
 
Informacja 

z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r. 
 

BudŜet Gminy Łańcut na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr 
XXXVI/330/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. po stronie dochodów w w wysokości 
43.077.163,00 zł, zaś po stronie wydatków 51.297.163,00 zł. 
BudŜet po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy i Wójta Gminy na dzień 30 
czerwca 2010 r. po stronie planowanych dochodów wyniósł 45.017.379,00 zł, zaś po 
stronie planowanych wydatków 54.841.094,00 zł 
 
Dochody: 
Ogółem dochody za I półrocze zostały wykonane w 54,1% z tego: 
1. Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale w kwocie 76.021,83 zł wynikają 

z:  
 - otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom podatku  

 akcyzowego zawartego w cenie paliwa  75.979,96 zł 
 - wpłat czynszu za obwody łowieckie  41,87 zł 

 
2. Transport i ł ączność – zrealizowane dochody w kwocie 30,00 zł wynikają           

z opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
 
3. Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 

321.682,52 zł, z tego:   
 a) opłaty za wieczyste uŜytkowanie  179,45 zł 
 b) dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych  135.665,85 zł 
 c) wpływy z usług ( ogrzewanie )  64.002,23 zł 
 d) wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  115.537,74 zł 
 w tym:   
  - ze sprzedaŜy gruntów  101.856,38 zł 
  - ze sprzedaŜy drzewa  8.281,36 zł 
  - ze sprzedaŜy samochodu  5.400,00 zł 
 e) otrzymane odszkodowanie  6.189,25 zł 
 f) odsetki od nieterminowych wpłat ( czynsz )  108,00 zł 

Środki unijne na dofinansowanie modernizacji D. K. w Handzlówce gmina ma 
otrzymać po rozliczeniu zadania w II półroczu bieŜącego roku. 
 
4. Działalność usługowa  - dochody w tym dziale w kwocie 8.520,00 zł wynikają z 
wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowanych przez gminę. 
 
5. Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 129.268,00 zł zostały 
wykonane w kwocie 68.976,00 zł, z tego: 
 a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone  68.208,00 zł 
 b) dotacje celowe z powiatu na realizację zadań na podstawie  
 porozumień  768,00 zł 
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6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
 prawa oraz sądownictwa – planowane dochody z tytułu dotacji   
 celowych zostały wykonane w kwocie 48.701,00 zł z tego:  
 a) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców  1.681,00 zł 
 b) dotacje na przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich  47.020,00 zł 
 
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa- dochody w wysokości 
100.000,00 zł wynikają z dotacji otrzymanych na usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych ( powódź). 
 
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z  ich poborem – plan 
dochodów w kwocie 10.770.400,00 zł  został zrealizowany w I półroczu w wysokości 
5.356.992,16 zł tj 49,7%, z tego: 
 
   Plan Wykonanie % 
a) udziały we wpływach z podatku dochodowym   
 ( PIT, CIT ) 5.900.000,00 2.517.794,30 42,7 
b) wpływy z karty podatkowej 6.000,00 3.105,56 51,8 
c) wpływy z podatków od osób prawnych 2.267.400,00 1.207.852,15 53,3 
w tym:    
 - podatek od nieruchomości 2.127.400,00 1.129.013,75 53,1
 - podatek rolny 65.000,00 35.383,00 54,4
 - podatek leśny 6.000,00 3.196,00 53,3
 - podatek od środków transportowych 48.000,00 28.958,20 60,3
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 11.084,00 55,4
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 217,20 21,7 
d) wpływy z podatków od osób fizycznych 2.377.000,00 1.483.462,27 61,4 
w tym:  
 - podatek od nieruchomości 1.000.000,00 595.013,22 59,5
 - podatek rolny 950.000,00 613.139,66 64,5
 - podatek leśny 9.000,00 5.764,70 64,1
 - podatek od środków transportowych 180.000,00 110.057,69 61,1
 - podatek od spadków i darowizn 15.000,00 12.344,00 82,3
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,00 131.196,00 65,6
 - wpływy z róŜnych opłat 3.000,00 --- ---
 - odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 15.947,00 79,7 
e) wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 23.250,70 66,4 
f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000,00 11.678,05 33,4 
g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ   
 alkoholu 150.000,00 109.518,47 73,0 
h) zwrot opłaty z 2009 r --- 330,66 --- 
 
9. RóŜne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 23.593.797,00 zł zostały 
wykonane w wysokości 13.714.265,98 zł tj 58,1% planu, z tego: 
 - subwencja oświatowa  10.127.888,00 zł 
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 - subwencja wyrównawcza  3.527.988,00 zł 
 - odsetki od środków na rachunku bankowym  49.568,90 zł 
 - otrzymane darowizny  3.150,00 zł 
- rozliczenia z lat ubiegłych ( Urząd Pracy, Starostwo   
Powiatowe w Łańcucie )  5.671,08 zł 
 
10. Oświata i wychowanie – planowane dochody w wysokości 2.074.427,00 zł 
zostały wykonane w I półroczu w wysokości 747.438,73 zł tj 36,0%planu, z tego: 
 - wpływy z opłat za przedszkola  237.765,60 zł 
 - wpływy z opłat za wyŜywienie  428.091,74 zł 
 - dotacje celowe na zakup pomocy naukowych  53.900,00 zł 
 - wypłata odszkodowania ( szkoła Głuchów )  10.715,11 zł 
 - wpływy z usług ( opłaty za wodę )  700,28 zł 
 - wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów 131,00 zł 
W II półroczu planowane jest uzyskanie środków z budŜetu państwa na budowę Sali 
Gimnastycznej przy Szkole w Albigowej ( 200.000,00 zł ) oraz dofinansowanie ze 
środków unijnych do termomodernizacji szkoły w Wysokiej. 
 
11. Pomoc społeczna – wykonanie dochodów w kwocie 3.557.917,64 zł tj. 58,6% 
planu wynika z: 
 a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 3.069.100,00 zł 
 b) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  11.031,02 zł 
 c) dotacji na zadania własne  353.021,00 zł 
 d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych 
 ze środków unijnych  106.500,18 zł 
 e) wpływów z usług opiekuńczych  18.256,44 zł 
 
12. Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonane dochody w tym dziale w kwocie 
316.239,89 zł wynikają z: 
 - dotacji otrzymanych na wypłaty stypendiów dla uczniów 71.414,00 zł 
 - dotacji rozwojowej ( środki unijne ) z Wojewódzkiego  
 Urzędu Pracy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  244.825,89 zł 
 
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w I półroczu dochody w tym 
dziale zostały zrealizowane w kwocie 24.789,77 zł z tytułu opłat środowiskowych z 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Pozostałe planowane dochody w tym dziale planowane są do realizacji w II półroczu. 
 
Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji 
budŜetowej z wyodrębnieniu dochodów bieŜących i majątkowych przedstawia 
załącznik Nr 1 do informacji. 
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Wydatki: 
Plan wydatków na koniec czerwca 2010 r. wyniósł 54.841.094,00 zł zaś wykonanie za 
I półrocze wyniosło 21.306.785,83 zł tj 38,9% planu, z tego: 
 
1. Rolnictwo i łowiectwo – środki wykorzystano w wysokości 89.890,81 zł, w tym: 
 - wpłaty 2 % zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 13.910,85 zł 
 - zwrot akcyzy z paliwa kupowanego przez rolników  75.979,96 zł 
 
2. Transport i ł ączność – planowane środki na inwestycje, remonty i utrzymanie 

dróg w kwocie 6.981.953,00 zł w I półroczu wykorzystano w wysokości 
306.773,71 zł. 

W I półroczu nie były wydatkowane środki na pomoc finansową dla Województwa 
Podkarpackiego oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Do chwili obecnej 
podpisano umowę ze Starostą Łańcuckim na zadanie objęte pomocą. Na większości 
tych zadań  prowadzone są roboty objęte pomocą finansową gminy. 
Do chwili obecnej na drogach gminnych zrealizowano następujące zadania: 
 * Handzlówka- droga „ Do cmentarza ”  113.429,13 zł 
 * Kosina  - droga „ Klin ”  167.080,34 zł 
Po rozstrzygniętych przetargach w trakcie realizacji są następujące remonty: 
 * Cierpisz – droga „ „ Barany ”  88.896,89 zł 
 * Głuchów – droga „ Głuchów – Pastwiska ”  180.826,57 
 * Handzlówka – droga „ Dział ”  83.472,52 zł 
 * Wysoka – remont dróg wewnętrznych  137.148,00 zł 
Rozstrzygnięto równieŜ przetarg i podpisano umowę na budowę drogi gminnej „ 
Zagumnia Północne ” w Kraczkowej ( zadania współfinansowane ze środków 
unijnych ) – wartość umowy 1.700.094,78 zł.  
Pozostałe zaplanowane do wykonania na ten rok zadania drogowe są przygotowywane 
do realizacji. 
Na bieŜąco realizowane są równieŜ remonty cząstkowe dróg gminnych oraz 
wykorzystywane środki   na kamień na drogi dla poszczególnych miejscowości. 
 
3. Gospodarka mieszkaniowa – planowane środki w kwocie 530.327,00 zł 

wydatkowano w wysokości 350.836,44 zł. 
Do chwili obecnej zrealizowano następujące roboty inwestycyjno-remontowe na 
obiektach stanowiących mienie komunalne gminy: 
 * Handzlówka – modernizacja D.K. ( dofinansowanie unijne ) 123.419,57 zł 
                                 - remont budynku OSP  17.297,97 zł 
 * RogóŜno – remont budynku Domu StraŜaka  53.995,57 zł 
W trakcie realizacji jest budowa zaplecza kuchennego przy D.K. w Kosinie - kwota    
89.083,41 zł 
W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych budowy budynku Domu Kultury w Kraczkowej. 
Pozostałe zaplanowane w budŜecie  prace przewidziane są do wykonania w II 
półroczu bieŜącego roku. 
Na bieŜąco zrealizowane są wydatki związane z utrzymaniem oraz przeglądami 
okresowymi budynków będących w zasobie komunalnym gminy. 



 
- 5 - 

4. Działalność usługowa – planowane środki w kwocie 220.000,00 zł 
wykorzystano w wysokości 26.516,96 zł, w tym:  

 - plany zagospodarowania przestrzennego  13.541,00 zł 
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne  12.975,96 zł 
 
5. Informatyka  – zarezerwowane środki w wysokości 53.560,00 zł będą 

wykorzystane na współfinansowanie programu „ Podkarpackiego Systemu         
e-Administracji Publicznej ” współfinansowanego ze środków unijnych. 

 W chwili obecnej gmina jest na etapie podpisywania umowy z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego o współpracy w tym zakresie. 

 
6. Administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 3.432.206,00 zł 

wykorzystano w kwocie 1.790.717,31 zł tj 52,2% planu, w tym: 
 a) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 148.417,00 zł 
 b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut  84.769,16 zł 
 c) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy  1.502.040,12 zł 
 w tym:  

 - wynagrodzenia i pochodne  1.221.853,74 zł 
 d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska  768,00 zł 
 e) promocję gminy  12.245,01 zł 
 f) pozostałą działalność ( utrzymanie biur sołtysów, składki na   
 Z.K.   „ Wisłok ” )  41.658,02 zł 
 
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa – w I półroczu wydatkowano kwotę 23.865,31 zł na: 
 - utrzymanie stałego rejestru wyborców  1.681,00 zł 
 - przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich  22.184,31 zł 
 
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – w I półroczu 

wydatkowano kwotę 223.182,66 zł tj 64,2% planu, z tego na: 
 a) utrzymanie ochotniczych straŜy poŜarnych  123.182,66 zł 
 b) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – powódź  100.000,00 zł 
Środki rezerwowane na paliwo dla policji ( 2.500,00 zł ) oraz pomoc finansową na 
zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarniczej                      
( 25.000,00 zł ) zostaną wykorzystane w II półroczu bieŜącego roku. 
 
9. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 
zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 89.719,15 zł tj 69,0% planu na 
wynagrodzenia w  formie inkasa za pobór podatków oraz roznoszenie nakazów 
podatkowych. 

 
10.  Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 102.937,43 zł na spłatę 

odsetek od poŜyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach 
wcześniejszych. 
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11. RóŜne rozliczenia – do rozdysponowania pozostały rezerwy w wysokości 

642.000,00 zł w tym: 
 - rezerwa ogólna  - 342.000,00 zł 
 - rezerwa inwestycyjna -  300.000,00 zł 
W I półroczu wykorzystano kwotę 8.000,00 zł z rezerwy ogólnej na remont Szkoły 
Podstawowej w Handzlówce. 
 
12. Oświata i wychowanie – plan wydatków na bieŜący rok wynosi 26.730,307,00 
zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.451.559,03 zł, z tego na: 
 a) szkoły podstawowe  5.403.746,49 zł 
 w tym:  
  - wynagrodzenia i pochodne  4.385.520,60 zł 
W chwili obecnej w trakcie realizacji lub juŜ wykonane są następujące roboty 
inwestycyjno-remontowe:   

* Albigowa – rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto roboty   
wykończeniowe przy budowie Sali Gimnastycznej  1.788.200,00 zł  
                   - remont małej Sali gimnastycznej  74.129,35 zł 
* Głuchów – remont sanitariatów  35.107,56 zł 
* Handzlówka – remont gzymsów i komina  16.988,07 zł 
* Kosina – remont ogrodzenia, remont kotła c.o.  27.109,60 zł 
* Wysoka – termomodernizacja szkoły ( zadanie   
dofinansowane ze środków unijnych )  448.098,33 zł 
 
b) przedszkola  2.759.379,98 zł 
w tym:  
 - wynagrodzenia i pochodne  1.799.126,39 zł  

