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Budżet Gminy Łańcut na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą 
Nr XXV/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów w wysokości 
83.463.450,00 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 86.313.450,00 zł. 
Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta 
Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł 93.138.134,06 zł, 
zaś po stronie planowanych wydatków 102.966.688,06 zł. 

Dochody: 

Realizacja dochodów na koniec 2017 r. wyniosła 88.204.184,52 zł, co stanowiło 94,7% 
planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

1. Rolnictwo i łowiectwo 337.815,89 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 
- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
przez rolników paliwa ( dotacja na zadania zlecone ) 293.548,36 zł 

- wpływów z czynszu z za obwody łowieckie 1.267,53 zł 
- dotacji z FOGR do budowy drogi w Albigowej 43.000,00 zł 

2. Transport i łączność 3.090.923,00 zł 
Wpływy w tym dziale wynikają z: 
- dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę 
drogi w Soninie 2.062.197,00 zł 

- odszkodowania za zniszczone drogi przez Farmę Wiatrową 105.000,00 zł 
- dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków 

powodzi - odbudowa dróg w Kosinie i Handzlówce 916.726,00 zł 
- odszkodowania za zniszczony przystanek w Kraczkowej 4.000,00 zł 
- darowizny na remont drogi w Głuchowie 3.000,00 zł 
Do końca roku nie wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych na współfinansowanie 
budowy drogi „Działy Wschodnie" w Kraczkowej - planowana kwota 1.861.230,00 zł. 

3. Gospodarka mieszkaniowa 1.958.050,00 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi 
własnością gminy, z tego: 
a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 3.489,30 zł 
b) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 26.462,69 zł 
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 259.623,23 zł 
d) wpływy z usług (ogrzewanie) 68.691,56 zł 
e) wpływy ze sprzedaży drewna 1.378,70 zł 
f) wpływy ze sprzedaży złomu 2.004,35 zł 
g) odsetki od nieterminowych wpłat 1.515,71 zł 
h) zwrot kosztów postępowania sądowego 1.741,06 zł 
i) dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji 

budynków gminnych 1.593.143,40 zł 



4. Działalność usługowa 39.449,70 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z : 
- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę 21.257,02 zł 
- refundacji poniesionych kosztów w ramach ROF 1Z.UUU,UU Zi 

- otrzymanej kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy 5.953,00 zł 
- kosztów upomnienia 127,60 zł 
- odsetek za zwłokę w zapłacie za rozgraniczenia 112,08 zł 

5. Administracja publiczna 124.231,39 zł 
w tym: 
a) urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone no 11 c c\c\ --wi 9 z . 3 i o , 0 0 Zł 

b) kwalifikacja wojskowa - dotacje na zadania zlecone 24,00 zł 
c) dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne 31.702,75 zł 
d) dochody związane z realizacją zadań zleconych - opłata 

za udostępnienie danych osobowych 26,35 zł 
e) wpływy ze sprzedaży aparatów telefonicznych 142,29 zł 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.270,00 zł 

w tym: 
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 4.270,00 zł 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70.000,00 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z dotacji celowej otrzymanej z WFOS i GW do zakupu 
samochodu strażackiego do OSP Albigowa. 

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 20.287.171,00 zł 

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 103,2 % w stosunku do planu. 
z tego: 
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(karta podatkowa) 4.508,24 zł 
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych 4.044.374,50 zł 
w tym m.in. : 

- podatek od nieruchomości 3.870.133,14 zł 
- podatek rolny 88.233,00 zł 
- podatek leśny 10.716,00 zł 
- podatek od środków transportowych 50.438,60 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 19.507,00 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.230,76 zł 
- koszty upomnień 116,00 zł 

c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 3.690.741,73 zł 
w tym: 

- podatek od nieruchomości 1.495.124,84 zł 



- podatek rolny 1.559.410,07 zł 
- podatek leśny 13.184,00 zł 
- podatek od środków transportowych 186.955,90 zł 
- podatek od spadków i darowizn 67.717,52 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 335.892,57 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat 19.540,03 zł 
- koszty upomnień 12.847,80 zł 
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatków 69,00 zł 

d) wpływy z opłaty skarbowej 27.400,00 zł 
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110.944,55 zł 
f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 193.576,57 zł 
g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 5.785,99 zł 
h) koszty upomnień 34,80 zł 
i) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.209.804,72 zł 
w tym: 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.148.819,00 zł 
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 60.985,72 zł 

