
WOJT GMINY ŁAŃCUT 
37-100 Łańcut 

ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 4 do sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2016 r. 

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

Przy uchwalaniu budżetu na 2016 r. w uchwale budżetowej nie było 
zaplanowanych wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

W trakcie 2016 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków 
unijnych uległ zwiększeniu - do budżetu zostały wprowadzone nowe zadania w tym: 

1) Projekt „Budowa drogi „Działy wschodnie" w Kraczkowej" - projekt 
współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dział 600 Transport i łączność 1.800.000,00 zł 
60016 Drogi publiczne gminne 1.800.000,00 zł 

a) wydatki majątkowe 1.800.000,00 zł 

2) Projekt „ Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut 
2016-2022 " - projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. 

Dział 710 Działalność usługowa 25.209,00 zł 
71095 Pozostała działalność 25.209,00 zł 

a) wydatki bieżące 25.209,00 zł 

3) Projekt „Poprawa warunków kształcenia uczniów z terenu miejscowości 
Handzlówka poprzez budowę Sali gimnastycznej, termomodernizację obiektów 
szkolnych oraz wyposażenia pracowni dydaktycznych" - projekt współfinansowany 
przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.391.025,19 zł 
80101 Szkoły podstawowe 1.391.025,19 zł 

a) wydatki majątkowe 1.391.025,19 zł 

4) Projekt „ Dajmy dzieciom dobry start" - projekt realizowany przez Przedszkole 
w Wysokiej przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 85.927,46 zł 
80195 Pozostała działalność 85.927,46 zł 

a) wydatki bieżące 75.678,94 zł 
b) wydatki majątkowe 10.248,52 zł 



5) Projekt „ Erasmus+ " projekt realizowany przez Zespół Szkół w Kraczkowej 
ze środków programu Erasmus 

Dział 801 Oświata i wychowanie 68.976,16 zł 
80195 Pozostała działalność 68.976,16 zł 

a) wydatki bieżące 68.976,16 zł 

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 41.644,84 zł 
80195 Pozostała działalność 41.644,84 zł 

a) wydatki bieżące 41.644,84 zł 


