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Zahl.cznik Nr 4 do 
sprawozdania z wykonania 
budzetu za 20 12 r. 

Zmiany w planie wydatk6w na programy i projekty realizowane 
przy udziale srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej 

1) 	 Projekt " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - projekt 
realizowany przy udziale Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego 
wsp6lfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dzial 720 Informatyka 589.682 
72095 Pozostala dzialalnosc 589.682 

a) wydatki maj~tkowe 589.682 
Plan wydatk6w zostal w trakcie roku zmniejszony 0 kwot~ 588.676 zl z uwagl na 
przesuni~cie realizacji zadania przez Urz~d Marszalkowski na 2013 r. 

2) Projekt" Remont obiekt6w i Osrodka Kultury w miejscowosci Wysoka " 
projekt wsp6lfinansowany z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 397.794 
70005 	 Gospodarka gruntami i 

nieruchomosciami 397.794 
a) wydatki biez'lce 397.794 

Plan wydatk6w ulegly zmniejszeniu 0 kwot~ 73.182 zl w zwi'lzku z nizszymi kosztami 

rea1izacji zadania wyniklymi po przetargu, a w zwi'lzku z tym nizszym 

dofinansowaniem. 


3) Projekt" Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego 0 funkcji spoleczno

kulturalno-oswiatowej w Kraczkowej" - projekt wsp6lfinansowany z Programu 

Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000 


70005 	 Gospodarka gruntami 
i nieruchomosciami 1.000.000 
a) wydatki maj'ltkowe 1.000.000 

Gmina zrezygnowala z realizacji tego projektu ze srodk6w PROW poniewaz 
otrzymala korzystniejsze dofinansowanie ze srodk6w RPO. 

4) Projekt" Czas na aktywnosc w Gminie Lancut " projekt finansowany z 
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej 
Dzial 852 Pomoc spoleczna 191.043 

85214 	 Zasilki i pomoc w naturze oraz 
skladki na ubezpieczenia 20.060 
emerytalne i rentowe 
a) wydatki biez'lce 20.060 

85219 	 Osrodki pomocy spolecznej 170.983 
a) wydatki biez'lce 170.983 
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Plan projektu w trakcie 2012 r. nie ulegl zmianie. 

5) Projekt" Czas na nas " - projekt finansowany z Programu Operacyjnego 
Kapital Ludzki, realizowany przez Szkol~ Podstawow't w Albigowej 
Dzial 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 101.200 

85495 Pozostala dzialalnosc 101.200 
a) wydatki biez'tce 101.200 

Plan wydatk6w ulegl zwiekszeniu 0 kwot~ 7.889 zl w zwi'tzku z wprowadzeniem 
niewykorzystanych srodk6w z 2011 r. 

6) Projekt " To jest ciekawe "- projekt finansowany z Programu Operacyjnego 
Kapital Ludzki, realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Albigowej 
Dzial 854 	 Edukacyjna opieka wychowawcza 65.513 

85495 	 Pozostala dzialalnos6 65.513 
a) wydatki biez'tce 65.513 

Plan wydatk6w ulegl zwi~kszeniu 0 kwot~ 2.148 w zwi'tzku z wprowadzeniem 
niewykorzystanych srodk6w z 2011 r. 

7) Projekt " Poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy Lancut w wod~ pitn't 
poprzez rozbudow~ sieci wodoci'tgowej wraz z przebudow't i rozbudow't istniej'tcych 
dw6ch stacji uzdatniani wody " - projekt wsp61finansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 

Dzial 900 	 Gospodarka komunalna i ochrona 4.270.000 
srodowiska 

90001 	 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 4.270.000 
a) wydatki maj'ttkowe 4.270.000 

Plan wydatk6w w trakcie roku ulegl zmniejszeniu 0 kwot~ 1.897.712 zl w zwi'tzku z 
nizsz't wartosci't zadania przeznaczonego do realizacji w 2012 r. wynikl't po przetargu. 

Ponadto w trakcie 2012 r. plan wydatk6w na zadania wsp6lfinansowane ze srodk6w 
unijnych ulegl zwi~kszeniu - do budzetu zostaly wprowadzone dodatkowe zadania 
wtym: 

8) Projekt " Remont i aranzacja pomieszczen Osrodka Kultury w Gluchowie " 
projekt wsp61finansowany ze srodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich 
Dzial 700 	 Gospodarka mieszkaniowa 137.715 

70005 	 Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 137.715 
a) wydatki biez'tce 137.715 

9) Projekt" Indywidualizacja procesu nauczania uczni6w klas I-III w Gminie 
Lancut " - program finansowany z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 
Dzial 854 	 Edukacyjna opieka wychowawcza 341.664 

85495 	 Pozostala dzialalnosc 341.664 
a) wydatki biez'tce 341.664 
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10) Projekt " Kochajcie dziecinstwo i sprzyjajcie jego zabawom " - program 
finansowany ze srodk6w Programu Operacyjnego Kapital Ludzki realizowany przez 
przedszkole w Soninie 
Dzial 801 Oswiata i wychowanie 79.992 

80195 Pozostala dzialalnos6 79.992 
a) wydatki biez'l.ce 79 .992 

11) Projekt" Podkarpacie stawia na zawodowc6w " - projekt realizowany 
ze srodk6w Programu Operacyjnego Kapital Ludzki - realizowany przez Zesp61 Szk61 
w Wysokiej. 
Dzial 801 	 Oswiata i wychowanie 50.547 

80195 	 Pozostala dzialalnos6 50.547 
a) wydatki biez'l.ce 42.547 
b) wydatki maj'l.tkowe 8.000 

12) Projekt" Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury Gminy Lancut" projekt 
wsp61finansowany ze srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 
Podkarpackiego 
Dzial 921 	 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 1.522.090 
92113 	 Centra kultury i sztuki 1.522.090 

a) wydatki maj'l.tkowe 1.522.090 

http:biez'l.ce