Wpływy z karty podatkowej w 2017 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2016 
0 kwotę 1.187,23 zł, a zaległości na koniec roku wynoszą 37.498,62 zł i są większe niż 
na koniec 2016 r. o kwotę 9.509,66 zł. 
Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 
( udziały w PIT) zostały wykonane w 102,2 % w stosunku do ustalonego planu 
otrzymanego z Ministerstwa Finansów. 
Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 96,9 % 
w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 97,8%, a podatek rolny 
w 98,0 %. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 85.479,28 zł 
( 12 podmiotów ) a w podatku rolnym 1.821,00 zł ( 5 podmiotów ) . 
Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 16 upomnień 
oraz 11 tytułów wykonawczych. 
W podatkach od osób prawnych w 2017 roku rozpatrzono 2 podania o umorzenie 
podatku ( kwota umorzenia 14.040,00 zł) . 
Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 74,0 % w stosunku 
do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 66,2 %, natomiast w podatku 
rolnym 93,0%. 
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 772.710,75 zł 
1 zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o 4,5 %, natomiast zaległości w podatku rolnym 
od osób fizycznych wynoszą 132.250,67 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2016 r. 
o 10,3 % 
Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 1.572 szt. 
upomnień oraz 244 szt. tytułów wykonawczych do komornika. 
W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 
16.391,46 zł po rozpatrzeniu 68 podań, co stanowiło 0,4 % ogółu wymiaru. 
Podatek od środków transportowych został wykonany w 76,5 % w stosunku do 
należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 73.657,87 zł 



i zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 4,1 %. Na zalegających wystawiono 
13 szt. upomnień oraz 7 szt. tytułów wykonawczych do komornika. 
W 2017 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 10.684,00 zł 
po rozpatrzeniu 10 podań, co stanowiło 3,4 % wymiaru. 

9. Różne rozliczenia 29.574.494,50 zł 
z tego: 
- subwencja oświatowa 19.735.806,00 zł 
- uzupełnienie subwencji ogólnej 246.887,00 zł 
- subwencja wyrównawcza 8.932.899,00 zł 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 74.355,62 zł 
- dotacje z budżetu państwa - zwrot środków funduszu 

sołeckiego z 2016 r. 80.868,22 zł 
- rozliczenie z US (zwrot V A T ) 395.642,35 zł 
- wpłata środków od farmy wiatrowej 106.720,20 zł 
- rozliczenia z ZUS 1.498,11 zł 

10. Oświata i wychowanie 3.876.634,35 zł 
z tego: 
a) szkoły podstawowe 1.160.972,86 zł 
w tym m.in.: 

- dotacje ze środków unijnych do budowy sali gimnastycznej 
w Handzlówce 326.915,43 zł 
- dotacja ze środków Ministerstwa Sportu do budowy 
sali gimnastycznej w Handzlówce 500.000,00 zł 
- dotacja celowa z budżetu państwa do zakupu podręczników 206.428,84 zł 
- dotacja celowa z budżetu państwa 95.400,00 zł 
- wpływy z najmu obiektów oświatowych 4.906,30 zł 
- opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną 3.347,83 zł 
- wplata odszkodowania z PZU 2.032,64 zł 
- wpłata od sponsora 2.586,75 zł 
- otrzymana darowizna 1.500,00 zł 
- wydanie duplikatu świadectwa 209,00 zł 
- naliczone odsetki za nieterminową realizację zadania 16.904,70 zł 

b) oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym: 28.133,00 zł 
- dotacja z budżetu - dopłata do godzin zajęć 25.422,00 zł 
- wpływy z opłaty stałej 2.711,00 zł 

c) przedszkola w tym: 1.635.967,27 zł 
- dotacja z budżetu - dopłata do godzin zajęć 782.730,00 zł 
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach ( opłata stała ) 218.909,27 zł 
- wpływy z opłat za wyżywienie 598.782,90 zł 
- dotacja za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli 

na terenie gminy Łańcut 32.795,10 zł 
d) gimnazja, w tym m.in.: 66.446,89 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa do zakupu podręczników 66.401,89 zł 
e) szkoły zawodowe - szkoła średnia w Wysokiej, w tym m.in.: 16.012,82 zł 
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- dotacja do zakupu podręczników 4.228,69 zł 
h) pozostała działalność 326.836,53 zł 

- środki unijne na zajęcia dodatkowe w placówkach 
oświatowych 323.873,53 zł 
- wkład własny ( opłaty za przedszkole ) 2.963,00 zł 

11. Ochrona zdrowia 4.944,98 zł 
Środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 r. przez Izbę Wytrzeźwień 
w Rzeszowie - kwota 4.944,98 z ł . 

12. Pomoc społeczna 956.048,90 zł 
z tego: 
a) wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 15.648,01 zł 
b) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych 38.271,16 zł 
c) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 219.990,51 zł 
d) dotacje na zasiłki stałe 146.623,91 zł 
e) zwrot zasiłków stałych 724,69 zł 
f) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 187.618,74 zł 
g) dotacje na usługi opiekuńcze 17.856,00 zł 
h) wpływy z usług opiekuńczych 25.846,68 zł 
i) dochody związane z realizacją zadań zleconych 188,20 zł 
j ) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących 303.281,00 zł 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 164.182,00 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 

- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty 
stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów 164.182,00 zł 

14. Rodzina 26.061.280,95 zł 
z tego: 
a) dotacje na wypłaty zasiłków w programie „500+" 17.758.906,84 zł 
b) dochody z tytułu zwrotu dotacji z programu „500+" 22.232,76 zł 
c) dotacje na świadczenia rodzinne oraz fundusz 

alimentacyjny 8.214.115,00 zł 
d) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11.844,62 zł 

