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Informacja 0 ksztaltowaniu sif wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym 0 przebiegu realizacji przedsifwzifC 

wieloletnich za I p61rocze 2013 r. 

1. 	 Wykonanie p1anowanego w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 r. 
budzetu przedstawia si~ nast~pujqCo: 
a) w zakresie dochod6w budzetu gminy: 
- dochody biezqce zostaly wykonane w kwocie 27.856.210,60 zl tj. 53,0% planu 

wtym: 
- z tytulu udzialu 'we wplywach z podatku dochodowego 
od os6b fizycznych 3.520.939,00 zl 
- z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego 
od os6b prawnych 7.252,86 zl 
- podatki i oplaty, w tym: 3.802.728,19 zl 
* podatek od nieruchomosci 2.140.382,92 zl 
- subwencja og61na 15.406.770,00 zl 
- z dotacji 3.978.l67,14 zl 
- dochody majqtkowe zostaly wykonane w kwocie 2.207.145,16 zl tj. 40,0% 
planu, w tym: 
- ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych 46.788,66 zl (sprzedaz grunt6w i 
dzrzewa) 
- z tytulu dotacji 2.l60.356,50 zl 

Wykonanie dochod6w realizowane jest p1anowo. Nizsza od planowanych moze bye 
realizacja dochod6w z tytulu udzialu gminy w podatku dochodowym oraz dochody z 
oplat za wyw6z odpad6w. 

b) w zakresie wydatk6w budzetu gminy: 
- wydatki biezqce zostaly wykonane w kwocie 24.573.418,94 zl tj. 47,9% planu 

wtym: 
* na wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 14.256.068,77 zl 
* zwiqzanych z funkcjonowaniem organ6w JST 	 l.953.365,63 zl 
* z tytulu gwarancji i por~czen 	 0,00 zl 
* na obslug~ dlugu 190.417,56 zl 
- wydatki majqtkowe zostaly wykonane w kwocie 2.778.502,42 zl tj. 25,5% 
planu. 

Nizsze wykonanie wydatk6w majqtkowych wynika ze specyfiki realizacji budzetu 
platnose za wi~kszose przewidzianych do realizacji w danym roku zadan przypada na 
II p6lrocze. Szczeg6lowy opis zaawansowania realizacji zadan inwestycyjnych zostal 
przedstawiony w informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2013 r. 

c) przychody Gminy Lailcut w I p6lroczu 2013 r. wynikaly z nadwyzki 
budzetowej na koniec 2012 r. - 46.745,00 zl oraz wolnych srodk6w z lat ubieglych 
kt6re wyniosly 3.977.544,00 zl. 



W I p6lroczu nie byly zaci'l,gni~te zadne pOZyczki ani kredyty. Kredyt na pokrycie 
ptanowanego deficytu przewidywany jest do wzi~cia w II p6lroczu biez'l.cego roku. 
Rozchody Gminy w I p6lroczu wyniosly 1.157.276,00 zl i wynikaly ze splaty 
zaci'l,gni~tych w tatach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 

d) drug Gminy Lailcut na koniec czerwca 2013 r. stanowi l'l.cznie kwot~ 
7.127.757,52 zl tj. 86,0% ptanowanego na ten rok i skladaly si~ na niego nast~puj'l.ce 
pozycJe: 

- pozyczka na kanalizacj~ Handzl6wki zaci'l,gni~ta w WFOSiGW 29.496,00zl 
- kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Wysokiej 87 .l71 ,00 zl 
- kredyt termomodernizacyjny na szkol~ w Kosinie 56.090,52 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( ING Bank Sl'l.ski ) 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. ( ING Bank Sl'l.ski ) 2.250.000,00 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2012 r. ( ING Bank Sl'l.ski ) 1.350.000,00 zl 

Faktyczna kwota dlugu na koniec roku b~dzie zalezala od wysokosci planowanego 
do wzi~cia w tym roku kredytu potrzebnego na sfinansowanie deficytu budzetu gminy. 

2. Stopieil realizacji przedsi~wzi~6 przewidzianych do realizacji na ten rok 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia si~ nast~puj'l.Co: 

a) zadanie - " PSeAP Podkarpacki System e - Administracji Publicznej " 
- zadanie maj'l.ce na celu polepszenie infrastruktury infonnatycznej w Gminie 
Lailcut na kt6re rezerwowane jest w 2013 r. 407.900,00 zl. Jest realizowane 
wsp61nie z Urz~dem Marszalkowskim przy udziale srodk6w unijnych. 
Do koilca I p6lrocza na zadanie wydatkowano 34.327,26 zl tj. 8,4%. Pozostale 
srodki planowane S'l. do wydatkowania w II p6lroczu. 

b) zadanie - " Poprawa zaopatrzenia mieszkailc6w Gminy Lailcut w wod~ pitn'l. 
przez rozbudow~ sieci wodoci'l,gowej wraz z przebudow'l. i rozbudow~ 

istniej'l.cych dw6ch stacji uzdatniania wody ". Do chwili obecnej wydatkowano 
srodki w wysokosci 2.339.030,31 zl tj. 68,0% planu. Zadanie planowane jest do 
zakoilczenia do koilca sierpnia biez'l.cego roku. 

Lailcut, sierpieil 2013 r. 
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