Do chwili obecnej zakończono I etap budowy przedszkola w Soninie – wartość robót 
519.902,52 zł. 
 
 c) gimnazja  2.663.035,00 zł 
 w tym: 
  - wynagrodzenia i pochodne  2.043.774,41 zł 
  - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 219.277,50 zł 
 
 d) dowoŜenie uczniów do szkół  69.089,66 zł 
 
 e) utrzymanie ZAFOSiP  343.936,84 zł 
 w tym:  
  - wynagrodzenia i pochodne  311.833,42 zł 
  
 f) szkoły zawodowe  660.380,98 zł 
 w tym:  
  - wynagrodzenia i pochodne  518.205,00 zł 
W Zespole Szkół w Wysokiej wykonano remont klasopracowni na kwotę 14.429,00 zł 
 
 g) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli  36.682,76 zł 
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 h) stołówki szkolne, w tym:  515.307,32 zł 
  - wynagrodzenia i pochodne  281.653,86 zł 
 
13. Ochrona zdrowia – planowane wydatki na ochronę zdrowia w kwocie   

168.000,00 zł wykorzystano w wysokości 52.114,51 zł na koszty związane z 
realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.  
  

14. Pomoc społeczna – plan wydatków w kwocie 8.003.900,00 zł został 
wykorzystany w I półroczu w wysokości 3.867.324,09 zł tj 48,3% planu, z tego 
na: 

 a) opłaty za pobyt w Domach Społecznych podopiecznych 
 z terenu gminy ( 9 osób )  100.781,80 zł 
 
 b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu   
 alimentacyjnego    3.017.432,12 zł 
 
 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  4.396,52 zł 
 
 d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
 emerytalne i rentowe  99.805,56 zł 
 
 e) dodatki mieszkaniowe  3.888,66 zł 
 
 f) zasiłki stałe  43.090,22 zł 
 
 g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  347.397,95 zł 
 w tym:  

 - wynagrodzenia i pochodne  269.413,06 zł 
 
 h) zapłatę za usługi opiekuńcze ( 16 osób )  60.638,38 zł 
 

i) wypłaty zasiłków powodziowych  4.000,00 zł 
 
 j) pozostała działalność – dopłata do posiłków  185.892,88 zł 
 ( z dopłat do posiłku skorzystało 322 dzieci ) 
 
15. Edukacyjna opieka wychowawcza – wykorzystano kwotę 412.122,65 zł,               

z tego na: 
 a) utrzymanie świetlic szkolnych  164.866,97 zł 
 w tym:  

 - wynagrodzenia i pochodne  140.812,52 zł 
 b) wypłaty stypendiów dla uczniów  121.414,00 zł 
 Z pomocy skorzystało 663 osoby.   
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 c) sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
 w Szkole w Soninie w ramach środków unijnych otrzymanych  
 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  125.841,68 zł 
 
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w I półroczu wykorzystano 

środki w wysokości 416.877,98 zł, z tego: 
 a) gospodarka ściekowa i ochrona wód  238.406,41 zł 
W trakcie realizacji są następujące zadania: 
 * Albigowa- projekt modernizacji stacji uzdatniania wody 47.458,00 zł 
 * Handzlówka – budowa kanalizacji ( zadanie dwuletnie  
 dofinansowane ze środków unijnych )  5.171.275,00 zł  
   - projekt wodociągu   
 * Kraczkowa – budowa kanalizacji  66.652,00 zł 
 b) oczyszczanie miast i wsi – wywóz odpadów komunalnych 15.103,25 zł 
 c) pokrycie kosztów pobytu bezpańskich zwierząt z terenu  
 gminy w schronisku  1.842,99 zł 
 d) oświetlenie uliczne – wydatkowano kwotę  160.863,00 zł 
 na wydatki bieŜące związane z oświetleniem i konserwacją 
Ponadto na chwilę obecną zakończona jest inwestycja oświetlenia w Kosinie 
55.539,71 zł i Soninie 79.765,64 zł. Trwają prace przy budowie oświetlenia                
w Albigowej 65.978,47 zł. 
 e) pozostała działowość – wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 662,33 zł.  
 
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane środki w kwocie 

1.661.000,00 zł wydatkowano w wysokości 824.138,44 zł tj 49,6% planu, w tym: 
 a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Łańcut  822.000,00 zł 
 b) zakup nagród w konkursach upowszechniających   
 miejscową kulturę  2.138,44 zł 
 
18. Kultura fizyczna i sport  – środki w tym dziale w I półroczu wydatkowano w 

wysokości 278.209,35 zł tj 75,0% planu, w tym na:  
 a) utrzymanie i bieŜące remonty w obiektach sportowych 16.426,98 zł 
 b) dotacje dla klubów sportowych  258.000,00 zł 
 c) organizację imprez masowych w zakresie sportu  3.782,37 zł 
 
Zestawienie wydatków budŜetu gminy w zakresie planu i wykonania w układzie 
działów i rozdziałów klasyfikacji  budŜetowej z wyodrębnieniem: 
 a) wydatków bieŜących, w tym: 
  - wydatki jednostek budŜetowych z tego: 
  * wynagrodzenia i składki  od nich naliczane 
  * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
  - dotacje na zadania bieŜące 
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki w na programy i projekty finansowane z udziałem  środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 
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- wydatki związane z obsługą długu gminy 

 b) wydatków majątkowych, w tym na: 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane          
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  
- zakup i objęcie akcji i udziałów 
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  
przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budŜetu za                
I półrocze 2010 r. 

 
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych  przedstawia załącznik Nr 3 do 
informacji z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku.  
 
Gmina Łańcut nie zawierała porozumień na realizację zadań z organami administracji 
rządowej. 
 
NaleŜności Gminy Łańcut na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 1.318.704,25 zł,        
w tym naleŜności podatkowe 917.242,29 zł. 
 
Gmina Łańcut na koniec czerwca 2010 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z 
tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na łączną kwotę 3.737.953,52 zł, w tym: 
 - poŜyczka na kanalizację Handzlówki  382.988,00 zł 
 - kredyt termomodernizacyjny na szkołę w Wysokiej  179.475,00 zł 
 - kredyt termomodernizacyjny na szkołę w Kosinie  115.490,52 zł 
 - kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r.  3.060.000,00 zł 
 
Gmina Łańcut na 30 czerwca 2010 r. nie posiadała Ŝadnych zobowiązań 
wymagalnych, wystąpiły jedynie zobowiązania bieŜące w wysokości 200.135,50 zł, 
które zostały uregulowane w miesiącu lipcu bieŜącego roku. 
 
Na koniec czerwca 2010 r. Gmina Łańcut uzyskała przychody w wysokości 
4.656.815,00 zł, które pochodziły z: 
 - nadwyŜki z lat ubiegłych  494.678,00 zł 
 - wolnych środków   4.162.137,00 zł 
 
Gmina w I półroczu 2010 r. nie zaciągnęła Ŝadnych poŜyczek ani kredytów. Kredyt 
planowany jest do wzięcia w II półroczu.  
 