(zwrot dotacji) 
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych 42.061,22 zł 
f) dotacje na program „Karta Dużej Rodziny" 849,56 zł 



g) dochody związane z realizacją zadań zleconych 
h) dotacje na zadania z zakresu wspierania rodziny 
i) dotacje na program „za życiem" 

3,68 zł 
7.267,27 zł 
4.000,00 zł 

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.639.466,09 zl 
Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków: 

- dotacji z WFOŚ i GW do usuwania odpadów azbestowych 31.663,18 zł 
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.620,29 zł 
- wpływy z opłat za odbiór odpadów 1.570.008,52 zł 
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień 6.583,20 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 1.550,25 zł 
- dzierżawy pojemników na odpady 40,65 zł 

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów na koniec 2017 r. wynoszą 171.002,37 zł. 
W 2017 r. wystawiono na zalegających 451 szt. upomnień oraz 136 szt. tytułów 
wykonawczych. Z tytułu opłat za odpady umorzono kwotę 2.853,00 zł. 

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł 
w tym : 
- dotacja na pomoc finansową otrzymaną z Województwa 

Podkarpackiego na program realizowany w Cierpiszu 10.000,00 zł 
Planowana dotacja unijna na przebudowę Domu Kultury w Soninie w kwocie 
1.690.231,00 zł zostanie przekazana gminie w 2018 r. 

17. Kultura fizyczna 5.221,67 zł 
w tym: - odszkodowanie za zniszczony budynek L K S w Kosinie 5.221,67 zł 

Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w układzie 
działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. 

Wydatki: 

Wydatki za rok 2017 zostały wykonane w kwocie 96.064.269,19 zł tj. w 93,3 % 
w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco: 
1. Rolnictwo i łowiectwo 449.957,29 zł 

z tego: 
a) melioracje wodne - renowacja rowów gminnych 60.460,90 zł 
w tym: - dotacja dla Spółek Wodnych 25.000,00 zł 
b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz 
Izb Rolniczych 33.221,24 zł 
c) budowa dróg dojazdowych do pół 
( współfinansowana z F O G R ) w Albigowej 62.726,79 zł 
d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 



kupowanego przez rolników 293.548,36 zł 
Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,6 %. 
Nie wykorzystano kwoty 10.891,07 zł, w tym m. in : 
- renowację rowów gminnych 7.039,10 zł 
- budowę dróg z FOGR - u 2.273,21 zł 

2. Transport i łączność 12.534.144,13 zł 
Środki w tym dziale wykorzystano w 86,8 %, z tego: 
a) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego 

- projekt chodnika w Albigowej 1.476,00 zł 
b) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej 99.235,14 zł 
c) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 1.400.990,07 zł 
w tym: 

- rozbudowa drogi powiatowej w Wysokiej 142.250,00 zł 
- remont drogi powiatowej w Kosinie 1.063.740,07 zł 

(pozostała niewykorzystana kwota 127.820,93 zł) 
- przebudowa drogi powiatowej w Cierpiszu 195.000,00 zł 

d) wydatki na drogi gminne 9.741.665,25 zł 
Z wykorzystanych środków na inwestycje i remonty na drogi w poszczególnych 
miejscowościach wykonano następujące roboty: 

* Albigowa 260.335,78 zł 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi na dz. 1049/1 5.800,00 zł 
- przebudowa drogi na dz. 1710 i 1728 139.647,24 zł 
- kamień na drogi 21.980,70 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 17.135,80 zł 
- remonty cząstkowe dróg 75.772,04 zł 

* Cierpisz 78.847,49 zł 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi „Wojnówka" 64.887,00 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 10.466,66 zł 
- remonty cząstkowe 783,00 zł 
- zakup kruszywa 2.710,83 zł 

* Głuchów 537.881,70 zł 
w tym m.in.: 

- budowa chodnika przy drodze „Zagrody" 79.068,06 zł 
- budowa drogi „Do Ryznara" 39.037,09 zł 
- projekt drogi „Do przystanku kolejowego - przy 
torach" 24.900,00 zł 
- zakup kamienia 18.447,63 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 17.034,16 zł 
- remonty cząstkowe dróg 26.539,93 zł 



- rozbudowa dróg Nr 109 867R i 109 869R (7%) 332.854,83 zł 

* Handzlówka 155.079,52 zł 
w tym m.in.: 

- zakup kamienia 3.247,20 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 52.491,54 zł 
- remonty cząstkowe dróg 99.340,78 zł 

* Kosina 243.551,07 zł 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi na dz. 3572/4 106.120,97 zł 
- projekt ciągów pieszo - jezdnych 10.213,92 zł 
- remonty cząstkowe dróg 58.578,52 zł 
- zakup kamienia 27.459,74 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 41.077,92 zł 

* Kraczkowa 3.396.533,13 zł 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi „Działy Wschodnie" 3.313.988,98 zł 
- zakup kamienia 1.139,94 zł 
- remonty cząstkowe dróg 59.870,62 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 21.534,19 zł 

* Rogóżno 47.151,80 zł 
w tym m.in.: 

- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 26.325,40 zł 
- zakup kamienia 5.687,08 zł 
- remonty cząstkowe dróg 15.139,32 zł 

