
W6JT 	GMINY LANCUT 
37-100 Lancut 

ul. Mickiewicza 2 a 
Informacja 0 ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym 0 przebiegu realizacji przedsi~wzi~c 
wieloletnich za I p61rocze 2012 r. 

1. 	 Wykonanie planowanego w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 r. 
budzetu przedstawia si~ nast~puj(lCo: 
a) w zakresie dochod6w budzetu gminy: 
- dochody biez(lce zostaly wykonane w kwocie 27.722.688,83 tj. 54,7% planu 
- dochody maj(ltkowe zostaly wykonane w kwocie 1.308.657,77 tj. 27,8% planu 
w tym ze sprzedazy skladnik6w maj(ltkowych 152.630,50 zl ( sprzedaz 
grunt6w) 

Nizsze wykonanie dochod6w maj(ltkowych w stosunku do planu wynika z faktu, iz 
duze kwoty w ramach tych dochod6w planowane S(l do wykonania w II p61roczu 
m .in.: dofinansowanie ze srodk6w unijnych do modemizacji Domu Spolecznego w 
Kraczkowej, a takZe dofinansowanie z budzetu pailstwa do budowy boisk sportowych 
" Orlik " w Kosinie i Wysokiej ( kwota 1.499.500,00 zl ) 

b) w zakresie wydatk6w budzetu gminy: 
- wydatki biez(lce zostaly wykonane w kwocie 24.622.821,23 zl tj. 49,4% planu 

wtym: 
* na wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 13.510.812,91 zl 
* zwi(lzanych z funkcjonowaniem organ6w JST 	 1.841.394,94 zl 
* z tyturu gwarancji i por~czeil 	 0,00 zl 
* na obsrug~ drugu 241.692,95 zl 
- wydatki maj(ltkowe zostaly wykonane w kwocie 2.252.087,33 zl ~. 21,7% 
planu. 

Ni:zsze wykonanie wydatk6w maj(ltkowych wynika ze specyfikacji realizacji budzetu 
- platnosc za wi~kszosc przewidzianych do realizacji w danym roku zadail przypada 
na II p61rocze. Szczeg610wy opis zaawansowania realizacji zadail inwestycyjnych 
zostal przedstawiony w informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 r. 

c) przychody Gminy Lailcut w I p61roczu 2012 r. wynikaly z wolnych srodk6w 
z lat ubieglych kt6re wyniosly 4.491.912,00 zl. W I p61roczu nie byly zaci<tgni~te 
zadne pozyczki ani kredyty. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu przewidywany 
jest do wzi~cia w II p61roczu biez(lcego roku. 
Rozchody Gminy w I p61roczu wyniosly 1.007.184,00 zl i wynikaly ze splaty 
zaci<tgni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 

d) drug Gminy Lailcut na koniec czerwca 2012 r. stanowi l(lcznie kwot~ 
7.792.217,52 zl tj. 85,1 % planowanego na ten rok i skladaly si~ na niego nast~puj(lce 
pozycJe: 

- pozyczka na kanalizacj~ Handzl6wki zaci<tgni~ta w WFOSiGW147.388,00 zl 
- kredyt termomodernizacyjny na szkol~ w Wysokiej 117.939,00 zl 
- kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Kosinie 75.890,52 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( ING Bank SI(lski ) 1.700.000,00 zl 
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- kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. ( BRE Bank) 3.001.000,00 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2011 r. ( ING Bank Sl~ski ) 2.750.000,00 zl 

Faktyczna kwota dlugu na koniec roku b~dzie zalezala od wysokosci planowanego 
do wzi~cia w tym roku kredytu potrzebnego na sfinansowanie deficytu budzetu gminy. 

2. Stopien realizacji przedsi~wzi~6 przewidzianych do realizacji na ten rok 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia si~ nast~puj~co: 

a) zadanie - " PSeAP Podkarpacki System e - Administracji Publicznej " 
- zadanie maj~ce na celu polepszenie infrastruktury informatycznej w Gminie Lancut 
na kt6re rezerwowane jest w 2012 r. 589.682,00 zl jest realizowane wsp6lnie 
z Urz~dem Marszalkowskim przy udziale srodk6w unijnych. 
Do kOI1ca I p6lrocza na zadanie to nie byly wydatkowane zadne srodki. Rozpocz~cie 
realizacji zadania planowana jest na II p6lrocze. 

b) zadanie - " Poprawa zaopatrzenia mieszkailc6w Gminy Lancut w wod~ pitn~ 
przez rozbudow~ sieci wodoci~owej wraz z przebudow~ i rozbudow~ 
istniej~cych dw6ch stacji uzdatniania wody ". Zadanie w trakcie realizacji z 
wykonawc~ zostala zawarta umowa kt6rej zakonczenie planowane jest 
na 2013 r. Do chwili obecnej wydatkowano srodki w wysokosci 4.883,10 zl. 
Wi~kszos6 platnosci przewidziane jest na II p61rocze biez~cego roku oraz rok 
przyszly. 

Lailcut, sierpien 2012 r. 


