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37-100 uncut 
ul. Mickiewicza 2 a Zah\.cznik Nr I do Informacji 

z wykonania budzetu Gminy 
Lancut za I p6trocze 20 13 r. 

, 
DOCHODY - I POlROCZE 2013 r. 

Lp. Dziai 	 Nazwa dziaiu Plan Wykonanie % 
1. 	 010 Rolnictwo i lowiectwo 207.043,00 147.137,30 71,1 

a) dochody biez~ce, w 207.043,00 147.137,30 71,1 
tym 
- dotacje celowe 
zwi~zane z realizacj~ 
zadail z zakresu 
administracj i rz~dowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 147.043,00 147.043,15 100,0 
- wpiywy z czynszu za 
obwody iowieckie 94,15 
- dotacje z samorz~du 
wojew6dztwa 60.000,00 

2. 	 600 Transport i I~cznosc 130.000,00 

a) dochody biez~ce 130.000,00 

- dotacje celowe na 

zadania wiasne 130.000,00 


3. 	 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 517.927,00 358.185,16 69,2 
a) dochody biez~ce, w 517.927,00 311.396,50 60,1 
tym 
- wplywy z opiat za 
wieczyste uzytkowanie 6.000,00 3.201,45 53,4 
- dochody z najrnu i 
dzierzawy skladnik6w 
maj~tkowych 295.000,00 150.468,53 51,0 
- wplywy z usiug 
(opiaty za ogrzewanie ) 130.000,00 67.283,41 51,8 
- odsetki od 
nieterminowych wpiat 200,00 1.568,07 784,0 
- zwrot koszt6w 
zast«pstwa 
procesowego 2.148,04 
- dofinansowanie 
unijne do remontu D.K. 
w Gluchowie 86.727,00 86.727,00 100,0 
b) dochody maj~tkowe 46.788,66 



- wplywy ze sprzedazy 
skladnik6w 
maj'ltkowych 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 
a) dochody biez'tce, 
wtym: 
- dochody z tyturu 
rozgraniczen grunt6w 

5. 720 Informatyka 
a) dochody maj'ttkowe 
wtym: 
- dotacje celowe 
srodk6w unijnych 

6. 750 Administracj a 
publiczna 
a) dochody biez'tce, 
w tym m. in.: 
- dotacje celowe 
zwi'tzane z realizacj't 
zadan z zakresu 
administracji rZ'tdowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 
- dochody zwi'tzane z 
realizacj't zadan 
zleconych 

7. 751 Urz~dy naczelnych 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

a) dochody biez'tce, 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi'tzane z realizacj't 
zadan z zakresu 
administracji rz'\;dowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 

8. 752 Obrona narodowa 
a) dochody biez'tce 

35.000,00 
35.000,00 

35.000,00 

346.715,00 
346.715,00 

346.715,00 

128.195,00 

128.195,00 

128.195,00 

3.545,00 
3.545,00 

3.545,00 

1.500,00 
1.500,00 

46.788,66 

2.600,00 7,4 
2.600,00 7,4 

2.600,00 7,4 

29.686,97 8,6 
29.686,97 8,6 

29.686,97 8,6 

69.464,16 54,2 

69.464,16 54,2 

69.129,50 53,9 

63,55 

1.775,00 50,1 
1.775,00 50,1 

1.775,00 50,1 



wtym: 
- dotacje celowe 
zwiqzane z realizacjet 
zadan z zakresu 
administracj i rzetdowej 
oraz innych zadan 
zleconych gminie 

9. 	 756 Dochody od os6b 
prawnych od os6b 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych 

osobowosci prawnej 
oraz wydatki 
zwi~zane z ich 
poborem 
a) dochody biezetce, 
wtym: 
- wplywy z karty 
podatkowej 
- podatek od 
nieruchomosci 
- podatek rolny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w 
transportowych 
- podatek od spadk6w i 
darowizn 
- podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 
- dochody z tytulu 
zwrotu koszt6w 
upomnien 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 
podatk6w i oplat 
- wplywy z oplaty 
skarbowej 
- wplywy z oplaty 
eksploatacyjnej 
- wplywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 
- wplywy z oplat za 
smieci 

1.500,00 


16.163.301,00 
16.163.301,00 

3.000,00 

3.870.000,00 
1.600.000,00 

17.000,00 

245 .000,00 

31.000,00 

265.000,00 

37.000,00 

25.000,00 

55.000,00 

180.000,00 

1.266.600,00 

7.330.920,05 45,4 
7.330.920,05 45,4 

1.165,01 38,8 

2.140.382,92 55,3 
1.106.120,65 69,1 

12.684,86 74,6 

150.701,40 61,5 

24.911,20 80,4 

131.873,50 50,0 

9.010,58 

27.953,16 75,5 

15.582,30 62,3 

28.860,95 52,5 

138.521,06 76,9 



- wplywy za zaj~cie 
pasa drogowego 
- oplata za wzrost 
wartosci nieruchomosci 
- zwrot koszt6w 
upomnieiJ. 
- udzialy we wplywach 
z podatku 
dochodowego od os6b 
fizycznych 
- udzialy we wplywach 
z podatku 
dochodowego od os6b 
prawnych 