* Sonina 4.505.177,62 zł 
w tym m.in.: 

- rozbudowa dróg Nr 109 867R i 109 869R (93%) 4.422.214,19 zł 
- zakup kamienia 19.741,52 zł 
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw 37.842,48 zł 
- remonty cząstkowe dróg 25.379,43 zł 

* Wysoka 165.444,86 zł 
w tym m.in.: 

- projekt rozbudowy drogi Nr 109 865R 72.553,73 zł 
- zakup kamienia 1.156,20 zł 
- utrzymanie zimowe dróg , koszenie traw 11.174,08 zł 
- remonty cząstkowe dróg 80.560,85 zł 

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji przystanków na 
terenie gminy przy drodze krajowej Nr 94 - kwota 116.564,93 zł. 



W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 167.653,90 zł. Środki zostały 
wydatkowane na bieżące remonty dróg gminnych (zakup kamienia, remonty cząstkowe 
dróg). 
Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestorskie na 
zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów ( ogłoszenia ) oraz 
podatek od nieruchomości od dróg ( kwota podatku za 2017 r. - 262.922,00 z ł ) . 
Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 1.652.186,75 zł, w tym m.in. na: 
- rozbudowa dróg gminnych Nr 109 867R i Nr 109 869R 
w miejscowości Sonina i Głuchów - zadanie poszło w części 
do realizacji na 2018 r. 1.282.127,98 zł 
- przebudowa drogi na dz. 1049/1 w Albigowej - zadanie poszło 
do realizacji na 2018 r. 46.200,00 zł 
- budowa drogi „Działy Wschodnie" w Kraczkowej 100.000,02 zł 
Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań na 
drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg oraz wprowadzeniu w grudniu do planu 
środków z rezerwy subwencji ogólnej, które to środki nie zostały wykorzystane 
w 2017 roku. 
e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.290.777,67 zł 
w tym: 

- przebudowa drogi „Do wsi" w Kosinie 519.683,78 zł 
- przebudowa drogi „Ślebodówka" w Handzlówce 771.093,89 zł 

Zadania te były dofinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego ze środków na 
usuwanie skutków powodzi. 

3. Gospodarka mieszkaniowa 6.322.767,87 zł 
Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami 
i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego: 
a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 6.061.790,42 zł 
* Cierpisz 
- wykonanie podłogi plenerowej 8.948,25 zł 
* Kraczkowa 
- wykonanie monitoringu budynku wielofunkcyjnego 2.100,00 zł 
- remont byłej mleczarni 984,00 zł 
* Kosina 
- remont O.Z. 10.867,05 zł 
* Sonina 
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej 51.660,00 zł 
* Rogóżno 
- remont budynku DS 8.049,80 zł 
* Wysoka 
- remont instalacji gazowej, dachu 2.240,69 zł 
- wykonanie monitoringu 6.436,59 zł 
- wykonanie projektu kotłowni gazowej 8.425,50 zł 
* remont budynku byłego internatu w Wysokiej 147.303,18 zł 
* remont budynku UG 16.053,36 zł 



* wykonanie projektu „Termomodernizacji budynków gminnych" 116.850,00 zł 
* termomodernizacja budynków gminnych (Albigowa, Cierpisz, 

Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, Wysoka) 4.367.025,91 zł 
* zakup działek na rzecz gminy, w tym : 1.315.549,48 zł 
- zakup działki pod drogę w Kraczkowej 683.760,07 zł 
- zakup działek pod drogę w Soninie 547.709,55 zł 
- zakup działek w Głuchowie 23.222,00 zł 
- zakup działek w Kosinie 57.556,00 zł 
- zakup działek w Wysokiej 3.000,00 zł 
b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 73.668,23 zł 
c) ubezpieczenie budynków 42.708,23 zł 
e) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, 
przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki 125.398,99 zł 

W dziale tym wydatkowano kwotę 24.091,14 zł w ramach środków funduszu 
sołeckiego. 
Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie 
wykorzystano kwoty 834.077,13 zł, z tego m.in.: 
- termomodernizację budynków gminnych (niższa wartość robót 
po przetargu) 465.708,65zł 

- zakup działek (odszkodowanie za część działek zostaną przekazane 
do depozytu sądowego) 222.450,52 zł 

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 
publicznej (zadanie przeszło do realizacji na 2018 r.) 100.000,00 zł 

- wydatki na energię 14.831,77 zł 
- wydatki na utrzymanie i ogrzewanie budynków 24.637,30 zł 

4. Działalność usługowa 293.716,26 zł 
z tego: 
a) plany zagospodarowania przestrzennego 202.168,48 zł 
( w tym decyzje urbanistyczne ) 
b) zadania z zakresu geodezji i kartografii 74.580,27 zł 
(w tym rozgraniczenia działek) 
c) opracowanie obszarów rewitalizacji na terenie gminy Łańcut 16.967,51 zł 

W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 314.283,74 zł, w tym m. in.: 
- na plany zagospodarowania przestrzennego 213.831,52 zł 
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 67.419,73 zł 
- opracowanie strategii Gminy Łańcut 24.600,00 zł 
Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 
2017 przeszło do realizacji na 2018 rok (m. in. związane z opracowaniem studium 
i planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowaniem strategii rozwoju 
gminy Łańcut). 

