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z wykonania budzetu gminy za I p61rocze 2013 r. 

Budzet Gminy Lancut na 2013 rok zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal£t Nr 

XXVIIJ242113 z dnia 24 stycznia 2013 r. po stronie dochod6w w wysokosci 

54.792.500,00 zl, zas po stronie wydatk6w 55.866.500,00 zl. 

Budzet po wprowadzonych zmianach przez Rad~ Gminy i W6jta Gminy na dzien 

30 czerwca 2013 r. po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 58.065.599,00 zl, zas 

po stronie planowanych wydatk6w 62.198.888,00 zl 


Dochody: 

Og6lem dochody za I p6lrocze zostary wykonane w 51,8 % z tego: 


1. Rolnictwo i lowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie 147.137,30 zl 
wynikaj£t z: 

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom 
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 147.043,15 zl 
- wplat czynszu za obwody lowieckie 94,15 zl 

2. 	 Transport i I~cznosc -planowane dochody w kwocie 130.000 zl wynikaj£t 
z dotacji wojewody na usuwanie skutk6w powodzi na drogach w Kraczkowej 
i Cierpiszu. 

3. 	 Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostary zrealizowane w 
kwocie 358.185,16 zl, z tego: 
a) oplaty za wieczyste uzytkowanie 3.201,45 zl 
b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj£ttkowych 150.468,53 zl 
c) wplywy z uslug ( ogrzewanie ) 67.283,41 zl 
d) wplywy ze sprzedazy skladnik6w maj£ttkowych w tym m.in.: 46.788,66 zl 
- sprzedaz grunt6w 40.234,00 zl 
- wprywy ze sprzedazy drzewa 5.870,66 zl 
e) wprywy z odsetek od nieterminowych wplat 1.568,07 zl 
f) zwrot koszt6w zast~pstwa procesowego 2.148,04 zl 
g) zwrot srodk6w unijnych jako dofinansowanie remontu D.K. w 
Gluchowie z 2012 r. 86.727,00 zl 

4. 	 Dzialalnosc uslugowa - dochody w tym dziale w kwocie 2.600,00zl wynikaj£t 
z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez gmin~. 

5. 	 Informatyka - dochody w wysokosci 29.686,97 zl wynikaj£t z dofinansowania 
unijnego do projektu " PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " 

6. 	 Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie 128.195,00 zl zostary 
wykonane w kwocie 69.464,16 zl, z tego: 

a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone 69.129,50 zl 
b) dochody zwi£tzane z realizacj£t zadan zleconych 63,55 zl 



7. 	 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s~downictwa - planowane dochody z tytulu dotacji ceIowych na 
prowadzenie stalego rejestru wyborc6w zostaly wykonane w kwocie 1.775,00 zl 

8. Obrona narodowa - planowane dochody w kwocie 1.500,00 zl wynikaj~ z 
dotacji wojewody na zadania zlecone z zakresu obronnosci. 

9. 	 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 
- plan dochod6w w kwocie 16.163 .30 1 ,00 zl zostal zreaIizowany w I p61roczu w 
wysokosci 7.330.920,05 zl tj 45,4%, z tego: 

a) udzialy we wplywach z podatku 
dochodowym 
b) wplywy z karty podatkowej 
c) wplywy z podatk6w od os6b prawnych 
wtym: 
- podatek od nieruchomosci 
- podatek ro Iny 
- podatek Idny 
- podatek od srodk6w transportowych 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 
- zwrot koszt6w upomnien 
- odsetki od nieterminowych wplat 
d) wplywy z podatk6w od os6b fizycznych 
wtym: 
- podatek od nieruchomosci 
- podatek roiny 
- podatek Iesny 
- podatek od srodk6w transportowych 
- podatek od spadk6w i darowizn 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 
- zwrot koszt6w upomnien 
- odsetki od nieterminowych wplat 
e) wplywy z oplaty skarbowej 
f) wplywy z oplaty ekspioatacyjnej 
g) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 
h) wplywy ze zwrotu koszt6w upomnien 
i) wplywy za zaj~cie pasa drogowego 
j) wplywy z oplat za zwi~kszenie wartosci 
nieruchomosci 
k) wplywy z oplat za odbi6r smieci 
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W I p6lroczu nizsze od planowanych s'\. wplywy z udzia16w gminy w podatku 
dochodowym. Istnieje tu zagrozenie nie wykonania zaplanowanych dochod6w. 
Ponadto na pewno b~d'\. nizsze wplywy z oplat za smieci ( dochody b~d'\. realizowane 
w II p61roczu ). 

