
U C H W A Ł A  Nr XXVI/248/09 
Rady Gminy w Łańcucie 
z dnia 6 marca 2009 r. 

 
w sprawie budŜetu Gminy Łańcut na 2009 rok. 

 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz 1591 z późn. zmian.), art. 82,art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 175, art. 184, 
art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy Łańcut u c h w a l a, 
 co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się dochody budŜetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały w wysokości 41.966.714 zł, w tym: 
a) dochody bieŜące 41.475.214 zł, w tym: 
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w 
wysokości 5.916.593 zł 
b) dochody majątkowe 491.500 zł. 
 
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały w wysokości 53.692.665 zł, w tym: 
a) wydatki bieŜące 36.926.320 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne 18.260.790 zł 
- obsługa długu 80.000 zł 
b) wydatki majątkowe 16.766.345 zł 
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w 
wysokości 5.916.593 zł. 
 
3. Ustala się planowany deficyt budŜetowy w wysokości 11.725.951 zł. 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budŜetu gminy w kwocie 11.725.951 zł 
ustala się: 
- długoterminowe kredyty bankowe w kwocie 5.780.000 zł 
- długoterminowe poŜyczki w kwocie 1.850.000 zł 
- nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych 3.039.004 zł 
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu 
wynikających z rozliczeń poŜyczek i kredytów z lat ubiegłych 1.056.947 zł. 
 
4. Ustala się przychody budŜetu gminy w wysokości 11.895.951 zł, w tym: 
- długoterminowe kredyty w kwocie 5.950.000 zł 
- długoterminowe poŜyczki 1.850.000 zł 



- nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.039.004 zł 
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu 
wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 
 1.056.947 zł. 
 
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie 
7.800.000  zł, w tym : 
- na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy o kwocie 7.630.000 zł, 
 w tym : 
* długoterminowe poŜyczki 1.850.000 zł 
* długoterminowe kredyty 5.780.000 zł 
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek  
i kredytów w kwocie 170.000 zł w tym : 
* długoterminowy kredyt – 170.000 zł. 
 
6. Ustala się rozchody budŜetu gminy w wysokości 170.000 zł. Środki przeznacza się 
na spłatę rat poŜyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację w miejscowości 
Handzlówka – kwota 118.000 zł oraz kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych 
w BOŚ na termomodernizację szkoły w Kosinie i gimnazjum w Wysokiej – kwota 
52.000 zł. 
 
7. Przychody budŜetu gminy w wysokości 11.895.951 zł, w tym przychody związane z 
finansowaniem planowanego deficytu w wysokości 11.725.951 zł oraz rozchody 
związane ze spłatą rat poŜyczek i kredytów w wysokości 170.000 zł określa załącznik 
Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł. 
 
2.Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 980.000 zł w tym na : 
a) wzrost wynagrodzeń w oświacie 500.000 zł 
b) odprawy pracownicze 100.000 zł 
c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł 
d) realizację zadań inwestycyjnych w gminie 350.000 zł. 
 

§ 3 
 

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 
 
1. Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut, z tego: 
a) zwiększa się limit wydatków na rozwój infrastruktury komunalnej w 2009 r. o 
kwotę 121.000 zł, w tym: 
- rozbudowa Domu Społecznego w Kraczkowej na potrzeby kulturalno – oświatowe 
mieszkańców wsi Kraczkowa – kwota 121.000 zł. 

 
 



Zmiana następuje w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego o roboty 
fundamentowe. 
2. Rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej w Gminie Łańcut, z 
tego: 
a) zwiększa się limit wydatków na rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i 
rekreacyjnej w 2009 r. o kwotę 500.000 zł, w tym: 
- budowa przedszkola publicznego w Soninie – kwota 500.000 zł. 
Zmiana następuje w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego o roboty stanu 
surowego budynku. 

§ 4 
 

Wyodrębnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2009 r. w łącznej 
kwocie 12.568.887 zł, z tego na: 
- rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut – 8.061.831 zł 
- rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut – 794.056 zł 
- rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej w Gminie Łańcut – 
3.713.000 zł. 