Rozchody Gminy w I półroczu wynosiły 433.284,00 zł i wynikały: 
-  ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i poŜyczek. 424.184,00 zł 
- udzielonej Związkowi Komunalnemu „ Wisłok ”poŜyczki  9.100,00 zł 
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Przychody i wydatki zakładów budŜetowych 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut 
 
Przychody   1.458.319,90 zł 
w tym m.in.: 
 - dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki  1.391.073,06 zł 
 - opłaty za wydawanie warunków podłączeń do wodociągów 
 i kanalizacji  39.163,03 zł 
 - odsetki od nieterminowych wpłat  5.390,94 zł 
 
Koszty   1.302.824,56 zł 
w tym m.in.: 
 - wynagrodzenia i pochodne  305.523,37 zł 
Planowane na 2010 r.  przychody ZGK w I półroczu zostały zrealizowane w 51,9%, 
natomiast koszty w  46,8%. 
Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2010 r. posiadał naleŜności na 
kwotę 212.642,08 zł oraz zobowiązania bieŜące na kwotę 171.448,19 zł. 
 
 
 
 
 
Łańcut, sierpień 2010 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Informacji            
z wykonania budŜetu Gminy 
Łańcut za I półrocze 2010 r. 

 

DOCHODY  -  I  PÓŁROCZE 2010 r. 
 

Lp. Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 
 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.980,00 76.021,83 100,1 
  a) dochody bieŜące, w tym 75.980,00 76.021,83 100,1 
  - dotacje celowe związane z realizacją   
  zadań z zakresu administracji   
  rządowej i innych zleconych gminie    
  ustawami 75.980,00 75.939,96 99,9
  - wpływy z czynszu za obwody    
  łowieckie --- 41,87 ---
  
2. 600 Transport i łączność  --- 30,00 --- 
  a) dochody bieŜące, w tym: --- 30,00 ---
  - opłata za zajęcie pasa drogowego --- 30,00 --- 
 
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa  484.481,00 321.682,52 66,4 
  a) dochody bieŜące, w tym 370.000,00 206.144,78 55,7 
  - wpływy z opłat za wieczyste    
  uŜytkowanie 5.000,00 179,45 3,6
  - dochody z najmu i dzierŜawy składników    
  majątkowych  275.000,00 135.665,85 49,3
  - wpływy z usług ( opłaty za ogrzewanie )90.000,00 64.002,23 71,1
  - otrzymane odszkodowania --- 6.189,25 ---
  - odsetki od nieterminowych wpłat --- 108,00 --- 
b)  dochody majątkowe 114.481,00 115.537,74 100,9
  - środki na dofinansowanie    
  inwestycji pochodzące z PROW 114.481,00 --- ---
  - wpływy ze sprzedaŜy składników   
  majątkowych --- 115.537,74 --- 
 
4. 710 Działalność usługowa --- 8.520,00 ---
  a) dochody bieŜące, w tym: --- 8.520,00 ---
  - dochody z tytułu rozgraniczeń gruntów --- 8.520,00 --- 
  
5. 750 Administracja publiczna 129.268,00 68.976,00 53,3 
a)  dochody bieŜące, w tym: 129.268,00 69.976,00 53,3 
  - dotacje celowe związane z realizacją   
  zadań z zakresu administracji   
  rządowej i innych zleconych gminie   
  ustawami  126.668,00 68.208,00 53,8
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  - dochody związane z realizacją     
  zadań zleconych 1.100,00 --- ---
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu   
  na zadania realizowane na podstawie   
  porozumień między jednostkami    
  samorządu terytorialnego 1.500,00 768,00 51,2 
 
6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy    
  państwowej, kontroli i ochrony prawa    
  oraz sądownictwa 36.527,00 48.701,00 133,3 
                a) dochody bieŜące, w tym: 36.527,00 48.701,00 133,3 
  - dotacje celowe związane z realizacją   
  zadań z zakresu administracji rządowej   
  i innych zleconych gminie ustawami 36.527,00 48.701,00 133,3 

 
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   
  przeciwpoŜarowa 100.000,00 100.000,00 100,0
  a) dochody bieŜące, w tym: 100.000,00 100.000,00 100,0
  - dotacje celowe na zadania własne 100.000,00 100.000,00 100,0 
 
8. 756 Dochody od osób prawnych od osób 
  fizycznych i od innych jednostek  
  nie posiadających  osobowości  
  prawnej oraz wydatki związane     
  z ich poborem  10.770.400,00 5.356.992,16 49,7 
  a) dochody bieŜące, w tym: 10.770.400,00 5.356.992,16 49,7 
  - wpływy z karty podatkowej  6.000,00 3.105,56 51,8 
  - podatek od nieruchomości 3.127.400,00 1.724.026,97 55,1
  - podatek rolny 1.015.000,00 648.522,66 63,9
  - podatek leśny 15.000,00 8.960,70 59,7
  - podatek od środków transportowych 228.000,00 139.015,89 60,9
  - podatek od spadków i darowizn 15.000,00 12.344,00 82,3
  - podatek od czynności cywilnoprawnych220.000,00 142.280,00 64,7
  - wpływy z róŜnych opłat ( wpis   
  do ewidencji działalności   
  gospodarczej ) 3.000,00 --- ---
  - odsetki od nieterminowych wpłat   
  podatków i opłat 21.000,00 16.164,20 77,0
  - wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 23.250,70 66,4
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000,00 11.678,05 33,4
  - wpływy z opłaty za zezwolenia   
  na sprzedaŜ alkoholu 150.000,00 109.518,47 73,0
  - zwrot opłaty z 2009 roku --- 330,66 ---
  - udziały we wpływach z podatku    
  dochodowego od osób fizycznych 5.750.000,00 2.442.522,00 42,5
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  - udziały we wpływach z podatku   
  dochodowego od osób prawnych 150.000,00 75.272,30 50,2 
 
9.  758 RóŜne rozliczenia  23.593.797,00 13.714.265,98 58,1 
  a) dochody bieŜące, w tym: 23.593.797,00 13.714.265,98 58,1
  - subwencja oświatowa 16.457.819,00 10.127.888,00 61,5 
  - subwencja wyrównawcza 7.055.978,00 3.527.988,00 50,0 
  - odsetki od środków na rachunku     
  bankowym 80.000,00 49.568,90 62,0
  - otrzymane darowizny --- 3.135,00 ---
  - rozliczenia z lat ubiegłych ( Urząd   
  Pracy, Starostwo Powiatowe   
  w Łańcucie ) --- 5.671,08 --- 
 
