) wpływy ze sprzedaży sprzętu teleinformatycznego 5.749,24 zł 
f) odszkodowanie komunikacyjne 3.332,41 zł 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 127.736,95 zł 

w tym: 
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 4.317,00 zł 
- dotacja na przeprowadzenie wyborów 123.419,95 zł 

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 22.274.267,77 zł 

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 106,7 % w stosunku do planu, 
z tego: 
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(karta podatkowa) 4.555,80 zł 
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych 3.964.055,88 zł 
w tym m.in. : 

- podatek od nieruchomości 3.806.290,08 zł 
- podatek rolny 87.630,00 zł 
- podatek leśny 11.037,00 zł 
- podatek od środków transportowych 49.955,00 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.464,00 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat 587,00 zł 
- koszty upomnień 92,80 zł 

c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 4.176.325,33 zł 
w tym: 

- podatek od nieruchomości 1.792.606,22 zł 
- podatek rolny 1.575.288,79 zł 



- podatek leśny 13.931,30 zł 
- podatek od środków transportowych 183.919,08 zł 
- podatek od spadków i darowizn 85.368,00 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 465.703,44 zł 
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- odsetki od nieterminowych wpłat 45.222,00 zł 
- koszty upomnień 14.143,40 zł 
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatków 143,10 zł 
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d) wpływy z opłaty skarbowej 
33.662,00 zł 

e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125.042,57 zł 
f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 187.495,64 zł 
g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 6.025,45 zł 
h) wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie przewozów 102,00 zł 
i) koszty upomnień 12,00 zł 
j ) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.776.986,17 zł 
w tym: 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.697.875,00 zł 
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 79.111,17 zł 

Wpływy z karty podatkowej w 2018 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2017 
0 kwotę 1.409,62 zł, a zaległości na koniec roku wynoszą 30.372,39 zł i są mniejsze niż 
na koniec 2017 r. o kwotę 7.126,23 zł. 
Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 
( udziały w PIT) zostały wykonane w 106,4 % w stosunku do ustalonego planu 
otrzymanego z Ministerstwa Finansów. 
Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 94,7 % 
w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 95,7%, a podatek rolny 
w 98,3%. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 176.591,28 zł 
( 11 podmiotów ) a w podatku rolnym 1.936,00 zł ( 5 podmiotów ) . 
Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 20 upomnień 
oraz 11 tytułów wykonawczych. 
W podatkach od osób prawnych w 2018 r. nie rozpatrywano podań o umorzenie 
podatku. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 78,4 % 
w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 73,7 %, natomiast w 
podatku rolnym 95,0 %. 
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 610.567,22 zł 
1 zmniejszyły się w stosunku do 2017 r. o 21,0 %, natomiast zaległości w podatku 
rolnym od osób fizycznych wynoszą 102.351,73 zł i zmniejszyły się w stosunku do 
2017 r. o 22,6% 
Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 1.180 szt. 
upomnień oraz 134 szt. tytułów wykonawczych do komornika. 
W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 
21.560,50 zł po rozpatrzeniu 44 podań, co stanowiło 0,5 % ogółu wymiaru. 
Podatek od środków transportowych został wykonany w 75,0 % w stosunku do 
należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 78.229,86 zł 
i zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 6,2 %. Na zalegających wystawiono 
10 szt. upomnień oraz 5 szt. tytułów wykonawczych do komornika. 



W 2018 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 4.116,00 zł 
po rozpatrzeniu 6 podań, co stanowiło 1,3 % wymiaru. 

8. Różne rozliczenia 
z tego: 
- subwencja oświatowa 
- uzupełnienie subwencji ogólnej 
- subwencja wyrównawcza 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 
- dotacje z budżetu państwa - zwrot środków funduszu 

sołeckiego z 2017 r. 
- rozliczenie z US (zwrot V A T ) 
- wpłata środków od farmy wiatrowej 
- rozliczenia z ZUS i US 

31.035.316,10 zł 

21.062.258,00 zł 
497.921,00 zł 

9.221.183,00 zł 
58.001,87 zł 

83.190,18 zł 
2.318,42 zł 

108.854,70 zł 
1.588,84 zł 

9. Oświata i wychowanie 
z tego: 
a) szkoły podstawowe 
w tym m.in.: 

- dotacje ze środków unijnych do budowy sali gimnastycznej 
w Handzlówce - zwrot środków z 2017 r. 
- dotacja celowa z budżetu państwa 
- wpływy z najmu obiektów oświatowych 
- opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną 
- otrzymana darowizna - Szkoła Podstawowa Albigowa 

b) oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym: 
- dotacja z budżetu - dopłata do godzin zajęć 
- wpływy z opłaty stałej 