10. R6zne rozliczenia - planowane dochody w kwocie 26.618 .656,00 zl zostaly 
wykonane w wysokosci 15.462.205,37 zl tj.58,1 % planu, z tego: 
- sUbwencja oswiatowa 11.426.352,00 zl 
- subwencja wyr6wnawcza 3.980.418,00 zl 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 55.435,37 zl 

11. O§wiata i wychowanie - planowane dochody w wysokosci 3.283.776,00 zl 
zostaly wykonane w I p61roczu w wysokosci 1.061.630,66 zl tj 32,3 %planu, z tego: 
- wplywy z oplat za przedszkola 273.774,65 zl 
- wplywy z oplat za wyzywienie 527.292,70 zl 
- wplywy z ushIg ( oplaty za media, basen ) 2.553,02 zl 
- wplywy z oplat duplikaty swiadectw 261,00 zl 
- dochody z tytuhI najmu pomieszczen 2.460,00 zl 
- dotacje unijne do zaj~c realizowanych przez jednostki oswiatowe 203.270,13 zl 
- dotacje unijne do inwestycji oswiatowych 22.085,61 zl 
- dotacje celowe do inwestycji ze srodk6w budzetu panstwa 30.168,55 zl 
Nizsze wykonanie dochod6w wynika g16wnie z faktu iz dotacje unUne do zadan 
inwestycyjnych realizowanych w oswiacie ( termomodernizacja szk61 w Wysokiej i 
GhIchowie oraz modernizacja szkoly w Soninie ) s'\. planowane w II p6lroczu. 

12. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikaj'\. ze zwrotu niewykorzystanej 
dotacji z 2012 r. z Izby Wytrzezwien w Rzeszowie 1.243,58 zl 

13. Pomoc spoleczna - wykonanie dochod6w w kwocie 3.455.433,05z1 tj.50,9 % 
planu wynika z: 
a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 3.020.394,00 zl 
b) dochod6w zwi'\.zanych z realizacj'\. zadan zleconych 28.828,93 zl 
c) dotacj i na zadania wlasne 299.287,00 zl 
d) dotacji celowych w ramach program6w finansowanych ze 
srodk6w unijnych 86.080,75 zl 
e) wplyw6w z ushIg opiekunczych 13.142,11z1 
f) zwrotu nienaleznie pobranych swiadczeil rodzinnych 4.401,77 zl 
g) odsetki od nienaleznie pobranych swiadczen 3.298,49 zl 

14. Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej - dochody w tym dziale 
wynikaj'\. ze zwrotu dotacji przez Powiat Przeworski niewykorzystanej w 2012 r. w 
kwocie 8.000,00 zl. 

15. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tyrn dziale w kwocie 
42.375,00 zl wynikaj'\. z dotacji otrzymanych na wyplaty stypendi6w dla uczni6w. 



16. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p61roczu dochody w tym 
dziale zostaly zrealizowane w kwocie 838.519,47 zl, z tego: 
- oplaty srodowiskowe z Urz~du Marszalkowskiego 12.681,86 zl 
- wplaty mieszkanc6w zwiqzane z realizowanymi inwestycjami 1.572,00 zl 
- srodki unijne na dofinansowanie inwestycji 824.265,61 zl 

17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonane dochody w kwocie 
1.254.149,76 zl wynikajq z dotacji unijnych na rozbudow~ D .K. w Kraczkowej (srodki 
unijne za roboty realizowane w 2012 r. ) 

18. Kultura fizyczna - planowane srodki w wysokosci 548.000,00 zl b~dq stanowi6 
dotacje unijne do budowy boiska w Rog6znie oraz plac6w zabaw na terenie gminy 
( otrzymanie srodk6w planowane jest w II p61roczu ). Wykonanie dochod6w w 
kwocie 30,23 zl wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 r. przez klub 
sportowy z Albigowej. 

Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w klasyfikacji 
budzetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biezqcych i majqtkowych przedstawia 
zalqcznik Nr 1 do informacji. 

Wydatki: 
Plan wydatk6w na koniec czerwca wyni6s1 62.198.888,00 zl, zas wykonanie za 
I p61rocze wynioslo 27.351.921,36 zl tj. 44,0 % planu, z tego: 

1. Rolnictwo i lowiectwo - srodki wykorzystano w wysokosci 187.432,47 zl 
wtym: 
- renowacj~ row6w gminnych 18.209,11 zl 
- wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 22.180,21 zl 
- zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolnik6w 147.043,15 zl 

2. Transport i l~cznosc - planowane srodki na inwestycje, remonty i utrzymanie 
dr6g w kwocie zl wI p61roczu wykorzystano w wysokosci 415.476,93 zl . 

Do chwili obecnej podpisano umowy z Marszalkiem Wojew6dztwa Podkarpackiego 
na dofinansowanie w fonnie pomocy finansowej budowy chodnika przy drodze 
wojew6dzkiej w Soninie. Umow~ na budow~ chodnika w Wysokiej Urzqd 
Marszalkowski moze zawrze6 dopiero jezeli w budzecie Marszalka b~dq jakies 
oszcz~dnosci. W biezqcym roku Urzqd Marszalkowski dofinansowuje tylko jedno 
zadanie w gminie. 
Nie zawarto jeszcze ze Starostq Lancuckim um6w na pomoc finansowq poniewaz na 
najblizszej sesji Rady Gminy b~dzie zmieniona uchwala 0 pomocy finansowej dla 
Powiatu 
Podpisanie umowy z powiatem oraz przekazanie srodk6w na poszczeg6lne zadania 
planowane jest na II p61rocze. 



Do chwili obecnej na drogach gminnych zakonczono remonty dr6g gminnych 
w Kraczkowej i Cierpiszu na kwot~ 307.581,38 zl (zadania te S'l dofinansowane przez 
Wojewod~ Podkarpackiego ze srodk6w na usuwanie skutk6w powodzi ). 
Ponadto rozstrzygni~to przetarg na remont drogi " Male Doly " w Kosinie - kwota 
337.945,96 zl. 
Pozostale zaplanowane na ten rok do wykonania zadania drogowe S'l przygotowane do 
realizacj i. 
Na biez'lcO s'l r6wniez realizowane remonty cZ'lstkowe dr6g gminnych oraz 
wykorzystywane srodki na kamien na drogi dla poszczeg61nych miejscowosci 
w ramach srodk6w przyznanych z Funduszu Soleckiego. 

3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane srodki w kwocie 772.071,00 zl 
wydatkowano w wysokosci 378.383,72 z!. 

Do chwili obecnej zrealizowany zostal remont D.K. w Wysokiej ( wartosc 45.000 zl ). 
Wykonano r6wniez projekt odwodnienia budynku O.Z. w Kraczkowej ( realizacja 
planowanajest w II p6lroczu). 
Pozostale 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. 

4. Dzialalnosc uslugowa - planowane srodki w kwocie 368.676,00 zl 
wykorzystano w wysokosci 24.327,26 zl, w tym: 

- plany zagospodarowania przestrzennego 3.809,16 zl 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.518,10 zl 

5. 	 Informatyka - zarezerwowane srodki w wysokosci 407.900,00 zl zostaly 
wykorzystane w wysokosci 34.925,85 zl na wsp6lfinansowanie programu 
" Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " wsp6lfinansowanego ze 
srodk6w unijnych. 
Pozostale wydatki planowane na II p6lrocze. 