10. 801 Oświata i wychowanie  2.074.427,00 747.438,73 36,0 
  a) dochody bieŜące, w tym: 1.323.900,00 747.438,73 56,5 
  - wpływy z opłatności za pobyt dzieci     
  w przedszkolach 380.000,00 237.765,60 62,6 
  - wpływy z opłat za wyŜywienie 890.000,00 428.091,74 48,1 
  - dotacje celowe na zadania własne   
  ( zakup pomocy naukowych ) 53.900,00 53.900,00 100,0
  - wypłata odszkodowania --- 10.715,11 ---
  - wpływy z usług ( opłaty za wodę ) --- 700,28 ---
  - wpływy za wydawanie duplikatów   
  dokumentów  --- 131,00 ---
  b) dochody majątkowe, w tym: 750.527,00 --- ---
  - dotacje celowe z budŜetu państwa   
  na zadania własne ( budowa sali   
  gimnastycznej w Albigowej ) 200.000,00 --- ---
  - dotacje celowe ze środków Unii   
  Europejskiej do termomodernizacji   
  szkoły w Wysokiej 550.527,00 --- ---
   
11. 852 Pomoc społeczna  6.900.900,00 3.557.917,64 51,6 
  a) dochody bieŜące, w tym: 6.900.900,00 3.557.917,64 51,6 
  - dotacje celowe związane z realizacją   
  zadań z zakresu administracji rządowej   
  i innych zleconych gminie ustawami 6.066.440,00 3.069.109,00 50,6
  - dochody związane z realizacją    
  zadań zleconych 30.000,00 11.031,02 36,8
  - dotacje celowe na zadania własne 559.660,00 353.021,00 63,1
  - dotacje celowe w ramach programów    
  finansowanych z Unii Europejskiej 214.800,00 106.500,18 49,6
  - wpływy z odpłatności za usługi    
  opiekuńcze 30.000,00 15.155,95 50,5
  - zwrot środków za usługi opiekuńcze --- 3.100,49 --- 
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12. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 316.226,00 316.239,89 100,0 
  a) dochody bieŜące 316.226,00 316.239,89 100,0 
  - dotacje celowe na zadania własne 71.414,00 71.414,00 100,0  
  - dotacja rozwojowa związana   
  z realizacją projektu „ Szkolna   
  pracownia kreatywności II ” 244.812,00 244.825,89 100,0 
 
13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona    
  środowiska 535.373,00 24.789,77 4,6 
  a) dochody bieŜące 28.000,00 24.789,57 88,5 
  - środki  z opłat środowiskowych   
  z Urzędu Marszałkowskiego 28.000,00 24.789,57 88,5
  b) dochody majątkowe, w tym: 507.373,00 --- ---
  - otrzymane darowizny ( wpłaty   
  mieszkańców ) 350.000,00 --- ---
  - środki na dofinansowanie inwestycji   
  pochodzące z RPO 157.373,00 --- --- 
  Ogółem : 45.017.379,00 24.341.575,52 54,1 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 2 do Informacji                
z wykonania budŜetu Gminy 
Łańcut za I półrocze 2010 r. 

 
 

WYDATKI  -  I  PÓŁROCZE 2010 r. 
 
 

Lp. Dział      Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % 
 Rozdział 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 156.280,00 89.890,81 57,5 
 01008 Melioracje wodne 60.000,00 --- ---
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 60.000,00 --- --- 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,  
  w tym na: 60.000,00 --- ---
  - wydatki związane z realizacją    
  ich zadań statutowych 60.000,00 --- --- 
 01030 Izby Rolnicze 20.300,00 13.910,85 68,5
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 20.300,00 13.910,85 68,5
  a) dotacje na zadania bieŜące 20.300,00 13.910,85 68,5
 01095 Pozostała działalność 75.980,00 75.979,96 100,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 75.980,00 75.979,96 100,0 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 75.980,00 75.979,96 100,0
  - wynagrodzenia i składki od nich   
   naliczane 1.490,00 1.489,80 100,0
  - wydatki związane z realizacją ich   
  zadań statutowych 74.490,00 74.490,16 100,0 
 
2. 600 Transport i łączność  6.981.953,00 306.773,71 4,4
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 139.000,00 --- ---
 1. Wydatki majątkowe, w tym: 139.000,00 --- --- 
  - dotacje celowe na pomoc finansową 100.000,00 --- ---
  - wydatki na pomoc rzeczową 39.000,00 --- ---
 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.130.000,00 --- ---
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 80.000,00 --- --- 
  a) dotacja na zadania bieŜące-pomoc    
  finansowa 80.000,00 --- --- 
 2. Wydatki majątkowe, w tym 2.050.000,00 --- ---
  a) dotacje celowe na pomoc finansową2.050.000,00 --- ---
 60016 Drogi publiczne gminne 4.712.953,00 306.773,71 6,5
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.819.753,00 276.329,71 15,2
  a) wydatki jednostek budŜetowych   
  w tym: 1.759.715,00 276.329,71 15,7
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  - wynagrodzenia i składniki od nich 
  naliczane 31.100,00 8.200,00 26,4
  - wydatki związane z realizacją ich    
  zadań statutowych 1.728.615,00 268.129,71 15,5
  b) dotacje na zadania bieŜące 60.038,00 --- ---
 2. Wydatki majątkowe, w tym: 2.893.200,00 30.444,00 1,1 
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe    
  z udziałem środków o których mowa    
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części   
  związanej z realizacją zadań jednostek   
  samorządu terytorialnego 2.893.200,00 30.444,00 1,1
    
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa  530.327,00 350.836,44 66,1
 70005 Gospodarka gruntami i  
  nieruchomościami 530.327,00 350.836,44 66,1
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 267.258,00 201.914,30 75,6
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 267.258,00 201.914,30 75,6
  - wynagrodzenia i składki od nich   
  naliczane 20.000,00 1.400,00 7,0
  - wydatki związane z realizacją ich    
  zadań statutowych 247.250,00 200.514,30 81,1
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 263.069,00 148.922,14 56,6
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe    
  z  udziałem środków o których mowa    
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej   
  z realizacją zadań jednostek samorządu   
  terytorialnego 263.069,00 148.922,14 56,6
      
4. 710 Działalność usługowa  220.000,00 26.516,96 120,5
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego120.000,00 13.541,00 11,3
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 120.000,00 13.541,00 11,3
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 120.000,00 13.541,00 11,3
  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane 80.000,00 12.001,00 15,0
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 40.000,00 1.540,00 3,8
 71014 Opracowania geodezyjne    
  i kartograficzne 100.000,00 12.975,96 13,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego 100.000,00 12.975,96 13,0 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 100.000,00 12.975,96 13,0
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  - wynagrodzenia i składki od nich   
  naliczane 10.000,00 3.119,00 31,2
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 90.000,00 9.856,96 10,9 
 
5. 720 Informatyka 53.560,00 --- ---
 72095 Pozostała działalność 53.560,00 --- ---
 1. Wydatki majątkowe, w tym: 53.560,00 --- ---
  a) dotacje celowe na inwestycje dla    
  Samorządu Województwa 53.560,00 --- ---
  