c) przedszkola w tym: 1 
- dotacja z budżetu - dopłata do godzin zajęć 
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach ( opłata stała ) 
- wpływy z opłat za wyżywienie 
- dotacja za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli 

na terenie gminy Łańcut 
- wpływy z odszkodowań i kar 

d) szkoły zawodowe - szkoła średnia w Wysokiej, w tym m.in.: 
- wpływy za wynajem pomieszczeń, media 
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 
- opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji 

e) stołówki szkolne 
- wpływy z opłat za wyżywienie 

f) zakup pomocy naukowych 
- dotacja do zakupu podręczników 

g) pozostała działalność 1 
- środki unijne na zajęcia dodatkowe w placówkach 

.565.020,34 zł 

233.362,82 zł 

189.114,83 zł 
38.000,00 zł 

255,90 zł 
3.492,09 zł 
2.500,00 zł 

11.086,00 zł 
9.590,00 zł 
1.496,00 zł 

.758.634,67 zł 
818.355.81 zł 
229.100,86 zł 
657.729,40 zł 

37.054,19 zł 
16.394,41 zł 
6.674,35 zł 
6.473,35 zł 

156,00 zł 
45,00 zł 

712.101,40 zł 
712.101,40 zł 
216.759,23 zł 
216.759,23 zł 
.626.401,87 zł 



oświatowych oraz na zakup pomocy naukowych 1.626.401,87 zł 

10. Ochrona zdrowia 4.604,19 zł 
Środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 r. przez Izbę Wytrzeźwień 
w Rzeszowie - kwota 3.975,47 zł oraz zwrot opłat sądowych z 2017 r. -
kwota 628,72 zł. 

11. Pomoc społeczna 1.226.342,85 zł 
z tego: 
a) wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 5.676,72 zł 
b) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych 37.915,80 zł 
c) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 216.777,49 zł 
d) zwrot zasiłków okresowych 1.143,95 zł 
e) dotacje na zasiłki stałe 150.296,75 zł 
f) zwrot zasiłków stałych 3.550,00 zł 
g) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 190.351,33 zł 
h) dotacje unijne do działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 276.752,73 zł 
i) dotacje na usługi opiekuńcze 20.813,00 zł 
j ) wpływy z usług opiekuńczych 19.717,20 zł 
k) dochody związane z realizacją zadań zleconych 66,88 zł 
1) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących 303.281,00 zł 

12. Edukacyjna opieka wychowawcza 184.919,20 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 

- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty 
stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów 184.919,20 zł 

13. Rodzina 26.303.923,72 zł 
z tego: 
a) dotacje na wypłaty zasiłków w programie „500+" 17.151.540,96 zł 
b) dochody z tytułu zwrotu dotacji z programu „500+" 18.185,56 zł 
c) dotacje na świadczenia rodzinne oraz fundusz 

alimentacyjny 8.147.986,16 zł 
d) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(zwrot dotacji) 12.744,24 zł 
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych 31.998,01 zł 
f) dotacje na program „Karta Dużej Rodziny" 997,53 zł 
g) dochody związane z realizacją zadań zleconych 3,29 zł 
h) dotacje na zadania z zakresu wspierania rodziny 934.089,47 zł 
i) dotacje z Funduszu Pracy 6.378,00 zł 

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.164.958,21 zł 
Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków: 

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.282,07 zł 



- wpływy z opłat za odbiór odpadów 1.571.303,42 zł 
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień 7.461,44 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 2.452,37 zł 
- dzierżawy pojemników na odpady 40,65 zł 
- otrzymane odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy 2.519,77 zł 

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów na koniec 2018 r. wynoszą 191.987,64 zł. 
W 2018 r. wystawiono na zalegających 700 szt. upomnień oraz 201 szt. tytułów 
wykonawczych. Z tytułu opłat za odpady umorzono kwotę 982,00 zł. 

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.111.026,39 zł 
w tym : 
- dotacja ze środków unijnych do rozbudowy Domu 
Kultury w Soninie 2.081.464,30 zł 
- dotacja z budżetu państwa do projektu „Ławka 
Niepodległości" 29.562,09 zł 

16. Kultura fizyczna 0,00 zł 
Planowane dochody w kwocie 253.160,00 zł wynikały z: 
- dotacji ze środków unijnych do budowy siłowni 
plenerowych 203.160,00 zł 
- dotacji z Ministerstwa Sportu do budowy Otwartej Strefy 
Aktywności w Głuchowie 50.000,00 zł 

Powyższe planowane środki zostaną przekazane gminie w 2018 r. 

Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w układzie 
działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. 

