
Załącznik Nr 5 do sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2018 r. 

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane 
przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

1) Projekt „ Dobry zawód, lepsza przyszłość" - projekt realizowany przez Zespół 
Szkół w Wysokiej przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 263.032,00 
80195 Pozostała działalność 263.032,00 

a) wydatki bieżące 263.032,00 
W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 17.504 ,00 zł w związku 
z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2017 r. 

2) Projekt „ Erasmus+" projekt realizowany przez Przedszkole Publiczne 
w Kraczkowej ze środków programu Erasmus 

Dział 801 Oświata i wychowanie 16.396,00 
80195 Pozostała działalność 16.396,00 

a) wydatki bieżące 16.396,00 
W trakcie roku projekt planu nie uległ zmianie. 

3) Projekt „Erasmus+ " projekt realizowany przez Przedszkole w Kraczkowej ze 
środków programu Erasmus 

Dział 801 Oświata i wychowanie 38.653,00 
80195 Pozostała działalność 38.653,00 

a) wydatki bieżące 38.653,00 
W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 12.280,00 zł w związku 
z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2017 r. 

4) Projekt „ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" -
projekt realizowany przez Urząd Gminy ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1.386.199,00 

90095 Pozostała działalność 1.386.199,00 
a) wydatki majątkowe 1.386.199,00 

5) Projekt „ Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" -
projekt realizowany przez Urząd Gminy ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego i wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie 



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 3.854.315,00 

90095 Pozostała działalność 3.854.315,00 
a) wydatki majątkowe 3.854.315,00 

W trakcie roku plan projektu nie uległ zmianie. 

6) Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury 
na terenie ROF" - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 3.759.000,00 

92195 Pozostała działalność 3.759.000,00 
a) wydatki majątkowe 3.759.000,00 

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 375.000,00 zł w związku ze 
zwiększeniem wkładu własnego gminy na w/w projekt. 

Ponadto w trakcie 2018 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków 
unijnych uległ zwiększeniu - do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania, 
w tym: 

7) Projekt „Interaktywni - Kompetentni - Profesjonalni" - projekt realizowany 
przez Urząd Gminy Łańcut ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.441.788,00 
80195 Pozostała działalność 1.441.788,00 

a) wydatki bieżące 1.441.788.00 

8) Projekt „ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej" - projekt realizowany przez GOPS w Łańcucie ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

Dział 852 Pomoc społeczna 276.752,73 
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 276.752,73 

a) wydatki bieżące 276.752,73 

9) Projekt „Budowa obiektów malej architektury o charakterze rekreacyjnym 
w Gminie Łańcut" - projekt realizowany przez Urząd Gminy przy udziale środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dział 926 Kultura fizyczna 397.060,00 
92601 Obiekty sportowe 397.060,00 

a) wydatki majątkowe 397.060,00 


