
WOJT GMINY LANCUT 

37-100 lancut 


ul. Mickiewicza 2 a 

Informacja 

z wykonania budtetu gminy za I polrocze 2012 r. 

Budzet Gminy Lancut na 2012 rok zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal'l Nr 

XVIl124112 z dnia 26 stycznia 2012 r. po stronie dochod6w w wysokosci 

54.182.466,00 zl, zas po stronie wydatk6w 55.182.466,00 zl. 

Budzet po wprowadzonych zmianach pizei Rad~ Gminy i W 6jta Gminy na dzien 

30 czerwca 2012 r. po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 55.389.835,00 zl, zas 

po stronie planowanych wydatk6w 60.241.747,00 zl 


Dochody: 

Og61em dochody za I p6lrocze zostaly wykonane w 52,4 % z tego: 


1. Rolnictwo i lowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie 106.345,49 zl 
wynikaj'l z: 

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom 106.253,44 zl 
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
- wplat czynszu za obwody lowieckie 92,05 zl 

2. 	 Transport i I~cznosc - realizowane dochody w kwocie 3.000,00 zl wynikaj'l z 
zatrzymanego wadium wykonawcy uczestnicz'lcemu w przetargu, kt6ry nie 
podpisal umowy. 

3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostaly zrealizowane w 
kwocie 383.709,85 zl, z tego: 
a) oplaty za wieczyste uZytkowanie 4.915,65 zl 
b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj'ltkowych 144.394,37 zl 
c) wplywy z uslug ( ogrzewanie ) 81.647,40 zl 
d) wplywy ze sprzedaZy skladnik6w maj'ltkowych 
- sprzedaz grunt6w 150.430,50 zl 
e) wplywy ze sprzedaZy drzewa 2.200,00 zl 
f) wplywy z odsetek od nieterminowych wplat 121,93 zl 
Planowane srodki unijne na dofinansowanie remontu Domu Kultury w Wysokiej oraz 
rozbudow~ Domu Spolecznego w Kraczkowej gmina rna otrzymac w II p6lroczu 
biez'lcego roku. . . 

4. 	 Dzialalnosc uslugowa - dochody w tym dziale w kwocie 15.640,00 zl wynikaj'l z 
wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez gmin~. 

5. 	 Informatyka - dochody w wysokosci 213,77 zl wynikaj'l z dofinansowania 
unijnego do projektu " PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " 

6. 	 Administracja publiczna - planowanedochody w kwocie 127.293,00 zl zostaly 
wykonane w kwocie 68.790,65 zl, z tego: 

a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone 68.779,80 zl 
b) dochody zwi'lzane z realizacj'l zadan zleconych 10,85 zl 
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7. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s~downictwa - planowane dochody z tytulu dotacji ceIowych na 
prowadzenie stalego rejestru wyborc6w zostaly wykonane w kwocie 1.766,00 zl 

8. 	 Dochody od os6b prawnych, od os6b.tizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 
- plan dochod6w w kwocie 14.871 .826,00 zl zostal zrealizowany w I p61roczu 
w wysokosci 7.575.023,49 zl tj 50,9%, z tego: 

Plan Wykonanie % 
a) udzialy we wplywach z podatku 7.725.736,00 3.275.080,63 42,4 
dochodowym 
b) wplywy z karty podatkowej 6.000,00 1.118,20 18,6 
c) wplywy z podatk6w od os6b prawnych 3.577.000,00 2.084.569,20 58,3 
wtym: 
- podatek od nieruchomosci 3.394.000,00 1.966.259,50 57,9 
- podatek roiny 100.000,00 58.119,00 58,1 
- podatek Iesny 7.000,00 4.487,00 64,1 
- podatek od srodk6w transportowych 47.000,00 31.769,00 67,6 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 28.000,00 22.361,00 79,9 
- odsetki od nieterminowych wplat 1.000,00 1.573,70 157,4 
d) wplywy z podatk6w od osbb fizycznych 3.330.090,00 2.029.286,87 60,9 
wtym: 
- podatek od nieruchomosci 1.295.000,00 769.081,75 59,4 
- podatek rolny 1.500.000,00 961.953,16 64,1 
- podatek lesny 10.000,00 7.383,92 73,8 
- podatek od srodk6w transportowych 235 .000,00 105.161,47 44,7 
- podatek od spadk6w i darowizn 35.000,00 19.981,00 57,1 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 200.000,00 130.621,60 65,3 
- odsetki od nieterminowych wplat 55.090,00 35.103,97 63,7 
e) wplywy z oplaty skarbowej 30.000,00 14.094,00 47,0 
f) wplywy z oplaty ekspioatacyjnej 38.000,00 11.861,06 31,2 
g) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz 165.000,00 142.883,83 86,6 
alkoholu 
h) wplywy za zaj~cie pasa drogowego 1.129,70 
i) wplywy z oplat za zwi~kszenie wartosci 
nieruchomosci 15.000,00 