§ 5 
 
Wyodrębnia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej 
z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 653.110 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 6 

 
1.Uchwala się plan przychodów zakładów budŜetowych w wysokości 2.716.500 zł  
i wydatków w wysokości 2.652.034 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 
uchwały. 
2.Uchwala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 28.000 zł  
i wydatki w wysokości 41.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
na kwotę 130.000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 153.175 zł oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 2.000 zł. 
 

§ 8 
 
1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne 
wojewódzkie” wydatki w kwocie 200.000 zł na pomoc finansową dla Województwa 
Podkarpackiego, w tym na: 

 
 



- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Soninie – 100.000 zł 
- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej – 100.000 zł. 
 
2. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 63013 „Drogi publiczne 
wojewódzkie” wydatki w kwocie 100.000 zł na pomoc rzeczową dla Województwa 
Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania 
„Budowa chodnika w Soninie” 
 
3. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne 
powiatowe” wydatki w kwocie 1.411.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu 
Łańcuckiego na: 
- remont drogi powiatowej w Soninie – 100.000 zł 
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cierpiszu – 80.000 zł 
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kosinie – 200.000 zł 
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wysokiej – 100.000 zł 
- przebudowę drogi powiatowej w Kraczkowej – 500.000 zł 
- przebudowę drogi powiatowej w RogóŜnie – 396.000 zł 
- projekt chodnika przy drodze powiatowej w Głuchowie – 35.000 zł. 
 
4. Ustala się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85419 
„Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze” wydatki w kwocie 8.000 zł na pomoc 
finansową dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka. 
 

§ 9 
 

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładów budŜetowych w wysokości  
100.000 zł, w tym:  
- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut w wysokości 100.000 zł na pokrycie 
róŜnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców 
grupy taryfowej I – dopłata do 1m³ ścieków – 0,20 zł (przewidywana ilość ścieków 
500.000 m³). 

§ 10 
 
1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości  
1.596.000 zł, w tym: 
- Centrum Kultury Gminy Łańcut – 1.596.000 zł (w tym na prowadzenie bibliotek 
gminnych). 
 
2. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum w handlówce  
w wysokości 340.000 zł. 

§ 11 
 
Ustala się dotacje celowe z budŜetu gminy na realizację zadań własnych gminy przez 
inne podmioty w wysokości 293.000 zł, w tym na: 
- dowoŜenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 50.000 zł 



- organizację zajęć sportowych, imprez, turniejów i zawodów sportowych, sportowo – 
rekreacyjnych wśród młodzieŜy z terenu gminy – 243.000 zł. 
 

§ 12 
 
Ustala się dotację celową z budŜetu gminy na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000 zł, w 
tym na: 
- prowadzenie opieki przedszkolnej przez Miasto Rzeszów dla dzieci zameldowanych 
na pobyt stały na terenie Gminy Łańcut. 

§ 13 
 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. 
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazywania upowaŜnień do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów danego działu klasyfikacji 
budŜetowej kierownikom jednostek budŜetowych gminy. 
 

§ 14 
 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków 
z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na 2010 rok w wysokości 
12.950.193 zł 

§ 15 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach 
bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 
 

§ 16 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 17 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 
roku i podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”. 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Załącznik Nr 1 do Uchwały 
                                                                                                                       Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Łańcut 
                                                                                                                       z dnia 6 marca 2009 r. 