6. 	 Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokosci 4.271.709 zl 
wykorzystano w kwocie 2.279.935,22zl tj 53,4 % planu, w tym na: 

a) realizacj~ zadan zleconych w zakresie administracji rZ'ldowej 178.939,00 zl 
b) funkcjonowanie Rady Gminy Lancut 117.943,20 zl 
c) pokrycie koszt6w funkcjonowania Urz~du Gminy w tym: 1.835.422,43 zl 
- wynagrodzenia i pochodne l.505.514,37 zl 
d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 221,50 zl 
e) promocj~ gminy 13.882,95 zl 
f) pozostal'l dzialalnosc ( utrzymanie biur soltys6w, roznoszenie 
nakaz6w podatkowych ) 133.526,14 zl 



7. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s~downictwa 
W dziale tym zarezerwowano kwot<r 3.545,00 zl na utrzymanie stalego rejestru 
wyborc6w, w tym w I p6lroczu wydatkowano 1.775,00 zl. 

8. 	 Obrona narodowa - w dziale tym zarezerwowano kwot<r 1.500,00 zl na 
prowadzenie ewiczen obronnych. Wydatki maj't bye realizowane w II p6lroczu. 

9. 	 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w I p6lroczu 
wydatkowano kwot<r 94.830,76 zl tj 39,1 % planu na utrzyroanie ochotniczych 
strazy pozarnych. 

Srodki rezerwowane na paliwo dla policji (2.500,00 zl ) zostan't wykorzystane 
w II p6lroczu biez'tcego roku. 

10. 	 Obsluga dlugu publicznego - wydatkowano kwot<r 190.417,56 zl na splat<r 
odsetek od pozyczek i kredyt6w zaci~ni<rtych przez gmin<r w latach 
wczesniejszych. 

11. 	 R6zne rozliczel1ia - w dziale tym planowane s't rezerwy - do rozdysponowania 
pozostaly rezerwy w wysokosci 529.000,00 zl w tym: 

- rezerwa og6lna 250.000,00 zl 
- rezerwa na zadania z zakresu zarz'tdzania kryzysowego 94.000,00 zl 
- rezerwa inwestycyjna 185.000,00 zl 

Z rezerwy na zadania z zakresu zarz'tdzania kryzysowego wykorzystano kwot<r 
26.000,00 zl na remont drogi w Cierpiszu. 
Z rezerwy inwestycyjnej wI p6lroczu wykorzystano kwot<r 15.000,00 zl na: 
- projekt wentylacji budynku UG 5.000,00 zl 
- projekt kanalizacji w Kraczkowej 2.000,00 zl 
- projekt stacji uzdatniania wody w Kosinie i zbiornika w Rog6znie 8.000,00 zl 

12. Oswiata i wychowanie - plan wydatk6w na biez'tcy rok wynosi 
32.222.973,00 zl. WI p6lroczu wydatkowano kwot<r 15.043.614,22 zl, z tego na: 
a) szkoly podstawowe w tym: 6.255.914,09 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 5.150.749,11 zl 

Do chwili obecnej wyloniono wykonawc<r na termomodernizacj<r szkoly w Gluchowie. 
Ponadto trwa projekt Sali gimnastycznej w Handzl6wce. Wykonano juz monitoring 
boiska sportowego w Kosinie ( 13.800,00 zl ), trwa wykonanie monitoringu na szkole 
w Wysokiej. Pozostale planowane prace remontowe w szkolach przewidziane S't do 
realizacji w okresie wakacyjnym. 

b) przedszkola w tyro: 2.999.708,30 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 2.246.613,68 zl 
Z zadan inwestycyjno - remontowych zrealizowano projekt przedszkola w Kosinie 
trwa wylanianie wykonawcy tego zadania. Ponadto wyloniono wykonawc6w na 



remonty przedszkoli w Wysokiej, Handz16wce i Albigowej. Roboty remontowe b~d'l. 
realizowane w trakcie wakacji. 

c) gimnazja w tym: 3.391.195,28 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 2.691 .032,93 zl 
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handz16wce 228.039,84 zl 

142.290,11 zl 
d) dowozenie uczni6w do szk6l 

401.078,05 zl 
e) utrzymanie ZAFOSiP w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 366.967,56 zl 

975.467,41 zl 
t) szkoly zawodowe w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 755.037,44 zl 
W Zespole Szk61 w Wysokiej wyloniono wykonawc~ na termomodernizacj~ szkoly. 
g) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 34.599,20 zl 

598.166,17z1 
h) stol6wki szkolne, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 336.991,14 zl 

i) wydatki na dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne ( finansowane ze 245.195,61 zl 
srodk6w unijnych ) 

13. 	 Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochron~ zdrowia w kwocie 
180.000,00 zl wykorzystano w wysokosci 46.551,80 zl na koszty zwi'l.zane z 
realizacj'l. Gminnego Programu Przeciwdzialaniu Alkoholizmowi. 