6. 750 Administracja publiczna 3.432.206,00 1.790.717,31 52,2
 75011 Urzędy wojewódzkie 282.936,00 148.417,00 52,5
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 282.936,00 148.417,00 52,5
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 282.936,00 148.417,00 52,5
  - wynagrodzenia i składniki od    
  nich naliczane 282.936,00 148.417,00 52,5
 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach   
  powiatu ) 170.000,00 84.969,16 50,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 170.000,00 84.969,16 50,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 7.000,00 4.939,16 70,6
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 7.000,00 4.939,16 70,6
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych163.000,00 80.030,00 49,1
 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na   
  prawach powiatu ) 2.826.000,00 1.502.660,12 53,2
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 2.816.000,00 1.502.040,12 53,3
  a) wydatki jednostek budŜetowych,    
  w tym na: 2.800.000,00 1.490.420,69 53,2
  - wynagrodzenia i składki od nich    
  naliczane 2.301.000,00 1.221.853,74 53,1
  - wydatki związane z realizacja ich   
  statutowych zadań 499.000,00 268.566,95 53,8
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00 11.619,43 72,6 
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 10.000,00 620,00 6,2
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,    
  w tym na programy finansowe z   
  udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej   
  z realizacją zadań jednostek samorządu   
  terytorialnego 10.000,00 620,00 6,2
 75045 Kwalifikacja wojskowa 1.500,00 768,00 51,2 
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 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.500,00 768,00 51,2
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 1.500,00 768,00 51,2
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 1.500,00 768,00 51,2 
 75075 Promocja jednostek samorządu   
  terytorialnego 65.000,00 12.245,01 18,8
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 65.000,00 12.245,01 18,8
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 65.000,00 12.245,01 18,8
  - wynagrodzenia i składki od nich   
  naliczane 1.000,00 600,00 60,0
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 64.000,00 11.645,01 18,2 
 75095 Pozostała działalność 86.770,00 41.658,02 48,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 86.770,00 41.658,02 48,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na 86.770,00 41.658,02 48,0
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 86.770,00 41.658,02 48,0 
 
7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy    
  państwowej, kontroli i ochrony prawa    
  oraz sądownictwa 36.527,00 23.865,31 65,3
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy   
  państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.367,00 1.681,00 49,9
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 3.367,00 1.681,00 49,9
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 3.367,00 1.681,00 49,9
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 2.100,00 1.681,00 49,9
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 1.267,00 --- ---
 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej   
  Polskiej 33.160,00 22.184,31 66,9
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 33.160,00 22.184,31 66,9
  a) wydatki jednostek budŜetowych,    
  w tym na: 19.300,00 8.459,31 43,8
  - wynagrodzenia i składki od nich   
  naliczane 5.800,00 --- ---
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 13.500,00 8.459,31 62,7
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.860,00 13.725,00 99,0  
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8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   
  przeciwpoŜarowa 347.500,00 223.182,66 64,2
 75405 Komendy powiatowe policji 2.500,00 --- ---
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 2.500,00 --- ---
  a) dotacje na zadania bieŜące 2.500,00 --- ---
 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy   
  PoŜarnej 25.000,00 --- ---
 1. Wydatki majątkowe, z tego 25.000,00 --- ---
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne    
  w tym na programy finansowe    
  z udziałem środków o których mowa    
  w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 w części    
  związanej z realizacją zadań jednostek   
  samorządu terytorialnego – pomoc    
  finansowa 25.000,00 --- ---
 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 220.000,00 123.182,66 56,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 220.000,00 123.182,66 56,0 
  a) wydatki  jednostek    
  budŜetowych, w tym na: 220.000,00 123.182,66 56,0 
  - wynagrodzenia  i składniki od    
  nich naliczane 28.000,00 18.615,15 66,5
  - wydatki związane z realizacją    
  ich statutowych zadań 191.500,01 104.567,51 54,6 
 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 100.000,00 100.000,00 100,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 100.000,00 100.000,00 100,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 100.000,00 100.000,00 100,0
  - wydatki związane z realizacją    
  ich statutowych zadań 100.000,00 100.000,00 100,0 
  
9. 756 Dochody od osób prawnych od osób 
  fizycznych i od innych jednostek nie  
  posiadających  osobowości prawnej 
  oraz wydatki związane z ich poborem 130.000,00 89.719,15 69,0 
 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
  naleŜności budŜetowych  130.000,00 89.719,15 69,0 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  130.000,00 89.719,15 69,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na:   
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 130.000,00 89.719,15 69,0 
 
10. 757 Obsługa długu publicznego  267.000,00 102.937,43 38,5 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, 
  kredytów i poŜyczek jednostek 
  samorządu terytorialnego 267.000,00 102.937,43 38,5 
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 1. Wydatki bieŜące, z tego:  267.000,00 102.937,43 38,5
  a) obsługa długu jednostek samorządu   
  terytorialnego 267.000,00 102.937,43 38,5 
 
11. 758 RóŜne rozliczenia  642.000,00 --- --- 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 642.000,00 --- --- 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 342.000,00 ---  ---
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 342.000,00 --- ---
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 342.000,00 --- ---
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 300.000,00 --- ---
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe z    
  udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części   
  związanej z realizacją zadań    
  jednostek samorządu terytorialnego  300.000,00 --- ---
  
12. 801 Oświata i wychowanie  26.730.307,00 12.451.559,03 46,6 
 80101 Szkoły podstawowe  12.299.007,00 5.403.746,49 43,9 
 1. Wydatki bieŜące z tego: 9.753.667,00 5.364.462,49 55,0 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na:  9.354.137,00 5.169.244,07 55,3
  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane 8.001.175,00 4.385.520,60 54,8
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 1.352.962,00 783.723,47 57,9 
  b) świadczenia na rzecz osób    
  fizycznych 399.530,00 195.218,42 48,9
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 2.545.340,00 39.284,00 1,5
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe    
  z udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej   
  z realizacją zadań jednostek samorządu   
  terytorialnego 2.545.340,00 39.284,00 1,5 
 80104 Przedszkola  6.085.950,00 2.759.379,98 45,3 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  4.610.950,00 2.357.842,51 51,1 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na:  4.468.550,00 2.291.435,84 51,3
  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane 3.611.860,00 1.799.126,39 49,8
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 856.690,00 492.309,45 57,5
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  b) dotacje na zadania bieŜące 6.000,00 2.348,95 39,2
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych136.400,00 64.057,72 47,0 
 2. Wydatki majątkowe  z tego: 1.475.000,00 401.537,47 27,2
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe    
  z udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części   
  związanej z realizacją zadań    
  jednostek samorządu terytorialnego 1.475.000,00 401.537,47 27,2   
 80110 Gimnazja  5.102.240,00 2.663.035,00 52,9 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  5.102.240,00 2.663.035,00 52,2 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 4.504.700,00 2.352.175,29 52,2
  - wynagrodzenia i składniki od   
  nich naliczane 3.903.520,00 2.043.774,40 52,4
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 601.180,00 308.400,88 51,3
  b) dotacje na zadania bieŜące 400.000,00 219.277,50 54,8
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych197.540,00 91.582,21 46,4 
 80113 DowoŜenie uczniów do szkół  185.000,00 69.089,66 37,3 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  185.000,00 69.089,66 37,3 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 135.000,00 65.326,66 48,4 
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 135.000,00 65.326,66 48,4
  b) dotacje na zadania bieŜące 50.000,00 3.763,00 7,5 
 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne    
  szkół 655.250,00 343.936,84 52,5 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 655.250,00 343.936,84 52,5
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 655.250,00 343.936,84 52,5
  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane 585.500,00 311.833,42 53,3
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 69.750,00 32.103,42 46,0
 80130 Szkoły zawodowe  1.232.600,00 660.380,98 53,6 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  1.232.600,00 660.380,98 53,6
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 1.183.300,00 637.733,17 53,9 
  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane 997.500,00 518.205,03 51,9
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 185.800,00 119.528,14 64,3
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.300,00 22.647,81 45,9 
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80146 Dokształcanie i doskonalenie    
  nauczycieli 104.690,00 36.682,76 35,0
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  104.690,00 36.682,76 35,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 104.690,00 36.682,76 35,0
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 104.690,00 36.682,76 35,0 
 80148 Stołówki szkolne  1.065.570,00 515.307,32 48,4 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  1.065.570,00 515.307,32 48,4 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 1.065.570,00 515.307,32 48,4
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 543.570,00 281.653,86 51,8
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 522.000,00 233.653,46 44,8 
   