Wydatki: 

Wydatki za rok 2018 zostały wykonane w kwocie 94.142.192,70 zł tj. w 91,3 % 
w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco: 
1. Rolnictwo i łowiectwo 476.658,06 zł 

z tego: 
a) melioracje wodne - renowacja rowów gminnych 55.121,47 zł 
w tym: - dotacja dla Spółek Wodnych 25.000,00 zł 
b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz 
Izb Rolniczych 33.148,94 zł 
c) budowa dróg dojazdowych do pół 
(współfinansowana z F O G R ) w Albigowej i Handzlówce 90.118,16 zł 
d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
kupowanego przez rolników 298.269,49 zł 

Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 94,1 %. 



Nie wykorzystano kwoty 29.811,43 zł, w tym m. in : 
- renowację rowów gminnych 19.778,53 zł 
- budowę dróg z FOGR - u 8.381,84 zł 

2. Transport i łączność 8.178.773,10 zł 
Środki w tym dziale wykorzystano w 90,5 %, z tego: 
a) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego 1.476,00 zł 

- projekt chodnika w Albigowej 1.476,00 zł 
b) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 100.000,00 zł 

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej 100.000,00 zł 
c) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 363.192,88 zł 
w tym: 

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej 197.623,89 zł 
- rozbudowa drogi powiatowej w Cierpiszu 165.568,99 zł 

d) wydatki na drogi gminne 4.631.189,21 zł 
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano m. in . : 

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych - kwota 384,310,12 zł 
- remonty cząstkowe dróg gminnych - kwota 429.233,75 zł 
- dostawa kruszywa na drogi gminne - kwota 167.140,15 zł 

Z wykorzystanych środków na inwestycje i remonty na drogi w poszczególnych 
miejscowościach wykonano m. in. następujące roboty: 

* Albigowa 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi na dz. 1049/1 i 1063 141.062,40 zł 
- przebudowa drogi na dz. 3547/1 119.192,36 zł 
- remont chodnika 57.389,64 zł 

* Cierpisz 
w tym m.in.: 

- projekt rozbudowy drogi na dz. 617 i 729 19.680,00 zł 

* Głuchów 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi „Zagrody" wraz z budową chodnika 
i kanalizacji deszczowej 84.438,99 zł 
- budowa drogi na dz. 860/2 18.919,47 zł 
- projekt drogi „Do przystanku kolejowego - do stacji 
uzdatniania wody" 5.424,30 zł 
- przebudowa drogi „Na piaski" 42.981,41 zł 
- przebudowa drogi „Wzdłuż torów kolejowych" 50.823,60 zł 
- wykonanie projektu rozbudowy drogi Nr 109 87IR 
Głuchów - Pastwisko 87.871,20 zł 
- rozbudowa dróg Nr 109 867R i 109 869R (7%) 86.569,73 zł 



k Handzlówka 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi „Równina" 4.000,00 zł 
- remont drogi na dz. 717 49.995,28 zł 

* Kosina 
w tym m.in.: 

- rozbudowa drogi na dz. 3581/2 33.722,39 zł 
- przebudowa drogi na dz. 1749 115.226,67 zł 
- przebudowa drogi na dz. 1595/2 i 1544/13 90.890,49 zł 
- remont drogi ze środków funduszu sołeckiego 20.000,00 zł 

* Kraczkowa 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi „Stara Droga" 100.374,98 zł 
- projekt drogi „Graniczna" 14.883,00 zł 
- melioracje i utwardzenie drogi 14.046,60 zł 
- remont drogi „Zagumnia Południowe" 18.514,58 zł 

* Sonina 
w tym m.in.: 

- rozbudowa dróg Nr 109 867R i 109 869R (93%) 1.150.140,63 zł 
- przebudowa drogi koło Ośrodka Kultury 149.842,13 zł 
- remont parkingu 9.921,43 zł 
- remont drogi wewnętrznej 29.235,70 zł 

* Wysoka 
w tym m.in.: 

- projekt rozbudowy drogi Nr 109 865R Wysoka -
Wysoka za rzeką 17.939,55 zł 
- przebudowa drogi na dz. 773 141.648,83 zł 
- przebudowa drogi na dz. 798 168.716,41 zł 
- przebudowa drogi na dz. 1171 284.429,68 zł 
- remont drogi „Kawałki" 33.103,36 zł 

W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 244.205,95 zł. Środki zostały 
wydatkowane na bieżące remonty dróg gminnych (zakup kamienia, remonty cząstkowe 
dróg). 
Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestorskie na 
zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów ( ogłoszenia ) oraz 
podatek od nieruchomości od dróg ( kwota podatku za 2018 r. - 250.226,00 z ł ) . 
Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 762.386,79 zł, w tym m.in. na: 
- rozbudowa drogi gminnej „Wysoka - Wysoka za rzeką" 469.060,45 zł 
(zadanie nie dostało dofinansowania z budżetu państwa w związku z czym realizację 
zadania przełożono na 2019 r.) 