Wszystkie podatki i oplaty planowane w tym dziale zrealizowane byly w I p6lroczu 
zgodnie z zalozeniami planu - brakjest wi~kszych odchylen kt6re moglyby skutkowac 
niewykonaniem dochod6w na koniec roku. . 

9. R6zne rozliczenia - planowane dochody w kwocie 26.295.203,00 zl zostaly 
wykonane w wysokosci 15.316.893,94 zl ~.58,2% planu, z tego: 
- subwencja oswiatowa 11.409.336,00 zl 
- subwencja wyr6wnawcza 3.822.522,00 zl 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 85.035,94 zl 
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10. Oswiata i wychowanie - planowane dochody w wysokosci 1.543.047,00 zl 
zostaly wykonane w I p61roczu w wysokosci 801.681,61 zl tj 51 ,9%planu, z tego: 
- wplywy z oplat za przedszkola 249.820,20 zl 
- wplywy z oplat za wyZywienie 541.107,80 zl 
- wplywy z uslug ( oplaty za media, basen ) 2.568,61 zl 
- dochody z tytulu najmu pomieszczen 8.185,00 zl 

11. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikaj~ ze zwrotu niewykorzystanej 
dotacji z 2011 r. z Izby Wytrzeiwieil w Rzeszowie 2.169,00 zl 

12. Pomoc spoleczna - wykonanie dochod6w w kwocie 3.382.647,15 zl tj. 49,2 % 
planu wynika z: 
a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 2.909.965,00 zl 
b) dochod6w zwi'lZanych z realizacj~ zadail zleconych 14.439,65 zl 
c) dotacji na zadania wlasne 326.l20,00 zl 
d) dotacji celowych w ramach program6w finansowanych ze 
srodk6w unijnych 94.000,00 zl 
e) wplyw6w z uslug opiekuilczych 17.852,30 zl 
f) zwrotu srodk6w za uslugi opiekuncze 17.199,51 zl 
g) odsetki od nienaleznie pobranych swiadczen 2.870,03 zl 

l3. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie 
196.514,80 zl wynikaj~ z: 
- dotacji otrzymanych na wyplaty stypendi6w dla uczni6w 29.802,00 zl 
- dotacji celowych (srodki unijne ) z Woj,ew6dzkiego Urz~du 166.712,80 zl 
Pracy na dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne 

14. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p6lroczu dochody w tym 
dziale zostaly zrealizowane w kwocie 1.176.950,85 zl, z tego: 
- oplaty srodowiskowe z Urz~du Marszalkowskiego 14.955,35 zl 
- wplaty mieszkanc6w zwi~zane z realizowanymi inwestycjami 6.182,00 zl 
- srodki unijne na dofinansowanie inwestycji 1.155.8l3,50 zl 

15. Kultura fizyczna - planowane srodki w wysokosci 1.499.500,00 zl jako 
dofinansowanie z budzetu pailstwa i Urz~du Marszalkowskiego do budowy boisk 
" Orlik " w Kosinie i Wysokiej zostan~ zrealizowane w II p6lroczu biez~cego roku. 

Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w klasyfikacji 
budzetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biez~cych i maj~tkowych przedstawia 
zal~cznik Nr 1 do informacji. 
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Wydatki: 
Plan wydatk6w na koniec czerwca wyni6sl 60.241.747,00 zl, zas wykonanie za 
I pOlrocze wynioslo 26.874.908,56 zl tj. 44,6% planu, z tego: 

1. Rolnictwo i lowiectwo - srodki wYkorzystano w wysokosci 182.302,16 zl 
wtym: 
- renowacj~ row6w gminnych 55.548,30 zl 
- wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 20.500,42 zl 
- zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolnik6w 106.253,44 zl 

2. 	 Transport i I~cznosc - planowane srodki na inwestycje, remonty i utrzymanie 
dr6g w kwocie 3.511.822,00 zl w I p6lroczu wykorzystano w wysokosci 
1.385.080,38 zl . 