5. Administracja publiczna 5.113.811,20 zł 



z tego: 
a) urzędy wojewódzkie 271.013,02 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 271.013,02 zł 
b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 297.085,68 zł 
w tym: 
- diety radnych 292.040,38 zł 
c) funkcjonowanie Urzędu Gminy 4.273.264,10 zł 
w tym m.in. 
- wynagrodzenia i pochodne 3.483.897,86 zł 
- pozostałe wydatki rzeczowe ( opłaty za gaz, 
energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, 
ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów 
biurowych itp.) 716.559,93 zł 
- zakupy inwestycyjne 44.402,68 zł 
w tym: 
* wykonanie zadaszenia przed budynkiem UG 3.300,00 zł 
* zakup regałów jezdnych do archiwum 16.543,50 zł 
* zakup sprzętu informatycznego 24.559,18 zł 
d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 24,00 zł 
e) promocja gminy (wykonanie materiałów promocyjnych, 
wydawanie gazety ) 47.201,34 zł 
f) pozostała działalność ( wydatki na utrzymanie biur 
sołtysów, koszty związane z poborem podatku 225.223,06 zł 
w formie inkasa, roznoszenie nakazów płatniczych) 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 116.274,29 zł 
- zakup kosiarki do Kraczkowej (zakupu dokonano w ramach 

funduszu sołeckiego) 2.300,00 zł 
- zakup kosiarki do Kosiny 2.000,00 zł 
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 281.325,80 zł, w tym m.in. na: 
- funkcjonowanie urzędu gminy 205.335,90 zł 
- funkcjonowanie Rady Gminy 27.914,32 zł 
- promocję gminy 15.798,66 zł 
- pozostałą działalność 62.223,06 zł 
Środki w dziale „ Administracja publiczna " zostały wykorzystane w 94,8 %. 

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.270,00 zł 

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców 4.270,00 zł 

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 674.572,79 zł 
z tego: 
a) dofinansowanie patroli ponadnormatywnych oraz do 



zakupu materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej 
Policji w Łańcucie 2.998,15 zł 
b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży 
pożarniczych 671.574,64 zł 

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia 
kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, 
zakup sprzętu pożarniczego oraz dotację dla OSP Albigowa na zakup samochodu 
ratowniczego - kwota 421.550,00 zł 
Pozostała niewykorzystana kwota 53.925,36 zł, w tym 28.000,00 zarezerwowana na 
zakup samochodu pożarniczego dla Albigowej. 

9. Obsługa długu publicznego 93.311,36 zł 

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych 
przez Gminę Łańcut w latach wcześniejszych. 
Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 71,8 %. 
Na koniec roku została niewykorzystana kwota 36.688,64 zł wynikająca z niskich stóp 
procentowych utrzymujących się w 2017 r. wpływających na oprocentowanie kredytów. 

10. Różne rozliczenia 15.972,33 zł 
I Wykorzystanie rezerw: 
1. Rezerwa ogólna na 2017 r. 174.000,00 zl 
Wykorzystano na: 
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 10.500,00 zł 
- remont szkoły w Rogoźnie 30.000,00 zł 
- remont szkoły w Handzlówce 15.000,00 zł 
- remont przedszkola w Handzlówce 4.500,00 zl 
- bieżące utrzymanie szkoły w Głuchowie 27.000,00 zł 
- bieżące funkcjonowanie szkoły w Albigowej 4.000,00 zł 
- bieżące funkcjonowanie szkoły w Handzlówce 15.000,00 zł 
- bieżące funkcjonowanie przedszkola w Handzlówce 6.400,00 zł 
- remont Domu Kultury w Cierpiszu 11.000,00 zł 
- remont budynku sportowego w Kosinie 16.000,00 zł 
- bieżące utrzymanie budynków gminnych 4.000,00 zł 
- bieżące funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 4.000,00 zł 
- konserwacja oświetlenia drogowego 5.000,00 zł 

Razem: 152.400,00 zł 
Pozostało : 21.600,00 zł 

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe planowana na 2017 r. 206.500,00 zł - w roku 
2017 rezerwa ta nie była wykorzystywana . 

3. Rezerwa inwestycyjna planowana na 2017 r. 
Wykorzystano na: 
- budowę chodnika przy drodze „Zagrody" w Głuchowie 

180.000,00 zł 

8.600,00 zł 



- uuaowę arogi „LJO rsynara w oiucnowie o i nn nn y . i oo,ou Z l 

- przebudowę drogi na działkach 1710 i 1728 w Albigowej i i nnn nn Zi 

- budowę palcu zabaw przy przedszkolu w Kraczkowej Af. nnn nn v i 
Z l 

- wykonanie podłogi plenerowej w Cierpiszu i nnn nn 1 .uuu,uu ,1 
Z l 

- wykonanie audytów energetycznych budynków 7 nnn nn / .uuu,uu v i 
Z l 

- budowa sali gimnastycznej w Handzlówce 15.000,00 zł 
- wykonanie monitoringu na budynku w Wysokiej 4.000,00 zł 
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ZA - projekt odcinka sieci wodociągowej Kosina - Głuchów 600,00 zł 
- budowa oświetleń drogowych w Kraczkowej 1.200,00 zł 