- przebudowa drogi „Zagrody" w Głuchowie 44.561,01 zł 
- projekt rozbudowy drogi Nr 109 608R w Głuchowie - 35.000,00 zł 
(zadanie przeszło na 2019 r.) 
- projekt budowy drogi „Od drogi Nr 94 do granic" w Głuchowie 20.000,00 zł 
(zadanie przeszło na 2019 r.) 
- projekty dróg „Skotnik" i „Poselska" w Kosinie 32.000 zł 
(zadanie przeszło na 2019 r.) 
- projekt budowy drogi „Małe Doły" w w Kosinie 36.000,00 zł 
(zadanie przeszło na 2019 r.) 
- podatek od dróg gminnych 19.774,00 zł 
Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań na 
drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg. 

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.082.915,01 zł 
w tym: 

- remont drogi „Pańska" w Rogoźnie 201.149,81 zł 
- przebudowa drogi „Okop" w Handzlówce 533.156,60 zł 
- przebudowa drogi „Pod gaj" w Handzlówce 1.125.779,65 zł 
- przebudowa drogi „Budy" w Kraczkowej 1.013.993,93 zł 
- przebudowa drogi „Koło Rejmana" w Soninie 208.835,02 zł 

Zadania te były dofinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego ze środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

3. Gospodarka mieszkaniowa 1.973.273,23 zł 
Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami 
i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego: 
a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 
* Albigowa 
- remont budynku O.Z. 24.606,13 zł 
* Kraczkowa 
- przebudowa budynku O.Z. 243.296,68 zł 
- remont byłej mleczarni 11.860,92 zł 
* Kosina 
- remont O.Z. 49.999,68 zł 
* Wysoka 
- przebudowa kotłowni co. w O.K. w Wysokiej 139.501,09 zł 

* projekt rewitalizacji budynków gminnych w Handzlówce, 
Kosinie i Wysokiej 144.000,00 zł 
* przebudowa pomieszczeń byłego internatu w Wysokiej 334.512,40 zł 
* projekt przebudowy byłego budynku przedszkola w Kraczkowej 50.000,00 zł 
* zakup działek na rzecz gminy, w tym m. in. : 680.692,93 zł 
- zakup działek pod drogę w Kraczkowej 43.434,30 zł 
- zakup działek pod drogę w Soninie 107.155,23 zł 
- zakup działek pod drogę w Wysokiej 488.729,90 zł 
b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 66.207,72 zł 



c) ubezpieczenie budynków 46.225,85 zł 
e) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, 
przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki 162.257,35 zł 

W dziale tym wydatkowano kwotę 17.648,19 zł w ramach środków funduszu 
sołeckiego. 
Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie 
wykorzystano kwoty 315.180,77 zł, z tego m.in.: 
- zakup działek (odszkodowania za część działek zostaną wypłacone w 2019 r. lub 
przekazane do depozytu sądowego) 170.007,07 zł 
- wydatki na energię 23.792,28 zł 
- wydatki na utrzymanie i ogrzewanie budynków 28.742,65 zł 
- wydatki na remonty i inwestycje budynków gminnych 70.394,62 zł 

4. Działalność usługowa 140.164,50 zł 
z tego: 
a) plany zagospodarowania przestrzennego 73.666,70 zł 
( w tym decyzje urbanistyczne ) 
b) zadania z zakresu geodezji i kartografii 66.497,80 zł 
(w tym rozgraniczenia działek) 

W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 143.035,50 zł, w tym m. in.: 
- na plany zagospodarowania przestrzennego 67.533,30 zł 
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 63.500,20 zł 
- opracowanie strategii Gminy Łańcut 12.000,00 zł 
Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 
2018 przeszło do realizacji na 2019 rok (m. in. związane z opracowaniem studium 
i planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowaniem strategii rozwoju 
gminy Łańcut). 

5. Administracja publiczna 6.380.112,44 zł 
z tego: 
a) urzędy wojewódzkie 277.023,87 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 274.011,87 zł 
b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 383.853,46 zł 
w tym: 
- diety radnych 297.720,12 zł 
c) funkcjonowanie Urzędu Gminy 4.545.204,75 zł 
w tym m.in. 
- wynagrodzenia i pochodne 3.753.893,00 zł 
- pozostałe wydatki rzeczowe ( opłaty za gaz, 
energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, usługi 
pocztowe, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy 
samochodów, zakup materiałów biurowych itp.) 743.659,04 zł 
- zakupy inwestycyjne 15.940,96 zł 



w tym: 
* zakup sprzętu informatycznego 15.940,96 zł 
d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 173,80 zł 
e) promocja gminy ( wykonanie materiałów promocyjnych, 
wydawanie gazety ) 62.733,63 zł 
f) funkcjonowanie centrum oświaty 876.855,41 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 784.801,13 zł 
g) pozostała działalność ( wydatki na utrzymanie biur 
sołtysów, koszty związane z poborem podatku 
w formie inkasa, roznoszenie nakazów płatniczych) 234.267,52 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 157.186,19 zł 