 
 

DOCHODY BUDśETU GMINY ŁA ŃCUT 
NA   2 0 0 9  ROK 

 
Dział                Nazwa działu, rozdziału  Kwota  
Rozdział   w zł  
=============================================================
1. 
600 Transport i łączność   391.500 
60016 Drogi publiczne gminne   391.500 
 a) dochody majątkowe   391.500 
 w tym: 
 - dotacje celowe na zadania własne   391.500 
 
2. 
700 Gospodarka mieszkaniowa  352.000  
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  352.000  
 a) dochody bieŜące   352.000  
 w tym:  
 - wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie   2.000  
 - dochody z najmu i dzierŜawy składników    
 majątkowych  275.000  
 - wpływy z usług  75.000  
 
3. 
750 Administracja publiczna  127.397  
75011 Urzędy wojewódzkie  127.397  
 a) dochody bieŜące   127.397  
 w tym: 
 - dotacje celowe na zadania zlecone  126.297  
 - dochody związane z realizacją zadań    
 zleconych   1.100  
 
4. 
751 Urzędy naczelnych organów władzy  
 państwowej ,kontroli i ochrony prawa  
 oraz sądownictwa  3.296  
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
 państwowej, kontroli i ochrony prawa   3.296  
 a) dochody bieŜące   3.296  
 w tym: 
 - dotacje na zadania zlecone  3.296 
 



5. 
756 Dochody od osób prawnych, od osób 
 fizycznych i od innych jednostek nie  
 posiadających osobowości prawnej  11.321.921  
75601 Wpływy z podatku dochodowego od  
 osób fizycznych  8.000  
 a) dochody bieŜące   8.000  
 w tym: 
 - karta podatkowa  8.000  
 
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  
 leśnego, podatku od czynności cywilno –  
 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych  
 od osób prawnych innych jednostek  
 organizacyjnych  2.154.000  
 a) dochody bieŜące   2.154.000  
 w tym: 
 - podatek od nieruchomości   2.000.000  
 - podatek rolny   95.000  
 - podatek leśny   6.000  
 - podatek od środków transportowych   45.000  
 - podatek od czynności cywilnoprawnych   7.000  
 - odsetki od nieterminowych wpłat  1.000  
 
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
 podatku od spadków i darowizn, podatku od  
  czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
  i opłat lokalnych od osób fizycznych  2.930.000  
 a) dochody bieŜące   2.930.000 
 w tym: 
 - podatek od nieruchomości  1.000.000 
 - podatek rolny  1.350.000  
 - podatek leśny   9.000  
 - podatek od środków transportowych  200.000 
 - podatek od spadków i darowizn  40.000 
 - podatek od czynności cywilnoprawnych  300.000  
 - wpływy z róŜnych opłat     
 (wpis do ewidencji działalności  
 gospodarczej)  15.000  
 - odsetki od nieterminowych wpłat  16.000  
 
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  
 dochody jednostek samorządu terytorialnego   
 na podstawie ustaw  209.000  
 a) dochody bieŜące   209.000  
 w tym : 



 - wpływy z opłaty skarbowej   32.000  
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  47.000  
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ 
 alkoholu  130.000  
 
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących    
 dochód budŜetu państwa  6.020.921  
 a) dochody bieŜące   6.020.921 
 w tym: 
 - podatek dochodowy od osób  
 fizycznych  5.940.921 
 - podatek dochodowy od osób prawnych   80.000  
 
6. 
758 RóŜne rozliczenia  21.544.590  
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej     
 dla jednostek samorządu terytorialnego  13.934.933  
 a) dochody bieŜące   13.934.933  
 
75807 Część wyrównawcza subwencji  
 ogólnej dla gmin  7.459.657  
 a) dochody bieŜące   7.459.657  
 
75814 RóŜne rozliczenia finansowe   150.000  
 a) dochody bieŜące  150.000  
 w tym: 
 - odsetki od środków na r-ku bankowym  150.000  
 
7. 
801 Oświata i wychowanie  1.144.000  
80104 Przedszkola  740.000  
 a) dochody bieŜące   740.000  
 w tym: 
 - odpłatność za pobyt dzieci w  
 przedszkolach   360.000 
 - wpływy za wyŜywienie   380.000  
 
80148 Stołówki szkolne   404.000  
 a) dochody bieŜące   404.000  
 w tym: 
 - wpływy za wyŜywienie  404.000  
 
8. 
852 Pomoc społeczna  6.328.900  
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu    
 alimentacyjnego oraz składki na     