Do chwili obecnej podpisano umowy z Marszalkiem Wojew6dztwa Podkarpackiego 
na dofinansowanie w formie pomocy finansowej budowy chodnik6w przy drogach 
wojew6dzkich w Wysokiej i Soninie zgodnie z podj~tymi uchwalami 0 pomocy 
finansowej. Srodki w formie dotacji zostaly przekazane w kwocie 250.000,00 zl. 
Zawarto r6wniez stosowne umowy ze Starost't Lancuckim na dofinansowanie w 
formie pomocy finansowej dr6g powiatowych zgodnie z podj~tymi przez Rad~ Gminy 
Lancut uchwalami. . 
Przekazanie srodk6w na poszczeg61ne zadania planowane jest na II p61rocze. 
Do chwili obecnej na drogach gminnych zakonczono remont drogi gminnej 
"Dzialy Zachodnie " w Kraczkowej na kwot~ 174.929,37 zl (w ramach tej kwoty 
otrzymano dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego ze srodk6w na usuwanie 
skutk6w powodzi w wysokosci 125.767,00 zl ). 
Ponadto wykonano remont drogi wewn~trznej " Por~ba " w Cierpiszu - kwota 
152.456,08 zl oraz remont drogi wewn~trznej " Za Agronom6wk't " w Kosinie 
kwota 97.644,03 zl ( zadanie to dofinansowane jest ze srodk6w FOGR w wysokosci 
73.000,00 zl ). 
Po rozstrzygni~tych przetargach i w trakcie realizacji S't remonty dr6g w Kosinie: 
- droga gminna " Jawornik" kwota 82.223,97 zl 
- droga wewn~trzna " Ulica Mala Strona" kwota 110 .15 3,13 zl 

Pozos tale zaplanowane na ten rok do wykonania zadania drogowe s't przygotowane do 
realizacj i. 
Na biez'tco s't r6wniez realizowane remonty cZ'tstkowe dr6g gminnych oraz 
wykorzystywane srodki na kamien na drogi dla poszczeg61nych miejscowosci 
w ramach srodk6w przyznanych z Funduszu Solecki ego. 

3. 	 Turystyka - planowane srodki w kwocie 5.273,00 zl nie zostaly wykorzystane. 
Srodki mialy bye przeznaczone na zadanie realizowane przez Powiat Lancucki. 

4. 	 Gospodarka mieszkaniowa - planowane srodki w kwocie 977.000,00 zl 
wydatkowano w wysokosci 263.052,19 zl. 

Do 	 chwili obecnej zrealizowany jest remont D.K. w Wysokiej ( zadanie 
wsp6lfinansowane ze srodk6w unijnych ). Obecnie trwa rozliczanie tego zadania. 
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Pozos tale zaplanowane w tym dziale prace przewidziane S'l do wykonania w II 

p6lroczu biez'lcego roku. 

Na biez'lcO realizowane S'l wydatki zwi'lzane z utrzymaniem oraz przegl'ldami 

okresowymi budynk6w b~d'lcych w zasobach komunalnych gminy. 


5. 	 Dzialalnosc uslugowa - planowane srodki w kwocie 246.000,00 zl 
wykorzystano w wysokosci 55.518,86 zl, w tym: 

- plany zagospodarowania przestrzennego 8.334,00 zl 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 47.184,86 zl 

6. 	 Informatyka - zarezerwowane srodki w wysokosci 589.682,00 zl b~d'l 

wykorzystane na wsp61finansowanie programu " Podkarpacki System 
e-Administracj i Publicznej " wsp61finansowanego ze srodk6w unijnych. 
Wydatki planowane S'l w II p61roczu. 