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu kosy spalinowej na kwotę 
2.000 zł. 
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 494.445,36 zł, w tym m.in. na: 
- funkcjonowanie urzędu gminy 285.295,25 zł 
- funkcjonowanie centrum oświaty 25.534,59 zł 
- funkcjonowanie Rady Gminy 49.236,54 zł 
- zadania z zakresu urzędów wojewódzkich 67.380,13 zł 
- promocję gminy 6.266,37 zł 
- pozostałą działalność 60.732,48 zł 
Środki w dziale „ Administracja publiczna " zostały wykorzystane w 92,8 %. 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 127.736,95 zł 

Środki te zostały wykorzystane na: 
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 4.317,00 zł 
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych 123.419,95 zł 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299.981,29 zł 
z tego : 
b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży 
pożarniczych 299.981,29 zł 

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia 
kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, 
zakup sprzętu pożarniczego oraz dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu 
pożarniczego - kwota 48.723,25 zł 
Pozostała niewykorzystana kwota 25.618,71 zł, w tym: 
- utrzymanie OSP - 22.618,71 zł 
- dotacja dla policji - 3.000,00 zł 



8. Obsługa długu publicznego 201.641,68 zł 

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych 
przez Gminę Łańcut w latach wcześniejszych. 
Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 84,0 %. 
Na koniec roku została niewykorzystana kwota 38.358,32 zł wynikająca z niskich stóp 
procentowych utrzymujących się w 2018 r. wpływających na oprocentowanie kredytów. 

10. Różne rozliczenia 
/ Wykorzystanie rezerw: 
Rezerwa ogólna 
Planowana kwota - 200.000 zł 

Wykorzystano - 154.000 zł 
w tym: 
- remont dróg dojazdowych do pól 
- bieżące utrzymanie budynków gminnych 
- wydatki na schronisko dla zwierząt 
- bieżące funkcjonowanie urzędu gminy 
- bieżące utrzymanie szkoły w Rogoźnie 
- bieżące utrzymanie szkoły w Kosinie 
- bieżące utrzymanie szkoły w Soninie 
- bieżące utrzymanie przedszkola w Soninie 
Pozostało na koniec roku - 46.000 zł 

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
Planowana kwota - 250.000 zł 
W 2018 r. gmina nie korzystała z tej rezerwy. 

Rezerwa inwestycyjna 
Planowana kwota - 200.000 zł 

Wykorzystano - 190.000 zł 
w tym: 
- projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie 
instytucji kultury na terenie ROF" 
- przebudowa byłego internatu w Wysokiej 
- przebudowa szkoły w Rogoźnie 
- zakup kosiarki do L K S Albigowa 
- przebudowa drogi na dz. 860/2 w Głuchowie 
- przebudowa drogi na dz. 3581/2 w Kosinie 
- przebudowa drogi na dz. 1749 w Kosinie 
- przebudowa drogi na dz. 1535/2 i 1544/13 w Kosinie 
- przebudowa oświetlenia w Kraczkowej 
- budowa oświetlenia w Rogoźnie 
- przebudowa drogi na dz. 3547/1 w Albigowej 

3.500 zł 
35.000 zł 
21.000 zł 
40.000 zł 
32.000 zł 
10.000 zł 
7.000 zł 
5.500 zł 

6.000 zł 
4.000 zł 

94.000 zł 
6.500 zł 
8.000 zł 
4.000 zł 

16.000 zł 
2.000 zł 
3.400 zł 
6.600 zł 

28.000 zł 



- projekt trybun na stadionie w Kosinie 1.000 zł 
- budowa otwartej strefy aktywności w Głuchowie 3.500 zł 
- budowa obiektów małej architektury o charakterze rekreacyjnym 
w Gminie Łańcut 7.000 zł 
Pozostało na koniec roku - 10.000 zł 

II Wydatki 
Wykorzystano kwotę 1.250,50 zł tytułu rozliczeń V A T z Urzędem Skarbowym. 
Pozostała niewykorzystana kwota 8.749,50 zł. 