 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 z ubezpieczenia społecznego   5.669.700  
 a) dochody bieŜące   5.669.700 
 w tym: 
 - dotacje na zadania zlecone   5.669.700  
 
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
 opłacane za osoby pobierające niektóre    
 świadczenia z pomocy społecznej oraz    
 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
 społecznej  11.300  
 a) dochody bieŜące   11.300 
 w tym: 
 - dotacje na zadania zlecone   11.300  
 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  177.200  
 a) dochody bieŜące   177.200  
 w tym: 
 - dotacje na zadania zlecone   88.000  
 - dotacje na zadania własne   89.200  
 
85219 Ośrodki pomocy społecznej  272.700  
 a) dochody bieŜące   272.700  
 w tym: 
 - dotacje na zadania własne   272.700  
 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne    
 usługi opiekuńcze  48.000  
 a) dochody bieŜące   48.000  
 w tym: 
 - dotacje na zadania zlecone   18.000  
 - wpływy z usług opiekuńczych   30.000  
 
85295 Pozostała działalność  150.000  
 a) dochody bieŜące   150.000  
 w tym: 
 - dotacje na zadania własne   150.000  
 
9. 
853 Pozostałe zadania w zakresie  
 polityki społecznej  560.202  
85395 Pozostała działalność   560.202  
 a) dochody bieŜące   560.202  
 w tym: 



 - dotacja rozwojowa  560.202  
 
10. 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza  92.908  
85495 Pozostała działalność   92.908  
 a) dochody bieŜące   92.908  
 w tym: 
 - dotacja rozwojowa   92.908  
 
11. 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 
 środowiska  100.000  
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  100.000  
 a) dochody majątkowe   100.000  
 w tym: 
 - otrzymane darowizny   100.000 
 (wpłaty mieszkańców) 
_____________________________________________________________________ 
 O G Ó Ł E M :  41.966.714  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



      Załącznik Nr  2 do Uchwały 
                                                                                                                       Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Łańcut 
                                                                                                                       z dnia 6 marca 2009 r. 

 
 
 

WYDATKI BUD śETU GMINY ŁA ŃCUT 
NA  2 0 0 9  ROK 

 
 
Dział        Nazwa działu, rozdziału  Kwota   
Rozdział   w zł  
=================================================================== 
1.  
010 Rolnictwo i łowiectwo   78.900  
01008 Melioracje wodne   50.000  
 a) wydatki bieŜące – renowacja rowów  50.000  
01030 Izby rolnicze   28.900  
 a) wydatki bieŜące   28.900  
 
2. 
600 Transport i łączność   3.835.056  
60013 Drogi publiczne wojewódzkie   300.000  
 a) wydatki majątkowe  300.000  
w tym: - pomoc finansowa dla Województwa     
 Podkarpackiego na:  200.000 
 * budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej   
 w Albigowej  100.000 
 * budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej    
 w Soninie  100.000 
 - pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego-  
 projekt chodnika w Soninie   100.000 
60014 Drogi publiczne powiatowe   1.411.000  
 a) wydatki bieŜące  100.000 
 - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego, w tym:  
 * remont drogi powiatowej w Soninie   100.000  
 b) wydatki majątkowe   1.311.000  
 - pomoc finansowa dla Powiatu 
  Łańcuckiego, w tym:  1.311.000  
 * przebudowa drogi powiatowej w Kraczkowej  500.000  
 * budowa chodnika w Cierpiszu   80.000 
 * przebudowa drogi powiatowej w RogóŜnie  396.000 
 * budowa chodnika w Kosinie  200.000 
 * budowa chodnika w Wysokiej  100.000 
 * projekt chodnika przy drodze powiatowej 
 w Głuchowie  35.000 
 