Razem: 151.500,00 zł 
Pozostało: 28.500,00 zł 

I I Wydatki 
Wykorzystano kwotę 15.972,33 z tytułu rozliczeń V A T z Urzędem Skarbowym. 
Pozostała niewykorzystana kwota 4.027,67 zł 

11. Oświata i wychowanie 33.674.016,14 zł 
z tego: 

a) funkcjonowanie szkół podstawowych 14.544.650,09 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 10.202.131,33 zł 
- wydatki majątkowe 1.772.702,84 zł 
b) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 546.980,94 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 476.188,13 zł 

c) funkcjonowanie przedszkoli 7.986.671,80 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 5.699.467,23 zł 
- wydatki majątkowe 306.648,71 zł 

d) funkcjonowanie gimnazjów 4.711.348,51 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 3.835.360,47 zł 
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 224.227,52 zł 

e) dowożenie uczniów do szkół 357.650,89 zł 
f) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół 804.059,31 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 720.793,01 zł 
g) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 1.802.226,35 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1.424.230,84 zł 
h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 109.887,03 zł 
i) utrzymanie stołówek szkolnych 1.396.285,23 zł 
w tym: 



- wynagrodzenia i pochodne 728.309,92 zł 
j ) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach 221.774,03 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 192.444,75 zł 
k) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach 891.118,76 zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 790.010,99 zł 
1) pozostała działalność (programy unijne realizowane 
w szkołach i przedszkolach - Kraczkowa i Wysoka) 301.363,20 zł 

Na inwestycje i remonty w oświacie w 2017 roku wydano kwotę 2.441.379,57 zł. 
W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty: 

* Albigowa 
- koncepcja budowy przedszkola 7.257,91 zł 
- remont schodów wejściowych w szkole 10.000,00 zł 
* Głuchów 
- remont szkoły (remont instalacji elektrycznej, wod.-kan) 43.905,00 zł 
- przebudowa szkoły 198.183,27 zł 
* Handzlówka 
- budowa sali gimnastycznej, termomodernizacja 

szkoły 1.571.531,56 zł 
- remont szkoły, wymiana okien 68.034,02 zł 
- remont sanitariatów w przedszkolu 15.011,84 zł 
* Kosina 
- remont pomieszczeń szkoły (remont instalacji elektrycznej) 49.994,25 zł 
- modernizacja kotłowni - projekt 2.988,01 zł 
* Kraczkowa 
- remont szkoły (izolacja ścian) 19.670,00 zł 
- budowa placu zabaw przy przedszkolu 295.027,60 zł 
* Rogóżno 
- remont szkoły 137.366,73 zł 
* Wysoka 
- remont szkoły średniej (instalacja elektryczna, remont podłóg) 22.409,38 zł 

W dziale tym wydatkowano kwotę 12.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego 
w miejscowościach: Rogóżno (szkoła - 10.000,00 zł) i Handzlówka (przedszkole -
2.000,00 zł) 
Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 98,0%. Nie wykorzystana kwota 
676.470,71 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków m. in. na: 
- zadaniach inwestycyjnych (projekt przedszkola w Albigowej poszedł 
do realizacji na 2018 r.) 85.898,45 zł 

- dowożenie uczniów do szkół 42.349,11 zł 
- wyżywienie uczniów ( mniejsze wpływy i faktyczne wydatki 
na posiłki w stołówkach ) 166.236,61 zł 

- realizacja projektów unijnych ( część wydatków przeszła 
do realizacji na 2018 r . ) 37.929,59 zł 



- dokształcanie nauczycieli 31.512,97 zł 

Pozostałe oszczędności wynikają z racjonalizacji pozostałych wydatków bieżących 
(m. in. oszczędności na energii, ogrzewaniu w placówkach oświatowych) oraz 
wynagrodzeń. 

12. Ochrona zdrowia 215.501,71 zł 
Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o uchwalony Gminny Program 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złoży Radzie Gminy w odrębnym 
sprawozdaniu. 
W dziale tym została niewykorzystana kwota 57.658,29 zł 

13. Pomoc społeczna 2.695.496,31 zł 
z tego: 
a) domy pomocy społecznej - opłaty za podopiecznych 521.896,93 zł 
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 133,01 zł 
c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 38.359,99 zł 
d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 338.320,17 zł 
e) wypłata dodatków mieszkaniowych 1.473,38 zł 
f) wypłata zasiłków stałych 147.348,60 zł 
g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.095.819,21 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 979.366,99 zł 
h) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 138.132,00 zł 
i) sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych 28.319,22 zł 
j ) sfinansowanie posiłków potrzebującym 385.693,80 zł 
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 91,6 %. 
Pozostała niewykorzystana kwota 247.058,69 zł, w tym m. in. na: 
- domy pomocy społecznej 88.103,07 zł 
- zasiłki okresowe 41.979,83 zł 
- zasiłki stałe 37.103,40 zł 
- dożywianie 37.737,20 zł 