11. Oświata i wychowanie 34.440.118,24 zł 
a) funkcjonowanie szkół podstawowych 15.429.469,24 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 11.758.901,78 zł 
- wydatki majątkowe 1.182.584,39 zł 
b) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 677.821,07 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 619.256,92 zł 

c) funkcjonowanie przedszkoli 8.093.987,28 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 5.938.784,07 zł 
- wydatki majątkowe 3.136,50 zł 

d) funkcjonowanie gimnazjów 3.294.480,08 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 2.847.763,67 zł 
e) dowożenie uczniów do szkół 307.583,16 zł 
f) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 2.049.128,85 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1.699.124,58 zł 
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 101.702,31 zł 
h) utrzymanie stołówek szkolnych 1.809.283,78 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1.103.269,45 zł 
i) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach 449.248,94 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 404.897,57 zł 
j ) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach 

podstawowych i gimnazjach 1.176.257,33 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1.066.043,17 zł 
k) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych 

w szkołach średnich 5.481.41 zł 
w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 5.334.57 zł 
1) zakup podręczników dla uczniów 216.759,23 zł 
m) pozostała działalność (programy unijne realizowane 



w szkołach i przedszkolach) 828.915,56 zł 

Na inwestycje i remonty w oświacie w 2018 roku wydano kwotę 1.169.712,44 zł 
W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty: 

* Albigowa 33.936,50 zł 
- projekt budowy przedszkola 3.136,50 zł 
- wymiana okien dachowych w szkole 30.800,00 zł 
* Głuchów 7.207^80 zł 
- remont szkoły (naprawa dachu) 7.207,80 zł 
* Handzlówka 50.199,91 zł 
- remont przedszkola 14.700,96 zł 
- remont szkoły 35.498,95 zł 
* Kosina 56.945,61 zł 
- zakup pieca kondensacyjno - akumulacyjnego 20.000,00 zł 
- remont szkoły 36.945,61 zł 
*Sonina 12.100,00 zł 
- remont szkoły 12.100,00 zł 
•Rogóżno 1.146.575,94 zł 
- przebudowa szkoły 1.146.575,94 zł 

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego 
w miejscowościach: Rogóżno (szkoła - 7.000,00 zł) i Kosina (szkoła - 2.000,00 zł) 
Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 95,4 %. 
Nie wykorzystana kwota 1.643.726,45 zł wynika głównie z niższego wykorzystania 
środków m. in. na: 
- zadaniach inwestycyjnych (projekt przedszkola w Albigowej poszedł 

do realizacji na 2019 r., przebudowa szkoły w Rogoźnie) 84.287,56 zł 
- dowożenie uczniów do szkół 27.586,84 zł 
- wyżywienie uczniów ( mniejsze wpływy i faktyczne wydatki 
na posiłki w stołówkach ) 311.531,48 zł 

- realizacja projektów unijnych ( część wydatków przeszła 
do realizacji na 2019 r . ) 961.297,44 zł 
Pozostałe oszczędności wynikają z racjonalizacji pozostałych wydatków bieżących 
(m. in. oszczędności na energii, ogrzewaniu w placówkach oświatowych). 

12. Ochrona zdrowia 250.283,94 zł 
Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o uchwalony Gminny Program 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złoży Radzie Gminy w odrębnym 
sprawozdaniu. 
W dziale tym została niewykorzystana kwota 13.951,06 zł 

13. Pomoc społeczna 2.926.286,05 zł 
z tego: 
a) domy pomocy społecznej - opłaty za podopiecznych 590.540,44 zł 
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 138,45 zł 



c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 37.915,80 zł 
d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 315.224,79 zł 
e) wypłata dodatków mieszkaniowych 3.955,86 zł 
f) wypłata zasiłków stałych 153.846,75 zł 
g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.311.086,26 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 1.072.440,80 zł 
h) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 100.877,00 zł 
i) sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych 24.962,80 zł 
j ) sfinansowanie posiłków potrzebującym 387.737,90 zł 
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 95,8 %. 
Pozostała niewykorzystana kwota 127.689,95 zł, w tym m. in. na: 
- utrzymanie GOPS 33.807,74 zł 
- dożywianie 58.043,10 zł 
- sfinansowanie pracowników społecznie - użytecznych 14.727,20 zł 

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 1.227.455,75 zł 
z tego: 
a) funkcjonowanie świetlic szkolnych 972.125,77 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 879.534,19 zł 
b) wypłaty stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów 205.343,98 zł 
- stypendia socjalne (212 uczniów ) 
- zasiłki szkolne (4 osoby ) 
c) wypłaty stypendiów motywacyjnych (471 uczniów) 49.986,00 zł 
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 16.352,25 zł, w tym 
m. in. na: 
- stypendia i pomoc materialna dla uczniów 15.814,02 zł 

15. Rodzina 26.509.371,56 zł 
z tego: 
a) świadczenia wychowawcze (500+) 17.169.726,52 zł 
b) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 8.271.140,69 zł 
c) koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 997,53 zł 
d) wspieranie rodzin (w tym „Dobry start" - 300+) 972.921,98 zł 

e) rodziny zastępcze 39.234,84 zł 
f) sfinansowanie projektu żłobka w miejscowości Kraczkowa 55.350,00 zł 
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 99,1 %. 