60016 Drogi publiczne gminne  2.124.056  
 a) wydatki bieŜące   890.000  
 b) wydatki majątkowe   1.234.056  
w tym: - przebudowa drogi gminnej  
 Nr 1098 78R klasy D odcinek od  
 torów kolejowych do drogi krajowej  
 4E – 40 km 0+000 do 1+176    
 w RogóŜnie  794.056  
 - wykup gruntów pod ciągi pieszo-jezdne 
 w Kosinie   300.000 
 - budowa parkingu przy OSP w Wysokiej  60.000 
 - projekt drogi „Gościńczyk” w Handzlówce  30.000 
 - budowa drogi „Malawa” w Głuchowie  50.000  
 
3. 
700 Gospodarka mieszkaniowa   3.065.458  
70005 Gospodarka gruntami i 
  nieruchomościami  3.065.458  
 a) wydatki bieŜące  355.000  
 b) wydatki majątkowe   2.710.458  
w tym: - zakup działek   100.000  
 - rozbudowa Domu Społecznego   
 na potrzeby kulturalno – oświatowe  
 mieszkańców wsi Kraczkowa   1.976.000 
 - projekt modernizacji pawilonu LKS    
 w Soninie   40.000  
 - budowa zaplecza kuchennego  
 w DK w Kosinie  50.000  
 - wykonanie instalacji C.O. w budynku    
 Albigowa – Honie  25.000 
 - modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce 
 i zagospodarowanie jego otoczenia na cele działalności 
 społeczno – kulturalnej  519.458 
   
4. 
710 Działalność usługowa   180.000  
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  120.000  
 a) wydatki bieŜące   120.000  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne  90.000  
 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  60.000  
 a) wydatki bieŜące   60.000  
 
5. 
750 Administracja publiczna  3.406.009  
75011 Urzędy wojewódzkie  245.200  



 a) wydatki bieŜące  245.200  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   245.200  
 
75022 Rady gmin   162.200  
 (miast i miast na prawach powiatu)    
 a) wydatki bieŜące  162.200  
 
75023 Urzędy gmin   2.835.000  
 (miast i miast na prawach powiatu)    
 a) wydatki bieŜące   2.785.000  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   2.258.000  
 b) wydatki majątkowe   50.000  
 
75075 Promocja jednostek samorządu    
 terytorialnego  65.000  
 a) wydatki bieŜące  65.000  
 
75095 Pozostała działalność   98.609  
 a) wydatki bieŜące   98.609  
 
6. 
751 Urzędy naczelnych organów władzy    
 państwowej, kontroli i ochrony prawa    
 oraz sądownictwa  3.296  
75101 Urzędy naczelnych organów władzy    
 państwowej, kontroli i ochrony prawa   3.296 
 a) wydatki bieŜące   3.296  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   1.100  
 
7. 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona    
 przeciwpoŜarowa   283.500  
75405 Komendy powiatowe policji  2.500  
 a) wydatki bieŜące   2.500  
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne   281.000  
 a) wydatki bieŜące   181.000  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne  27.000  
 b) wydatki majątkowe   100.000  
 
8. 
756 Dochody od osób prawnych, od osób  
 fizycznych i od innych jednostek    
 nieposiadających osobowości prawnej    
 oraz wydatki związane z ich poborem  120.000  
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych    
 naleŜności budŜetowych  120.000  



 a) wydatki bieŜące  120.000  
 
9. 
757 Obsługa długu publicznego   80.000  
75702 Obsługa papierów wartościowych,  
 kredytów i poŜyczek jednostek samorządu   
 terytorialnego  80.000  
 a) wydatki bieŜące   80.000  
 
10. 
758 RóŜne rozliczenia   1.330.000  
75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.330.000  
 a) wydatki bieŜące   980.000 
 - rezerwa ogólna   350.000  
 - rezerwa na wzrost wynagrodzeń    
 w oświacie   500.000  
 - rezerwa na odprawy pracownicze   100.000  
 - rezerwa na zadania z zakresu  
 zarządzania kryzysowego   30.000  
 b) wydatki majątkowe   350.000  
w tym: - rezerwa na zadania inwestycyjne  
 w gminie  350.000  
 