7. 	 Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokosci 4.057.234,00zl 
wykorzystano w kwocie 2.166.053,67 zl tj 53,4 % p1anu, w tyro na: 

a) realizacj~ zadail zleconych w zakresie administracji rZ'ldowej 157.343,91 zl 
b) funkcjonowanie Rady Gminy La6cut 107.767,26 zl 
c) pokrycie koszt6w funkcjonowania Urz~du Gminy w tyro: 1.733.627,68 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 1.406.622,63 zl 
d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 508,80 zl 
e) promocj~ gminy 8.721,44 zl 
f) pozostal'l dzialalnosc ( utrzymanie biursoltys6w, skladki na 
Z.K. " Wislok " ) 	 158.084,58 zl 

8. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s~downictwa 
W dziale tym zarezerwowano kwot~ 3.530,00 zl na utrzymanie stalego rejestru 
wyborc6w, w tym w I p61roczu wydatkowano 1.464,00 zl. 

9. 	 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w I p6lroczu 
wydatkowano kwot~ 97.686,72 zl tj 37,6 % planu na utrzymanie ochotniczych 
straZy pozarnych. 

Srodki rezerwowane na paliwo dla policji ( 2.500,00 zl ) zostan'l wykorzystane w II 
p6lroczu biez'lcego roku. . . 

10. 	 Obsluga dlugu publicznego - wydatkowano kwot~ 241.692,95 zl na splat~ 
odsetek od p0Zyczek i kredyt6w zaci~ni~tych przez groin~ w latach 
wczesniej szych. 

11. 	 R6i:ne rozliczenia - w dziale tym wydatkowano kwot~ 323.640,00 zl jako zwrot 
subwencji wyr6wnawczej za 2010 r. w zwhlZku z przeprowadzon'lkontrol'lprzez 
Urz'ld Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. 
Ponadto w dziale tym planowane S'l rezerwy - do rozdysponowania pozostaly 
rezerwy w wysokosci 513.000,00 zl w tym: 
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- rezerwa og6lna 249.500,00 z} 

- rezerwa na zadania z zakresu zarz'ldzania kryzysowego 120.000,00 z} 

- rezerwa inwestycyjna 143.500,00 

Z rezerwy og6lnej wI p6lroczu wykorzystano kwot~ 500,00 z} na szko}~ podstawow'l 

w Handzl6wce 

Z rezerwy inwestycyjnej wI p6lroczu wykorzystano kwoty 56.500,00 z} na: 

- zakup kosiarki do trawy w Wysokiej 6.000,00 z} 

- wyposazenie do budynku Domu Spolecznego w Kraczkowej 50.000,00 z} 

- wykonanie oswietlenia w Cierpiszu 500,00 z} 


12. Oswiata i wychowanie - plan wydatk6w na biez'lcy rok wynosi 
29.814.612,00 zl. WI p6lroczu wydatkowano kwot~ 14.618.130,55 z}, z tego na: 
a) szkoly podstawowe w tym: 5.993.084,55 z} 
- wynagrodzenia i pochodne 4.907.057,75 z} 

W chwili obecnej w trakcie realizacji lub juz wykonane s'l nast~puj'lce roboty 
inwestycyjno-remontowe:
* Cierpisz - malowanie elewacji szkoly 40.000,00 z} 
* Gluch6w - renowacja parkietu sali gimnastycznej 24.000,00 z} 
* Handzl6wka - wymiana okien 55.596,00 z} 
* Kosina - malowanie dachu 20.672,00 zl 

- wymiana kotla c.o. 38.000,00 zl 
* Rog6zno - remont instalacji elektrycznej 30.122,25 zl 
* Wysoka - przebudowa ci'l.8u pieszo-jezdnego i ogrodzenia 81.837,89 zl 

- remont sali gimnastycznej 23.190,76 zl 
* Kraczkowa - montaz drzwi dymoszczelnych 15.687,64 zl 
Ponadto trwaj'l projekty termomodemizacji szk61 w Gluchowie, Soninie i Wysokiej. 

b) przedszkola w tym: 3.236.318,07 zl 

- wynagrodzenia i pochodne 2.162.382,02 zl 


Zakoilczono budow~ przedszkola w Soninie -I p6}roczu 2012 r. wykorzystano 

381.651,69 zl. 