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.786.238,11 zł 
z tego: 

a) zadania związane z budową sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych 317.181,19 zł 



w tym m.in.: 
- budowa sieci kanalizacyjnej Albigowa - osiedle 38.551,33 zł 
- projekt wodociągu w Albigowej 8.000,00 zł 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowo—kanalizacyjne 
(zwrot wydatków mieszkańcom ) 198.691,99 zł 

- opracowanie koncepcji sieci wod - kan w Kraczkowej 13.284,00 zł 
- wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku D.K. w Soninie 45.000,00 zł 

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 86,9 % -
pozostała niewykorzystana kwota 47.818,81 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika 
m in. z niezrealizowania zaplanowanych wydatków na projekty (kolektora burzowego 
w Albigowej - 20.000,00) oraz niższymi kosztami wykonania innych zadań. 

b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy 1.542.455,81 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 101.672,26 zł 

W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości 110.544,19 zł (grudniowa 
faktura za odbiór odpadów przeszła do zapłaty na styczeń). 

c) oczyszczanie miast i wsi 10.534,29 zł 
Środki były przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy, edukację ekologiczną. 
W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota 3.465,71 zł. 

d) zakup sadzonek drzew i krzewów na tereny gminne 6.503,97 zł 
e) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt 

z terenu gminy, opłata za wyłapywanie zwierząt 68.356,52 zł 
f) oświetlenie dróg 702.730,17 zł 
z tego: 
- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 402.335,13 zł 
- projekt oświetlenia w Albigowej 20.000,00 zł 
- projekt oświetlenia w Głuchowie 13.000,00 zł 
- budowa oświetlenia w Wysokiej 76.998,43 zł 
- budowa oświetlenia w Kraczkowej 49.780,53 zł 
- budowa oświetlenia w Cierpiszu (w tym w ramach funduszu 

sołeckiego 10.000,00 zł) 116.837,75 zł 
W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 86.869,83 zł ( w tym na pokrycie kosztów 
oświetlenia ulicznego i konserwacji - kwota 77.664,87 zł) 

h) pozostała działalność 1.138.476,16 zł 
w tym: - wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 8.900,00 zł 

- projekt instalacji ogniw fotowoltaicznych w Wysokiej 9.840,00 zł 
- wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych 1.119.735,76 zł 

W rozdziale tym nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 3.854.315,00 zł na montaż 
ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy - zadanie przeszło do 
realizacji na 2019 r. - projekt przygotowywany przez ROF. 

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.359.608,47 zł 
w tym: 

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.954.000,00 zł 
- dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakup samochodu 140.958,00 zł 



- wykonanie „Ławki Niepodległości" 38.444,07 zł 
- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących 

miejscową kulturę 11.185,64 zł 
- projekt rozbudowy Ośrodka Kultury w Kraczkowej 50.000,00 zł 
- rozbudowa Ośrodka Kultury w Soninie 4.146.070,76 zł 
- projekt przebudowy sceny plenerowej w Soninie 19.500,00 zł 

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,4 %. 

18. Kultura fizyczna i sport 863.238,83 zł 
z tego: 
a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje 

w obiektach sportowych 520.994,74 zł 
w tym m. in: 
- projekt boiska sportowego w Głuchowie 5.781,00 zł 
- wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Głuchowie 4.551,00 zł 
- budowa obiektów małej architektury o charakterze 

rekreacyjnym 403.365,38 zł 
- remont stadionu L K S w Rogoźnie 
(w tym fundusz sołecki - 6.000,00 zł) 32.977,00 zł 
- remont placu zabaw w Rogoźnie 
(w tym fundusz sołecki - 3.000,00 zł) 10.000,00 zł 
- remont stadionu L K S Sonina 4.305,00 zł 
- zakup kosiarki na stadion w Albigowej 16.500,00 zł 
- projekt trybun na stadionie w Kosinie 11.000,00 zł 
- remont stadionu L K S Kosina 32.977,00 zł 
b) dotacja dla klubów sportowych 335.000,00 zł 
c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 7.244,09 zł 

Rezerwowane środki w dziale sport zostały wykorzystane w 79,2 %. 
Nie wykorzystano kwoty 226.921,17 zł w tym na wykonanie Otwartej Strefy 
Aktywności w Głuchowie 211.949,00 zł (wykonawca nie wykonał zadania do końca 
2018 r. - zadanie przeszło do realizacji na 2019 r.). 

Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości zgodnej 
z uchwałą budżetową na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego 
sprawozdania. 

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia 
załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 
Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek należących 
i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 4 do 
niniejszego sprawozdania. 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków 
unijnych, realizowane w 2018 r. przez Gminę Łańcut określa załącznik Nr 5 
do sprawozdania. 