11. 
801 Oświata i wychowanie   23.839.430  
80101 Szkoły podstawowe   11.836.800  
 a) wydatki bieŜące   9.216.800  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   7.286.440  
 b) wydatki majątkowe   2.620.000  
w tym: - termomodernizacja sali gimnastycznej    
 w Kosinie  50.000  
 - wykonanie ogrodzenia szkoły  
 w RogóŜnie   7.000  
 - budowa sali gimnastycznej  
 w Albigowej  2.563.000  
80104 Przedszkola   5.005.580  
 a) wydatki bieŜące   3.899.580  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne  2.944.000  
 b) wydatki majątkowe   1.106.000  
w tym: - budowa przedszkola w Soninie   1.100.000  
 - zakup wyparzacza do naczyń 
  w RogóŜnie  6.000  
 
80110 Gimnazja   5.137.000  
 a) wydatki bieŜące   4.787.000  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   3.513.000  



 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum     
 w Handzlówce    340.000  
 b) wydatki majątkowe   350.000  
w tym: termomodernizacja  budynku gimnazjum    
 w Kosinie   240.000  
 - termomodernizacja sali gimnastycznej    
 w Wysokiej  110.000  
 
80113 DowoŜenie uczniów do szkół   185.000  
 a) wydatki bieŜące   185.000  
w tym: - dotacje na dowóz dzieci 
 niepełnosprawnych   50.000  
 
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 
 administracyjnej szkół   603.300  
 a) wydatki bieŜące   603.300  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   543.000  
 b) wydatki majątkowe     
 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  84.900  
 a) wydatki bieŜące   84.900  
 
80148 Stołówki szkolne   986.850  
 a) wydatki bieŜące   986.850  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   548.250  
 
12. 
851 Ochrona zdrowia   155.175  
85153 Zwalczanie narkomanii   2.000  
 a) wydatki bieŜące   2.000  
 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  153.175  
 a) wydatki bieŜące   153.175  
 
13. 
852 Pomoc społeczna   7.193.200  
85202 Domy pomocy społecznej   200.000  
 a) wydatki bieŜące   200.000  
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
 alimentacyjnego    
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne    
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego  5.669.700  
 a) wydatki bieŜące   5.669.700  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   140.000  
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne    
 opłacane za osoby pobierające niektóre    



 świadczenia z pomocy społecznej oraz    
 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
 uczestniczące w zajęciach w centrum  
 integracji społecznej  11.300  
 a) wydatki bieŜące   11.300  
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  337.200  
 a) wydatki bieŜące   337.200  
 
85215 Dodatki mieszkaniowe   8.000  
 a) wydatki bieŜące   8.000  
 
85219 Ośrodki pomocy społecznej   500.000  
 a) wydatki bieŜące   500.000  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   435.000  
5228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne    
 usługi opiekuńcze   217.000  
 a) wydatki bieŜące   217.000  
85295 Pozostała działalność   250.000  
 a) wydatki bieŜące   250.000  
 
14. 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki    
 społecznej   560.202  
85395 Pozostała działalność   560.202  
 a) wydatki bieŜące   560.202  
 
15. 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza   408.608  
85401 Świetlice szkolne   257.700  
 a) wydatki bieŜące   257.700  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne   229.800  

 
 
85415 Pomoc materialna dla uczniów  50.000  
 a) wydatki bieŜące   50.000 
 
85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze   8.000 
 a) wydatki majątkowe   8.000 
 - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego    
 na wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka  8.000  
 
85495 Pozostała działalność   92.908  
 a) wydatki bieŜące   92.908  
 
 