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 1.116.024,22 zł 
z tego: 
a) funkcjonowanie świetlic szkolnych 860.841,72 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 775.086,57 zł 
b) wypłaty stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów 205.227,50 zł 
- stypendia socjalne ( 246 uczniów ) 204.136,36 zł 
- zasiłki szkolne (2 osoby ) 1.091,14 zł 
c) wypłaty stypendiów motywacyjnych (456 uczniów) 49.955,00 zł 
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 86.477,78 zł, w tym 
m. in. na: 



- świetlice szkolne 
- stypendia i pomoc materialna dla uczniów 

75.478,28 
10.954,50 

zł 
zł 

15. Rodzina 26.188.848,58 zł 
z tego: 
a) świadczenia wychowawcze (500+) 17.981.139,60 zł 
b) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 8.312.742,75 zł 
c) koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 849,56 zł 
d) wspieranie rodzin 39.217,95 zł 
e) rodziny zastępcze 50.898,72 zł 
f) sfinansowanie programu „za życiem" 4.000,00 zł 
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 99,5 %. 

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.524.017,38 zł 
z tego: 

a) zadania związane z budową sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych 273.475,85 zł 

w tym m.in.: 
- wykonanie studni w Albigowej 27.076,56 zł 
- budowa studni w Kraczkowej 104.689,12 zł 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowo—kanalizacyjne 

( zwrot wydatków mieszkańcom ) 103.994,90 zł 
- projekt łącznika sieci wodociągowej Kosina - Głuchów 17.220,00 zł 
- projekt sieci wod - kan Głuchów - Pastwisko 6.900,00 zł 
Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 81,5 % -
pozostała niewykorzystana kwota 61.924,15 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika 
m in. z niezrealizowania zaplanowanych wydatków na projekty (kolektora burzowego 
w Albigowej - 20.000,00) oraz niższymi kosztami wykonania innych zadań (wykonanie 
studni w Albigowej - pozostało 12.923,44 zł, projekt sieci wod - kan Głuchów -
Pastwisko - pozostało 13.100,00 zł) 

b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy 1.547.332,24 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 96.397,51 zł 

W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości 32.667,76 zł. 
c) oczyszczanie miast i wsi 40.086,17 zł 

Środki były przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy, edukację ekologiczną. 
W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota 20.977,62 zł w związku 
z niższymi kosztami usługi usunięcia azbestu z terenu gminy ( zadanie dofinansowane 
z WFOŚiGW) 

d) zakup sadzonek drzew i krzewów na tereny gminne 603,42 zł 
e) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt 

z terenu gminy, opłata za wyłapywanie zwierząt 63.020,64 zł 
f) oświetlenie dróg 593.852,35 zł 
z tego: 
- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 427.754,85 zł 



- projekt i budowa oświetlenia w Wysokiej 80.764,30 zł 
- projekt i budowa oświetlenia w Kraczkowej 70.333,20 zł 
- budowa oświetlenia w Cierpiszu 15.000,00 zł 

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 51.533,87 zł ( w tym na pokrycie kosztów 
oświetlenia ulicznego i konserwacji - kwota 37.431,37) 

h) pozostała działalność - wywóz padłych zwierząt 
z terenu gminy 5.047,50 zł 

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.725.003,01 zł 
w tym: 

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.920.000,00 zł 
- ochrona zabytków 119,72 zł 
- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących 

miejscową kulturę 12.954,13 zł 
- projekt rozbudowy Ośrodka Kultury w Soninie 95.825,33 zł 
- zakup patelni elektrycznej do O.K. w Głuchowie 5.491,95 zł 
- rozbudowę Ośrodka Kultury w Soninie 1.657.554,86 zł 
- zakup stojaków na rowery do Głuchowa 962,00 zł 
- remont Ośrodka Kultury w Cierpiszu 32.095,02 zł 

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 6.453,95zł 
(Głuchów). 
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 50,3 %. 
Nie wydatkowano kwoty 1.785.727,99 zł, w tym na rozbudowę Ośrodka Kultury w 
Soninie - kwota 1.782.551,64 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. 

18. Kultura fizyczna i sport 422.838,61 zł 
z tego: 
a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje 

w obiektach sportowych 77.936,36 zł 
w tym m. in: 
- wykonanie projektu boiska o sztucznej nawierzchni 

w Głuchowie 6.100,00 zł 
- budowa trybun na boisku w Wysokiej 12.484,50 zł 
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku L K S w Kosinie 4.176,47 zł 
- remont budynku L K S Kosina 25.182,50 zł 
- zakup kosiarki L K S Kosina 2.049,00 zł 
- remont stadionu L K S Handzlówka 4.359,98 zł 
- remont stadionu L K S Albigowa 4.302,25 zł 
- zakup kosiarki na stadion w Kraczkowej 2.499,00 zł 
- remont placu zabaw w Kraczkowej 3.310,00 zł 
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.500,03 zł. 
b) dotacja dla klubów sportowych 338.000,00 zł 
c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 6.902,25 zł 

Rezerwowane środki w dziale sport zostały wykorzystane w 91,3 % 



Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości zgodnej 
z uchwałą budżetową na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego 
sprawozdania. 