14. 	 Pomoc spoleczna - plan wydatk6w w kwocie 8.525.373,00 zl zostal 
wykorzystany w I p61roczu w wysokosci 4.204.086,74 zl tj 49,3 % planu, z tego 
na: 

a) oplaty za pobyt w Domach Spolecznych podopiecznych z terenu 
gmmy 229.989,05 zl 
b) zadanie z zakresu rodzin zast~pczych 2.735,24 zl 
c) swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.961.822,22 zl 
d) skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobieraj'l.ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 6.293,84 zl 
e) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 134.361,21 zl 
t) dodatki mieszkaniowe 5.976,53 zl 
g) zasilki stale 42.987,20 zl 
h) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w tym: 481.233,03 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 377.832,20 zl 
i) zaplat~ za uslugi opiekur1cze 78.152,40 zl 
j) pozostala dzialalnosc - doplata do posilk6w, zaplata za 
swiadczenia piel~gnacyjne, wynagrodzenia pracownik6w spolecznie 
uZytecznych 260.536,02 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 Lancut na zaj~cia rehabilitacyjne. 

16. 	 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano kwot~ 431.996,29 zl, 
z tego na: 

a) utrzymanie swietlic szkolnych w tym: 336.258,95 zl 
- wynagrodzenia i pochodne 296.866,50 zl 
b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w 89.588,00 zl 
c) zwrot cz~sci dotacji unijnych przyznanej na zakup pomocy 
naukowych w szkolach podstawowych 6.149,34 zl 

17. 	 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p61roczu wykorzystano 
srodki w wysokosci 2.847.104,31 zl, z tego: 

a) gospodarka sciekowa i ochrona w6d 2.593.391,83 zl 
W trakcie realizacji S£l. zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne 
b) gospodarka odpadami - wdrozenie nowego systemu gospodarki 5.945,70 zl 
c) oczyszczanie miast i wsi - wyw6z odpad6w komunalnych 
( I p61rocze ) 11.565,28 zl 
d) utrzymanie zie1eni - zakup sadzonek krzew6w na tereny gminne 779,00 zl 
e) pokrycie koszt6w pobytu bezpanskich zwierz£l.t z terenu 
gminy w schronisku 4.192,88 zl 
f) oswietlenie uliczne - wydatkowano kwot~ na wydatki biez£l.ce 229.268,34 zl 
zwi£l.zane z oswietleniem i konserwacj£l. 

g) pozostala dzialowosc - wyw6z padlych zwierz£l.t z terenu gminy 1.961,28 zl 

18. 	 Kultura i ochrona dziedzic1wa narodowego - planowane srodki w kwocie 
1.931.500,00 zl wydatkowano w wysokosci 928.681,60 zl tj 48 ,1% planu, w tym: 

a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Lancut 927.000,00 zl 
b) zakup nagr6d w konkursach upowszechniaj£l.cych miejscow£l. 
kultur~ 1.681,60 zl 

19. 	 Kultura fizyczna - srodki w tym dziale wI p61roczu wydatkowano w wysokosci 
269.307,48 zl, w tym na: 

a) utrzymanie, biez£l.ce remonty i inwestycje w obiektach 
sportowych 23.003,08 zl 
W ramach wydatk6w na inwestycje realizowanajest modernizacja stadionu w 
Rog6znie wsp61finansowana ze srodk6w unijnych 
b) dotacje dla klub6w sportowych 178.000,00 zl 
c) organizacj~ imprez masowych w zakresie sportu 3.323,50 zl 
d) budow~ plac6w zabaw na terenie gminy ( zadanie 
wsp6lfinansowane ze srodk6w unijnych ) 64.980,90 zl 
Pozostale wydatki na place zabaw przewidziane S£l. na II p61rocze. 