16. 
900 Gospodarka komunalna i ochrona    
 środowiska   7.194.831  
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  6.516.831  
 a) wydatki bieŜące   5.000  
 b) wydatki majątkowe   6.511.831  
z tego: - budowa kanalizacji z przyłączami    
 we wsi Handzlówka   2.650.000  
 - budowa sieci wodociągowej we wsi    
 Handzlówka  150.000  
 - przebudowa istniejących obiektów stacji 
 uzdatniania i przepompowni wody oraz    
 rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie    
 Łańcut  3.285.831  
 - uzbrojenie terenu Albigowa – Osiedle  25.000  
 - uzbrojenie terenu osiedle w Soninie  50.000  
 - projekt kanalizacji deszczowej w Soninie  35.000 
 - projekt remontu stacji wodociągowej w Kraczkowej  66.000 
 - budowa wodociągu Głuchów – Linia  50.000 
 - budowa wodociągu w Cierpisz  150.000 
 - uzbrojenie terenu gminy w sieci  
 wodociągowo- kanalizacyjne  
 (wykonywane przez mieszkańców)  50.000  
 
90003 Oczyszczanie miast i wsi   128.000  
 a) wydatki bieŜące   128.000  
 
90013 Schroniska dla zwierząt   15.000  
 a) wydatki bieŜące   15.000  
 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   415.000  
 a) wydatki bieŜące   250.000  
 b) wydatki majątkowe   165.000  

 
 
w tym: - projekt oświetlenia w Soninie   25.000  
 - budowa oświetlenia w Albigowej   50.000  
 - budowa oświetlenia w Głuchowie   60.000  
 - projekt oświetlenia w Kosinie   30.000  
 
90017 Zakłady gospodarki komunalnej   100.000  
 a) wydatki bieŜące   100.000  
w tym:  - dotacja przedmiotowa dla ZGK   100.000  
 
90095 Pozostała działalność   20.000  
 a) wydatki bieŜące   20.000  



17. 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa     
 narodowego   1.609.000  
92113 Centra kultury i sztuki  1.596.000  
 a) wydatki bieŜące   1.596.000 
 - dotacja dla C.K.  1.596.000  
 
92120 Ochrona i konserwacja zabytków  3.000  
 a) wydatki bieŜące   3.000  
 
92195 Pozostała działalność   10.000  
 a) wydatki bieŜące   10.000  
 
18. 
926 Kultura fizyczna i sport   350.000  
92601 Obiekty sportowe   100.000  
 a) wydatki bieŜące   50.000  
 b) wydatki majątkowe   50.000  
w tym: - rozwój obiektów infrastruktury sportowej  50.000  
 
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej  
 i sportu  250.000  
 a) wydatki bieŜące   7.000  
w tym : - dotacje na realizację zadań sportowych    
 na terenie gminy  243.000  
_____________________________________________________________________ 
 RAZEM : 53.692.665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Załącznik Nr 3 do Uchwały 
        Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Łańcut 
        z dnia 6 marca 2009 r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
 
 
 DOCHODY 
 
Lp. Dział Nazwa działu  Kwota (w zł) 
 
1. 750 Administracja publiczna  126.297 
  a) dochody bieŜące 126.297 
 w tym: - dotacje celowe na zadania bieŜące z zakresu  
  administracji rządowej – prowadzenie spraw   
  obywatelskich, wojskowości i obrony cywilnej 126.297 
 
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.296 
  a) dochody bieŜące  3.296 
 w tym: - dotacje celowe na zadania bieŜące z zakresu  
  administracji rządowej – prowadzenie stałego  
  rejestru wyborców 3.296 
 
3.  852 Pomoc społeczna  5.787.000 
  a) dochody bieŜące  5.787.000 
 w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu  
  administracji rządowej  5.787.000 
 w tym: - świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne 5.669.700 
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne  11.300 
  - zasiłki i pomoc w naturze  88.000 
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze  18.000 
 
  __________________________________________________ 
  RAZEM : 5.916.593 
 
 
 WYDATKI 
 
Lp. Dział     Nazwa działu, rozdziału Kwota (w zł) 
 Rozdział 
 
1. 750 Administracja publiczna  126.297
 75011 Urzędy wojewódzkie  126.297 



  a) wydatki bieŜące  126.297 
 w tym: - wynagrodzenia i pochodne  126.297 
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  3.296 
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
  kontroli i ochrony prawa  3.296 
  a) wydatki bieŜące 3.296 
 w tym: - wynagrodzenia i pochodne  1.100 
 