10. 758 R6zne rozliczenia 
a) dochody biez'tce, 
wtym: 
- subwencja oswiatowa 
- subwencja 
wyr6wnawcza 
- odsetki od srodk6w na 
rachunku bankowym 

11. 801 O§wiata i wychowanie 
a) dochody biez'tce, 
wtym: 
- dotacje celowe ze 
srodk6w unijnych 
- wplywy z oplat za 
pobyt dzieci w 
przedszkolach 
- wplywy z oplat za 
wyzywleme 
- wplywy z oplat za 
duplikaty swiadectw 
- wplywy z uslug 
( oplaty za media, 
rozmowy telefoniczne, 
basen) 
- dochody z tytulu 
wynajmu pomieszczeiJ. 
b) dochody maj'ttkowe, 
wtym: 
- dotacje celowe ze 
srodk6w unijnych 

8.438.701,00 

130.000,00 

26.618.656,00 
26.618.656,00 

18.567.824,00 

7.960.832,00 

90.000,00 

3.283.776,00 
1.876.742,00 

364.252,00 

420.000,00 

1.092.500,00 

1.407.024,00 


1.346.686,00 


2.434,20 

12.500,00 

26,40 

3.520.939,00 41,7 

7.252,86 5,6 

15.462.205,37 58,1 
15.462.205,37 58,1 

11.426.352,00 61,5 

3.980.418,00 50,0 

55.435,37 61,6 

1.061.630,66 32,3 
1.009.376,50 53,8 

203.270,13 55,8 

273.774,65 65,2 

527.292,70 48,3 

26,00 

2.553,02 

2.460,00 
52.254,16 3,7 

22.085,61 1,6 



- dotacje celowe ze 
srodk6w budzetu 
panstwa 

12. 851 Ochrona zdrowia 
a) dochody biez'tce 
wtym: 
- zwrot 
niewykorzystanej 
dotacji z 2012 r. z Izby 
Wytrzezwien z 
Rzeszowa 

13. 852 Pomoc spoleczna 
a) dochody biez'tce, 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi'tzane z realizacj't 
zadan z zakresu 
administracji rZ'tdowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 
- dochody zwi'tZane z 
realizacj't zadan 
zleconych 
- dotacje celowe na 
zadania wlasne 
- dotacje celowe w 
ramach program6w 
finansowanych z Unii 
Europejskiej 
- wplywy z odplatnosci 
za uslugi opiekuncze 
- zwrot nienaleznie 
pobranych swiadczen 
rodzinnych 
- odsetki od nienaleznie 
pobranych swiadczen 

14. 853 Pozostale zadania w 
zakresie polityki 
spolecznej 
a) dochody biez'tce 
wtym: 
- zwrot dotacji z 2012 r. 
z Powiatu 

60.338,00 


6.788.543,00 
6.788.543,00 

5.978.400,00 

30.000,00 

510.860,00 

206.283,00 

33.000,00 

26.000,00 

4.000,00 

8.000,00 
8.000,00 

30.168,55 50,0 

1.243,58 
1.243,58 

1.243,58 

3.455.433,05 50,9 
3.455.433,05 50,9 

3.020.394,00 50,5 

28.828,93 96,1 

299.287,00 58,6 

86.080,75 41,7 

13.142,11 39,8 

4.401,77 16,9 

3.298,49 82,5 

8.000,00 100,0 
8.000,00 100,0 



Przeworskiego 

15. 	 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 
a) doehody biezqce 
- dotaeje eelowe na 
zadania wlasne 

16. 	 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
srodowiska 
a) doehody biezqce 
- srodki z oplat 
srodowiskowyeh z 
Urz~du 

Marszalkowskiego 
b) doehody majqtkowe, 
wtym: 
- otrzymane darowizny 
( wplaty mieszkane6w ) 
- srodki unijne na 
dofinansowanie 
inwestyeji 

17. 	 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 
a) doehody majqtkowe 
wtym 
- dotaeje eel owe ze 
srodk6w unijnyeh
zwrot za D.K. w 
Kraezkowej 

18. 926 	 Kultura fizyczna 
a) doehody biezqce 
wtym: 
- zwrot dotaeji przez 
klub sportowy z 2012 r. 
b) doehody majqtkowe 
wtym: 
- dotaeje eel owe ze 
srodk6w unijnyeh 

Ogolem: 

8.000,00 

42.375,00 
42.375,00 

42.375,00 

1.988.873,00 
30.000,00 

30.000,00 
1.958.873,00 

1.958.873,00 

1.254.150,00 
1.254.150,00 

1.254.150,00 

548.000,00 

548.000,00 

548.000,00 

58.065.599,00 

8.000,00 100,0 

42.375,00 100,0 
42.375,00 100,0 

42.375,00 100,0 

838.519,47 42,2 
12.681,86 42,3 

12.681,86 42,3 
825.837,61 42,2 

1.572,00 

824.265,61 42,0 

1.254.149,76 100,0 
1.254.149,76 100,0 

1.254.149,76 100,0 

30,23 0,1 
30,23 

30,23 

30.063.355,76 51,8 