13. 851 Ochrona zdrowia 168.000,00 52.114,51 31,0 
 85153 Zwalczanie narkomani 2.000,00 --- --- 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  2.000,00 --- ---
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 2.000,00 --- ---
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 2.000,00 --- --- 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 166.000,00 52.114,51 31,4 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 166.000,00 52.114,51 31,4
  a) wydatki jednostek budŜetowych,    
  w tym na: 166.000,00 52.114,51 31,4
  - wynagrodzenia i składniki od    
  nich naliczane 75.000,00 28.194,62 37,6 
  - wydatki związane z realizacją   
  ich statutowych zadań 91.000,00 23.919,89 26,3 
 
14. 852 Pomoc społeczna  8.003.900,00 3.867.324,09 48,3 
 85202 Domy pomocy społecznej  250.000,00 100.781,80 40,3
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 250.000,00 100.781,80 40,3
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 250.000,00 100.781,80 40,3 
  - wydatki związane z realizacją    
  ich statutowych zadań 250.000,00 100.781,80 40,3 
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia  
  z funduszu alimentacyjnego oraz składki      
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  z ubezpieczenia społecznego  6.060.100,00 3.017.432,12 49,8 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  6.060.100,00 3.017.432,12 49,8 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 245.700,00 123.095,14 54,5  
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  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane  226.100,00 110.470,09 48,9
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 19.600,00 12.625,05 65,4
  b) świadczenia na rzecz osób    
  fizycznych 5.814.400,00 2.894.336,98 49,3 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne    
  opłacane za osoby pobierające niektóre 
  świadczenia z pomocy społecznej, 
  niektóre świadczenia rodzinne oraz za  
  osoby uczestniczące w zajęciach  
  w centrum integracji społecznej 13.670,00 4.396,52 32,2 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  13.670,00 4.396,52 32,2
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 13.670,00 4.396,52 32,2
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 13.670,00 4.396,52 32,2 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 204.110,00 99.805,56 48,9 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  204.110,00 99.805,56 48,9
  a) świadczenia na rzecz osób    
  fizycznych 178.910,00 87.205,56 48,7
  b) wydatki na programy finansowane   
  z udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej   
  z realizacją zadań jednostek samorządu   
  terytorialnego 25.200,00 12.600,00 50,0 
 85215 Dodatki mieszkaniowe  8.000,00 3.888,66 48,6 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  8.000,00 3.888,66 48,6
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 3.888,66 48,6
 85216 Zasiłki stałe  65.820,00 43.090,22 65,5 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 65.820,00 43.090,22 65,5
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.820,00 43.090,22 65,5  
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 797.300,00 347.397,95 43,6 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 797.300,00 347.397,95 43,6
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 576.500,00 292.562,61 50,7 
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 523.500,00 269.413,06 51,5
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 53.000,00 23.149,55 43,7
  b) wydatki na programy finansowane ze   
  źródeł środków o których mowa w art.   
  2 i 3 w części związanej z realizacją   
  zadań jednostek samorządu    
  terytorialnego   214.800,00 52.068,48 24,2 
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  c) świadczenia na rzecz osób    
  fizycznych 6.000,00 2.766,86 46,1 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne     
  usługi opiekuńcze  287.000,00 60.638,38 21,1 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 287.000,00 60.638,38 21,1
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 287.000,00 60.638,38 21,1
  - wynagrodzenia i składniki od nich    
  naliczane 32.300,00 9.866,98 30,5
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 254.700,00 50.771,40 19,9
 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6.000,00 4.000,00 66,7 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 6.000,00 4.000,00 66,7
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 4.000,00 66,7 
 85295 Pozostała działalność  311.900,00 185.892,88 59,6 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 311.900,00 185.892,88 59,6
  a) świadczenia na rzecz osób   
  fizycznych 311.900,00 185.892,88 59,6 
 
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 767.236,00 412.122,65 53,7 
 85401 Świetlice szkolne  401.010,00 164.866,97 41,1 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  401.010,00 164.866,97 41,1
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 380.100,00 156.901,52 41,3
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 363.300,00 140.812,52 38,8
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 16.800,00 16.089,00 107,7
  b) świadczenia na rzecz osób    
  fizycznych 20.910,00 7.965,45 38,1 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów  121.414,00 121.414,00 100,0 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  121.414,00 121.414,00 100,0
  a) świadczenia na rzecz osób   
  fizycznych 121.414,00 121.414,00 100,0 
 85495 Pozostała działalność  244.812,00 125.841,68 51,4 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 244.812,00 125.841,68 51,4 
  a) wydatki na programy finansowe   
  z udziałem środków o których mowa    
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej   
  z realizacją zadań jednostek samorządu   
  terytorialnego 244.812,00 125.841,68 51,4 
 