Ponadto realizowany jest projekt budowy przedszkola w Kosinie oraz modemizacja 

pomieszczeil przedszkola w Albigowej. 

c) gimnazja w tym: 3.354.655,47 zl 

- wynagrodzenia i pochodne 2.598.990,21 z} 


- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzl6wce 238.405,44 zl 


W ramach zadail remontowych wykonywana zostala przebudowa ci'l.86w pieszo 

jezdnych przy szkole w Wysokiej - kwota 50.642,29 z} oraz remont sali gimnastycznej 

w Wysokiej - kwota 80.078,41 z} 

d) dowozenie uczni6w do szk61 138.578,83 zl 

e) utrzymanie ZAFOSiP w tym: 380.117,00 z} 


- wynagrodzenia i pochodne 347.460,11 z} 
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f) szkoly zawodowe w tym: 846.214,67 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 660.012,65 zl 

W Zespole Szk61 w Wysokiej planowany jest remont pracowni Zywienia na kwot~ 
55.000 zl 
g) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 31.047,64 zl 
h) stol6wki szkolne, w tym: 638.114,32 
- wynagrodzenia i pochodne 342.030,83 

13. 	 Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochron~ zdrowia w kwocie 
165.000,00 zl wykorzystano w wysokosci 56.498,39 zl na koszty zwi'lzane z 
realizacj'l GmilU1ego Programu Przeciwdzialaniu Alkoholizmowi. 

14. 	 Pomoc spoleczna - plan wydatk6w w kwocie 8.332.853,00 zl zostal 
wykorzystany w I p6lroczu w wysokosci 4.019.950,27 zl tj 48,2 % planu, z tego 
na: 

a) oplaty za pobyt w Domach Spolecznych podopiecznych z terenu 
gmmy 183.261,33 zl 
b) zadanie z zakresu rodzin zast~pczych 773,62 zl 
c) swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.880.522,87 zl 
d) skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 5.414,54 zl 
e) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 118.4 79,44 zl 
f) dodatki mieszkaniowe 3.738,66 zl 
g) zasilki stale 39.663,25 zl 
h) utrzymanie GmilU1ego Osrodka Pomocy 'Spolecznej w tym: 416.187,14 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 325.670,42 zl 
i) zaplat~ za uslugi opiekuilcze 66.853,78 zl 
j) pozostala dzialalnosc - doplata do posilk6w 252.692,30 zl 
k) zaplata za swiadczenia piel~gnacyjne 33.000,00 zl 
1) wynagrodzenia pracownik6w spolecznie uzytecznych 19.363,34 zl 

15. 	 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej- srodki w wysokosci 
8.000,00 zl zostaly przekazane w formie pomocy finansowej Powiatowi 
Przeworskiemu na dow6z os6b z terenu Gminy Lailcut na zaj~cia rehabilitacyjne. 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza  wykorzystano kwot~ 533.553,54 zl, 
z tego na: 

a) utrzymanie swietlic szkolnych w tym: 307.682,92 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 269.838,94 zl 
b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w 66.939,00 zl 
c) sfinansowanie dodatkowych zaj~c pozalekcyjnych w szkole w 
Albigowej w ramach srodk6w unijnych otrzymanych z 
Wojew6dzkiego Urz~du Pracy 158.931,62 zl 
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17. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p61roczu wykorzystano 
srodki w wysokosci 349.427,11 zl, z tego: 

a) gospodarka sciekowa i ochrona w6d 68.134,20 zl 
W trakcie realizacji s~ zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne 
b) oczyszczanie miast i wsi - wyw6z odpad6w komunalnych 19.711,54z1 
c) pokrycie koszt6w pobytu bezpanskich zwierz~t z terenu 
gminy w schronisku 12.355,56 zl 
d) oswietlenie uliczne - wydatkowano kwotlt, w tym na: 248.415,81 zl 
- wydatki biez~ce zwi~zane z oswietleniem i konserwacj~ 239.928,81 zl 
- budowa oswietlenia w Cierpiszu 8.487,00 zl 
e) pozostala dzialowosc - wyw6z padlych zwierz~t z terenu gminy 810,00 zl 

18. 	 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane srodki w kwocie 
3.300.090,00 zl wydatkowano w wysokosci2.325.208,41 zl tj 70,5 % planu, w 
tym: 

a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Lancut 922.000,00 zl 
b) rozbudowa Domu Kultury w Kraczkowej ( wsp61finansowany ze 
srodk6w unijnych ) 1.403.080,01 zl 
Do chwili obecnej zakonczono juz inwestycjlt. Przygotowane s~ dokumenty do 
zlozenia wniosku 0 platnosc w ramach dofinansowania ze srodk6w unijnych. 
c) zakup nagr6d w konkursach upowszechniaj~cych miejscow~ 
kulturlt 3.128,40z1 

