
Załącznik Nr 5 do sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2017 r. 

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

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

Dział 600 Transport i łączność 3.313.989,00 zł 
60016 Drogi publiczne gminne 3.313.989,00 zł 

a) wydatki majątkowe 3.313.989,00 zł 
W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 100.000,00 w związku z robotami 
dodatkowymi na zadaniu. 

2) Projekt „ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Łańcut" - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.620.845,00 zł 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.620.845,00 zł 

a) wydatki majątkowe 4.620.845,00 zł 
W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 37.746,00 zł w związku ze 
zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania. 

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 1.326.391,00 zł 
80101 Szkoły podstawowe 1.326.391,00 zł 

a) wydatki majątkowe 1.326.391,00 zł 
W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 157.761,00 zł w związku 
z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu. 

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 119.866,00 zł 
80195 Pozostała działalność 119.866,00 zł 

a) wydatki bieżące 119.866,00 zł 
W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 2.782,00 zł w związku 
z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r. 



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

Dział 801 Oświata i wychowanie 18.950,00 zł 
80195 Pozostała działalność 18.950,00 zł 

a) wydatki bieżące 18.950,00 zł 
W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 11.088,00 zł w związku 
z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r. 

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.186,00 zł 
80195 Pozostała działalność 4.186.00 zł 

a) wydatki bieżące 4.186,00 zł 
W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 11.634,00 zł w związku 
z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r. 

7) Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury 
na terenie ROF" - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 950.000,00 zł 
92195 Pozostała działalność 950.000,00 zł 

a) wydatki majątkowe 950.000,00 zł 
W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 2.490.231,00 zł w związku z 
wprowadzeniem środków unijnych oraz zwiększeniem wkładu własnego gminy na w/w 
projekt. 

Ponadto w trakcie 2017 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków 
unijnych uległ zwiększeniu - do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania, 
w tym: 

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

Dział 710 Działalność usługowa 25.178,00 zł 
71095 Pozostała działalność 25.178,00 zł 

a) wydatki bieżące 25.178,00 zł 

9) Projekt „ Dobry zawód - lepsza przyszłość " - projekt realizowany przez Zespół 
Szkół w Wysokiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dział 801 Oświata i wychowanie 110.239,79 zł 
80195 Pozostała działalność 1 10.239,79 zł 



a) wydatki bieżące 110.239,79 zł 
10) Projekt „Erasmus+" projekt realizowany przez Przedszkole w Kraczkowej ze 
środków programu Erasmus 

Dział 801 Oświata i wychowanie 22.627,00 zł 
80195 Pozostała działalność 22.627,00 zł 

a) wydatki bieżące 22.627,00 zł 

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 37.360,00 zł 
80195 Pozostała działalność 37.360,00 zł 

a) wydatki bieżące 37.360,00 zł 