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona    
  środowiska 4.342.298,00 416.877,98 9,6 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.552.998,00 238.406,41 6,7 
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 1. Wydatki bieŜące, z tego:  5.000,00 3.022,46 60,4
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 5.000,00 3.022,46 60,4
  - wydatki związane z realizacją    
  ich statutowych zadań 5.000,00 3.022,46 60,4 
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 5.547.998,00 235.383,95 4,2
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe z   
  udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części    
  związanej z realizacją zadań   
  jednostek samorządu terytorialnego 5.547.998,00 235.383,95 4,2 
 90003 Oczyszczanie miast i wsi  98.000,00 15.103,25 15,4 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  98.000,00 15.103,25 15,4
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 98.000,00 15.103,25 15,4
  - wydatki związane z realizacją   
  ich statutowych zadań 98.000,00 15.103,25 15,4 
 90013 Schroniska dla zwierząt  15.000,00 1.842,99 16,1 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 15.000,00 1.842,99 16,1
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 15.000,00 1.842,99 12,3
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań 15.000,00 1.842,99 12,3 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 570.300,00 160.863,00 28,2 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 280.000,00 160.863,00 28,2
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 280.000,00 160.863,00 28,2
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 280.000,00 160.863,00 28,2 
 2. Wydatki majątkowe, z tego:  290.300,00 --- ---
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe    
  z udziałem środków o których mowa   
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  w części związanej    
  z realizacją zadań jednostek    
  samorządu terytorialnego 290.300,00 --- ---  
 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100.000,00 --- --- 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  100.000,00 --- --- 
  a) dotacje na zadania bieŜące 100.000,00 --- --- 
 90095 Pozostała działalność 6.000,00 662,33 11,0 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  6.000,00 662,33 11,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 6.000,00 662,33 11,0
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 6.000,00 662,33 11,0 
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17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 1.661.000,00 824.138,44 49,6 
 92113 Centra kultury i sztuki  1.648.000,00 822.000,00 49,8 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.648.000,00 822.000,00 49,8 
  a) dotacje na zadania bieŜące 1.648.000,00 822.000,00 49,8 
 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3.000,00 --- --- 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 3.000,00 --- ---
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 3.000,00 --- ---
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 3.000,00 --- --- 
 92195 Pozostała działalność 10.000,00 2.138,44 21,4 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  10.000,00 2.138,44 21,4
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 10.000,00 2.138,44 21,4
  - wydatki związane z realizacją   
  ich statutowych zadań 10.000,00 2.138,44 21,4  
 
18. 926 Kultura fizyczna i sport  371.000,00 278.209,35 75,0 
 92601 Obiekty sportowe  103.000,00 16.426,98 15,9 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  53.000,00 16.426,98 31,0
  a) wydatki jednostek budŜetowych,    
  w tym na: 53.000,00 16.426,98 31,0
  - wynagrodzenia i składniki od nich   
  naliczane 2.000,00 --- ---
  - wydatki związane z realizacją ich   
  statutowych zadań 51.000,00 16.426,98 32,2 
 2. Wydatki majątkowe, z tego:  50.000,00 --- ---
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   
  w tym na programy finansowe z udziałem   
  środków o których mowa w art. 5 ust 1    
  pkt 2 i 3  w części związanej z realizacją   
  zadań jednostek samorządu terytorialnego50.000,00 --- --- 
 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 
  i sportu  268.000,00 261.782,37 97,7 
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  268.000,00 261.782,37 97,7 
  a) wydatki jednostek budŜetowych,   
  w tym na: 8.000,00 3.782,37 47,3
  - wydatki związane z realizacją ich    
  statutowych zadań  8.000,00 3.782,37 47,3
  b) dotacje na zadania bieŜące 260.000,00 258.000,00 99,2  
  Ogółem wydatki: 54.841.094,00 21.306.785,83 38,9 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rz ądowej i innych zadań zleconych ustawami 

 
 

Lp. Dział, Nazwa działu, Plan po Wykonanie % realizacji
 Rozdział rozdziału zmianach   
  
Dochody 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.980,00 75.979,96 100,0
 01095 Pozostała działalność 75.980,00 75.979,96 100,0 
 
2. 750 Administracja   
  publiczna 128.168,00 68.976,00 53,8
 75011 Urzędy wojewódzkie 126.668,00 68.208,00 53,8
 75045 Komisje poborowe 1.500,00 768,00 51,2 
 
3. 751 Urzędy naczelnych   
  organów władzy   
  państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa oraz   
  sądownictwa 36.527,00 48.701,00 133,3
 75101 Urzędy naczelnych   
  organów władzy   
  państwowej, kontroli i   
  ochrony prawa 3.367,00 1.681,00 49,9
 75107 Wybory Prezydenta   
  Rzeczypospolitej Polskiej 33.160,00 47.020,00 141,8 
 
4. 852 Pomoc społeczna 6.066.440,00 3.069.109,00 50,6
 85212 Świadczenia rodzinne,   
  świadczenia z funduszu   
  alimentacyjnego oraz   
  składki na ubezpieczenia   
  emerytalne i rentowe z    
  ubezpieczenia    
  społecznego 6.020.100,00 3.050.000,00 50,7
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85213 Składki na    
  ubezpieczenie    
  zdrowotne opłacane za   
  osoby pobierające   
  niektóre świadczenia z   
  pomocy społecznej,   
  niektóre świadczenia   
  rodzinne oraz za osoby   
  uczestniczące w    
  zajęciach w centrum   
  integracji społecznej 4.340,00 989,00 22,8
 85228 Usługi opiekuńcze i   
  specjalistyczne usługi   
  opiekuńcze 36.000,00 12.120,00 33,7
 85278 Usuwanie skutków    
  klęsk Ŝywiołowych 6.000,00 6.000,00 100,0
  Razem dochody: 6.307.115,00 3.262.765,96 51,7 
 
Wydatki 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.980,00 75.979,96 100,0
 01095 Pozostała działalność 75.980,00 75.979,96 100,0 
 
2. 750 Administracja   
  publiczna 128.168,00 68.976,00 53,8
 75011 Urzędy wojewódzkie 126.668,00 68.208,00 53,8
 75045 Komisje poborowe 1.500,00 768,00 51,2 
 
3. 751 Urzędy naczelnych   
  organów władzy    
  państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa oraz   
  sądownictwa 36.527,00 23.865,31 65,3
 75101 Urzędy naczelnych   
  organów władzy   
  państwowej, kontroli i   
  ochrony prawa 3.367,00 1.681,00 49,9
 75107 Wybory Prezydenta   
  Rzeczypospolitej   
  Polskiej 33.160,00 22.184,31 66,9 
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4. 852 Pomoc społeczna 6.066.440,00 3.020.216,36 49,8
 85212 Świadczenia rodzinne,   
  świadczenia z funduszu   
  alimentacyjnego oraz   
  składki na ubezpieczenia   
  emerytalne i rentowe   
  z ubezpieczenia   
  społecznego 6.020.100,00 3.006.467,36 49,9
 85213 Składki na   
  ubezpieczenie   
  zdrowotne opłacane za   
  osoby pobierające    
  niektóre świadczenia z   
  pomocy społecznej,   
  niektóre świadczenia   
  rodzinne oraz za osoby   
  uczestniczące w   
  zajęciach w centrum   
  integracji społecznej 4.340,00 989,00 22,8
 85228 Usługi opiekuńcze i    
  specjalistyczne usługi   
  opiekuńcze 36.000,00 8.760,00 24,3
 85276 Usuwanie skutków   
  klęsk Ŝywiołowych 6.000,00 4.000,00 66,7
  Razem wydatki: 6.307.115,00 3.189.037,63 50,6
    
  
  
   
 