19. 	 Kultura flzyczna i sport - srodki w tym dziale w I p61roczu wydatkowano w 
wysokosci 244.649,36 zl, w tym na: 

a) utrzymanie, biez~ce remonty i inwestycje w obiektach 77.896,89 zl 
sportowych 
W ramach wydatk6w na inwestycje realizowana jest budowa dw6ch wielofunkcyjnych 
boisk " Orlik "w miejscowosciach Kosina i Wysoka 
b) dotacje dla klub6w sportowych 165.000,00 zl 
c) organizacjlt imprez masowych w zakresie sportu 1.752,47 zl 

Zestawienie wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w ukladzie 

dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej z wyodrltbnieniem: 


a) wydatk6w biez~cych, w tym: 

- wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

* wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
* wydatki zwi'lZane z realizacj~ ich zadan statutowych 
- dotacje na zadania biez~ce 
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
- wydatki w na programy i projekty finansowane z udzialem srodk6w pochodz~cych 
z budzetu Vnii Europejskiej 
- wydatki z tytulu porltczen i gwarancji 
- wydatki zwi~zane z obslug~ dlugu gminy 
b) wydatk6w maj~tkowych, w tym na: 
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- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem 
srodk6w pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej 
- zakup i obj~cie akcji i udzia16w 
- wniesienie wklad6w do sp61ek prawa handlowego 

przedstawia zal~cznik Nr 2 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 r. 

Zestawienie dochod6w i wydatk6w zwi3c.Zanych z realizacja zadari zleconych z zakresu 
administracji rz~dowej i innych zadari zleconych przedstawia zal~cznik Nr 3 do 
informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 roku. 

Gmina Laricut w 2012 r. nie zawierala porozumieri na realizacj~ zadari z organami 
administracj i rz~dowej. 

Naleznosci wymagalne Gminy Laricut na dzieri 30 czerwca 2012 r. wynosz~ 

1.872.045,76z1, w tym naleznosci podatkowe 1.244.899,35 zl. 

Gmina Laricut na koniec czerwca 2012 r. posiadala zobowi3c.Zania dlugoterminowe 
z tytulu zaci~ni~tych kredyt6w i pozyczek na l~czn~kwot~ 7.792.217,52 zl, w tym: 
- pozyczka na kanalizacj~ Handzl6wki 147.388,00 zl 
- kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Wysokiej 117.939,00 zl 
- kredyt termomodemizacyjny na szkol~ wKosinie 75.890,52 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( ING Bank Sl~ski ) 1.700.000,00 zl 
- 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 

Gmina Laricut na 30 czerwca 2012 r. nie posiadala zadnych zobowi~zari 

wymagalnych, wyst~ily jedynie zobowi~zania biez~ce w wysokosci 751.740,46 zl, 
kt6re zostaly uregulowane w miesi~cu lipcu biez~cego roku. 

Na koniec czerwca 2012 r. Gmina Laricut uzyskala przychody w wysokosci 
4.491.912,00 zl, kt6re pochodzily z wolnych srodk6w z lat ubieglych. 

Gmina w I p61roczu 2012 r. nie zaci~n~la zadnych pozyczek ani kredyt6w. Kredyt 
planowany jest do wzi~cia w II p61roczu. 

Rozchody Gminy w I p6lroczu wynosily 1.007.184,00 zl wynikaly ze splaty 
zaci~ni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 
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Przychody i wydatki zakladow budzetowych 

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 

Przychody 1.772.720,12 zl 
w tym m.in.: 
- dochody z tytulu oplat za wod~ i scieki l.713.503,12 zl 
- oplaty stale za wodomierze 47.539,29 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 8.005,49 zl 

Koszty 1.498.468,10 zl 
w tym m.in.: 
- wynagrodzenia i pochodne 358.435,70 zl 

Planowane na 2012 r. przychody ZGK w I p61roczu zostaly zrealizowane w 51,9 %, 

natomiast koszty w 43,7 %. 

Zaklad Gospodarki Komunalnej na dzien 30 czerwca 2012 r. posiadal naleznosci na 

kwot~ 312.595,88 zl oraz zobowi~zania bie~ce na kwot~ 246.064,18 zl. 


Lailcut, sierpien 2012 r. 