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia 
załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 
Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek należących 
i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 4 do 
niniejszego sprawozdania. 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków 
unijnych, realizowane w 2017 r. przez Gminę Łańcut określa załącznik Nr 5 
do sprawozdania. 

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2017 r. określa załącznik Nr 6 do 
sprawozdania. Wszystkie programy wieloletnie uchwalone przez Gminę Łańcut 
z końcem 2017 r. straciły ważność. 

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2017 r. Gmina Łańcut uzyskała ujemny 
wynik finansowy 7.860.084,67 zł. W wyniku pozostających na koniec 2016 roku 
nadwyżki, wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wziętego w 2017 r. 
kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł na koniec roku pozostała nadwyżka (wolne 
środki) w wysokości 1.968.469,41 zł. 

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2017 r. - 11.418.554,08 zł, w tym: 
- z tytułu wolnych środków z 2016 r. - 4.755.000,00 zł 
- z tytułu nadwyżki budżetowej na koniec 2016 r. - 663.554,08 zł 
- z tytułu zaciągniętego w 2017 r. - 6.000.000,00 zł 

Rozchody Gminy Łańcut w 2017 r. wynosiły 1.590.000,00 zł i wynikały ze spłaty 
zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. 

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 
3.074.922,54 zł, w tym m.in. : 

- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania 3.909,40 zł 
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 34.388,24 zł 
- z tytułu zaległości za ogrzewanie 27.349,51 zł 
- odsetki od w/w zaległości 18.308,67 zł 
- zaległości z tytułu rozgraniczeń gruntów 2.540,05 zł 
- należności podatkowe 1.487.696,84 zł 
w tym m.in.: 

* podatek z tytułu karty podatkowej 37.498,62 zł 
* podatek od nieruchomości od osób 

prawnych 85.479,28 zł 
* podatek od nieruchomości od osób 



fizycznych 772.710,75 zł 
* podatek rolny od osób fizycznych 132.250,67 zł 
* podatek od środków transportowych od 

osób fizycznych i prawnych 73.657,87 zł 
* odsetki od zaległości podatkowych 379.254,00 zł 

- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci 172.198,37 zł 
- należności od benificjentów programu 500+ 1.412,11 zł 
- należności od dłużników alimentacyjnych 1.273.053,47 zł 
- należności za pobyt w DPS 39.014,46 zł 
- należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1.514,17 zł 
- należności z tytułu V A T 13.233,64 zł 

Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.806.563,65 zł 
z tego m. in. : 

- zobowiązania bieżące wobec dostawców 
( faktury grudniowe do zapłaty w styczniu ) , w tym: 257.472,53 zł 
za wywóz odpadów z terenu gminy 119.53 3,5 0 zł 
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń 
( „ trzynastka " oraz wyrównanie wynagrodzeń 
do średnich w oświacie ) 2.362.585,04 zł 
w tym: 

* w Urzędzie Gminy 264.457,33 zł 
* w oświacie 1.985.314,99 zł 
* w pomocy społecznej 106.007,02 zł 
* w gospodarce odpadami 6.805,70 zł 

- grudniowe diety radnych gminy 26.405,99 zł 
- z tytułu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli 

na terenie innych gmin 22.792,00 zł 
- zobowiązania z tytułu wypłaty odszkodowań za działki 120.715,05 zł 
- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytów 16.593,04zł 

Ponadto na koniec 2017 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe 
z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 9.165.000,00 zł w tym: 

- kredyt zaciągnięty w ING Banku 
Śląskim na pokrycie deficytu z 2012 r. 20.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie 
deficytu z 2013 r. 1.395.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie 
deficytu z 2014 r. 1.150.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym 
w Łańcucie na pokrycie deficytu w 2015 r. 600.000,00 zł 
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na pokrycie deficytu w 2017 r. 6.000.000,00 zł 

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 
12.000,00 zł, w tym: 



- Spółka Akcyjna „ Municypium " - 10 akcji 
- Podkarpackie Centrum Handlowe „ Agrohurt " 
w Rzeszowie - 100 akcji 

Poza wydatkami z budżetu Gminy gospodarka finansowa była realizowana również 
przez: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut 

Plan Wykonanie 
Przychody 
w tym m. in.: 4.360.700,00 4.281.666,25 
-opłaty za wodę i ścieki 4.292.700,00 4.149.579,57 
- opłata stała za wodomierze 68.000,00 90.590,31 
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 11.735,22 

Koszty 
w tym m. in.: 4.549.057,51 4.526.070,97 
- wynagrodzenia i pochodne 1.042.500,00 1.025.124,48 
- wydatki inwestycyjne 88.357,51 82.787,88 
Stan funduszu obrotowego na początek roku - 368.357,51 zł na koniec roku -
123.952,79 zł 
Należności Z G K na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 267.163,16 zł. 
Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2017 r. posiadał zobowiązania bieżące 
w wysokości 369.596,00 zł 

Łańcut, marzec 2018 rok 