3. 852 Pomoc społeczna  5.787.000 
 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego  5.669.700 
  a) wydatki bieŜące  5.669.700 
 w tym : - wynagrodzenia i pochodne  140.000 
 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane   
  za osoby pobierające niektóre świadczenia   
  z pomocy społecznej oraz niektóre   
  świadczenia rodzinne 11.300 
  a) wydatki bieŜące  11.300 
 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki   
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  88.000 
  a) wydatki bieŜące  88.000 
 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
  usługi opiekuńcze 18.000 
  a) wydatki bieŜące  18.000 
 
  ___________________________________________________ 
  RAZEM : 5.916.593 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                Załącznik Nr 4 do Uchwały 
               Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Łańcut 
                                                                                            z dnia  6 marca 2009 r 
 
 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których 
mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

 
 
I. Projekt „Aktywni, Kreatywni, Mobilni” realizowany przy udziale Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny „Kapitał ludzki” 
 
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 560.202 zł 
 85395 Pozostała działalność  560.202 zł 
  a) wydatki bieŜące  560.202 zł 
II. Projekt „Szkolna Pracownia Kreatywności” realizowany przy udziale 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny „Kapitał ludzki” 
 
Dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92.908 zł 
 85495 Pozostała działalność 92.908 zł 
  a) wydatki bieŜące  92.908 zł 
 
   _____________________________ 
                                                             Razem :                          653.110 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                



   Załącznik Nr 5 do Uchwały 
                                                                                 Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Łańcut 
                                                                                   z dnia  6 marca 2009 r. 

 
Przychody i wydatki zakładów budŜetowych (w zł) 

 
 Stan funduszu Przychody Wydatki Stan funduszu 
 obrotowego   obrotowego 
 na początek roku   na koniec roku 
 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
(dz.900 rozdz.90017)      30.467 2.716.500 2.652.034 94.933 
 

Przychody i wydatki funduszy celowych (w zł) 
 
 Stan funduszu Przychody Wydatki Stan funduszu 
 obrotowego   obrotowego 
 na początek roku   na koniec roku 
 
Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej      15.096 28.000 41.096 2.000 
 
Źródło przychodów GFOŚiGW 
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 21.000 
- wpływy ze sprzedaŜy stłuczki szklanej   7.000 
 
 Razem :   28.000 
 
Wydatki GFOŚiGW 
- dofinansowanie wycieczek ekologicznych    2.000 
- dofinansowanie programów edukacyjnych Związku  
Komunalnego „Wisłok”   3.000 
- ochrona przyrody     1.000 
- nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych   1.000 
- dofinansowanie przeglądów technicznych opryskiwaczy  1.500 
- dofinansowanie badania próbek gleby    1.500 
- dofinansowanie odbioru eternitu i innych odpadów wielkogabarytowych 22.296 
- odbiór odpadów niebezpiecznych   2.000 
- pokrycie kosztów akcji „Sprzątanie świata”   1.000 
- opracowanie planu gospodarki odpadami    4.500 
- opracowanie programu ochrony środowiska   1.300 
 Razem :   41.096 
 
 
 



                       Załącznik Nr 6 do Uchwały 
             Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Łańcut 
             z dnia  6 marca 2009 r. 
 

 
Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku 

 
 
Przychody 
Paragraf Wyszczególnienie   Kwota (w zł) 
952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek   
 i kredytów na rynku krajowym  7.800.000 
w tym: - zaciągnięte poŜyczki    1.850.000 
 - zaciągnięte kredyty    5.950.000 
 
957 NadwyŜka z lat ubiegłych    3.039.004 
w tym: - nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych   3.039.004 
 
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  1.056.947 
w tym: - wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych 
 na rachunku bieŜącym budŜetu wynikających  
 z kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych  1.056.947  
 ___________________________________________________ 
 Razem :   11.895.951 
 
 
Rozchody 
Paragraf Wyszczególnienie   Kwota (w zł) 
992 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek   
 i kredytów   170.000 
 ___________________________________________________
 Razem :   170.000 
 