http:biez�l.ce
http:biez�l.ce
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Zestawienie wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w ukladzie 

dzial6w i rozdzial6w klasyfikacji budzetowej z wyodr~bnieniem: 


a) wydatk6w biez'lcych, w tym: 

- wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

* wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
* wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich zadan statutowych 
- dotacje na zadania biez'lce 
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
- wydatki w na programy i projekty finansowane z udzialem srodk6w pochodz'lcych 
z budzetu Unii Europejskiej 
- wydatki z tytulu por~czen i gwarancji 
- wydatki zwi'lzane z obslug'l dlugu gminy 
b) wydatk6w maj'ltkowych, w tym na: 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem 
srodk6w pochodz'lcych z budzetu Unii Europejskiej 
- zakup i obj~cie akcj i i udzial6w 
- wniesienie wklad6w do sp6lek prawa handlowego 

przedstawia zal'lcznik Nr 2 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2013 r. 

Zestawienie dochod6w i wydatk6w zwi'lzanych z realizacja zadan zleconych z zakresu 
administracji rZ'ldowej i innych zadan zleconych przedstawia zal'lcznik Nr 3 do 
informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2013 roku. 

Omina Lancut w 2013 r. nie zawierala porozumien na realizacj~ zadan z organami 
administracji rZ'ldowej. 

Naleznosci wymagalne Ominy Lancut na dzien 30 czerwca 2013 r. wynosz'l 
2.157.348,62 zl, w tym naleznosci podatkowe 1.427.879,17 z1. 

Omina Lancut na koniec czerwca 2013 r. posiadala zobowi'lzania dlugoterminowe 
z tytulu zacictgni~tych kredyt6w i pozyczek na l'lczn'l kwot~ 7.127.757,52 zl, w tym: 
- pozyczka na kanalizacj~ Handzl6wki 29.496,00 zl 
- kredyt termomodernizacyjny na szkol~ w Wysokiej 87.171,00 zl 
- kredyt termomodernizacyjny na szkol~ w Kosinie 56.090,52 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( INO Bank SI'lski ) 1.020.000,00 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. ( BRE Bank) 2.335.000,00 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2011 r. ( INO Bank SI'lski ) 2.250.000,00 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2012 r. ( INO Bank Sl'lski ) 1.350.000,00 zl 

Omina Lancut na 30 czerwca 2013 r. nie posiadala zadnych zobowi'lzan 
wymagalnych, wystClPily jedynie zobowi'lzania biez'lce w wysokosci 145.777,38 zl, 
kt6re zostaly uregulowane w miesi'lcu lipcu biez'lcego roku. 
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Na koniec czerwca 2013 r. Gmina Lancut uzyskala przychody w wysokosci 
4.024.289,00 zl, kt6re pochodzily z wolnych srodk6w z lat ubieglych 
(3.977.544,00 zl ) oraz nadwyzki na koniec 2012 r. ( 46.745,00 zl ). 

Gmina w I p6lroczu 2013 r. nie zaci~n~la zadnych pozyczek ani kredyt6w. Kredyt 
planowany jest do wzi~cia w II p6lroczu. 

Rozchody Gminy w I p6lroczu wynosily 1.157.276,00 zl wynikaly ze splaty 
zaci~ni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 

Przychody i wydatki zakladow budtetowych 

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 

Przychody 1.939.711,84 zl 
w tym m.in.: 
- dochody z tytulu oplat za wod~ i scieki 1.721.017,72 zl 
- oplaty stale za wodomierze 55.024,36 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 9.746,11 zl 

Koszty 1.676.481,39 zl 
w tym m.in.: 

- wynagrodzenia i pochodne 362.929,15 zl 


Planowane na 2013 r. przychody ZGK w I p6lroczu zostaly zrealizowane w 51,4%, 

natomiast koszty w 45,5 %. 

Zaklad Gospodarki Komunalnej na dzien 30 czerwca 2013 r. posiadal naleznosci na 

kwot~ 254.069,90 zl oraz zobowiqzania biezqce na kwot~ 214.497,41 zl. 


Lancut, sierpien 2013 r. 