Stopień realizacji programów wieloletnich w 2018 r. określa załącznik Nr 6 do 
sprawozdania. Wszystkie programy wieloletnie uchwalone przez Gminę Łańcut 
z końcem 2018 r. straciły ważność. 

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2018 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni 
wynik finansowy 2.661.841,70 zł. W wyniku pozostających na koniec 2017 roku 
wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wziętego w 2018 r. kredytu w 
wysokości 1.000.000,00 zł na koniec roku pozostała nadwyżka (wolne środki) w 
wysokości 4.060.311,11 zł. 

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2018 r. - 2.968.469,41 zł, w tym: 
- z tytułu wolnych środków z 2017 r. - 1.968.469,41 zł 
- z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu - 1.000.000,00 zł 

Rozchody Gminy Łańcut w 2018 r. wynosiły 1.570.000,00 zł i wynikały ze spłaty 
zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. 

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 
3.163.431,02 zł, w tym m.in.: 

- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania 4.092,00 zł 
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 23.651,80 zł 
- z tytułu zaległości za ogrzewanie 23.549,61 zł 
- odsetki od w/w zaległości 21.097,16 zł 
- zaległości z tytułu rozgraniczeń gruntów 11.958,33 zł 
- należności podatkowe 1.445.054,83 zł 
w tym m.in.: 

* podatek z tytułu karty podatkowej 30.372,39 zł 
* podatek od nieruchomości od osób prawnych 176.591,28 zł 
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych 655.567,22 zł 
* podatek rolny od osób fizycznych 102.351,73 zł 
* podatek od środków transportowych od 

osób fizycznych 78.229,86 zł 
* odsetki od zaległości podatkowych 395.034,00 zł 

- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci 195.713,64 zł 
- należności od benificjentów programu 500+ 9.812,79 zł 
- należności od dłużników alimentacyjnych 1.379.949,55 zł 
- należności za pobyt w DPS 52.065,88 zł 
- należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1.507,46 zł 
- należności z tytułu V A T 1.221,25 zł 

Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 3.008.400,99 zł 
z tego m. in. : 

- zobowiązania bieżące wobec dostawców 310.700,77 zł 
( faktury grudniowe do zapłaty w styczniu ) , w tym: 
* za wywóz odpadów z terenu gminy 118.694,34 zł 
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń 



( „ trzynastka " oraz wyrównanie wynagrodzeń 
do średnich w oświacie ) 2.419.995,01 zł 
w tym: 
* w Urzędzie Gminy 268.709,25 zł 
* w Centrum Oświaty 53.323,50 zł 
* w oświacie 1.961.418,75 zł 
* w pomocy społecznej 111.755,61 zł 
* w gospodarce odpadami 7.749,84 zł 
- grudniowe diety radnych gminy 21.313,73 zł 
- zobowiązania z tytułu dowozu dzieci do szkół 17.038,06 zł 
- zobowiązania z tytułu projektów unijnych w zakresie 
doposażenia placówek oświatowych w pomoce naukowe 82.731,00 zł 
- zobowiązania z tytułu wypłaty odszkodowań za działki 140.607,35 zł 
- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytów 16.015,07 zł 

Ponadto na koniec 2018 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe 
z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 8.595.000,00 zł w tym: 

- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2013 r. 895.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2014 r. 850.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie 

na pokrycie deficytu w 2015 r. 450.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na pokrycie deficytu w 2017 r. 5.400.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na pokrycie deficytu w 2018 r. 1.000.000,00 zł 

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 
12.000,00 zł, w tym: 

- Spółka Akcyjna „ Municypium " - 10 akcji 
- Podkarpackie Centrum Handlowe „ Agrohurt " w Rzeszowie - 100 akcji 



Poza wydatkami z budżetu Gminy gospodarka finansowa była realizowana również 
przez: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut 

Plan Wykonanie 
Przychody 
w tym m. in.: 4.736.700,00 4.659.593,56 
-opłaty za wodę i ścieki 4.472.700,00 4.465.516,16 
- opłata stała za wodomierze 123.000,00 120.701,69 
- odsetki od nieterminowych wpłat 16.000,00 14.597,17 

Koszty 
w tym m. in.: 4.673.652,79 4.712.304,72 
- wynagrodzenia i pochodne 1.149.320,00 1.134.114,95 
- wydatki inwestycyjne 69.080,00 68.473,83 
Stan funduszu obrotowego na początek roku - 123.952,79 zł, na koniec roku -
71.241,63 zł 
Należności Z G K na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 268.503,68 zł. 
Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2018 r. posiadał zobowiązania bieżące 
w wysokości 560.323,96 zł 

Łańcut, marzec 2019 rok 


