
WOJT GMINY LANCUT 

37-100 Laticut 


ul. Mickiewicza 2 a 


Informacja 
z wykonania budietu gminy za I p6lrocze 2011 r. 

Budzet Gminy Lailcut na 2011 rok zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal<\. Nr 

VII35111 z dnia 22 lutego 2011 r. po stronie dochod6w w wysokosci 

50.833.041,00 zl, zas po stronie wydatk6w 56.883.041,00 zl. 

Budzet po wprowadzonych zmianach przez Rad~ Gminy i W 6jta Gminy na dzieil 

30 czerwca 2011 r. po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 51.217.757,00 zl, zas 

po stronie planowanych wydatk6w 59.759.059,00 zl 


Dochody: 

Og61em dochody za I p6lrocze zostaly wykonane w 53,1 % z tego: 

1. 	 Rolnictwo i lowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie 83.416,96 zl 

wynikaj<\. z: 
- otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom podatku 
akcyzowego zawartego w cenie paliwa 83.416,47 zl 
- wplat czynszu za obwody lowieckie 0,49 zl 

2. 	 Transport i I~cznosc - zrealizowane dochody w kwocie 1.219.657,86 zl wynikaj<\. 
ze zwrotu srodk6w unijnych za 2010 r. w ramach wsp61finansowania budowy 
drogi w Kraczkowej. Planowane dochody w kwocie 979.600,00 zl stanowi<\.ce 
dofinansowanie budzetu pailstwa do budowy drogi w ramach programu 
przebudowy dr6g lokalnych gmina planuje otrzymac w II p6lroczu. 

3. 	 Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostaly zrealizowane w 
kwocie 246.753,26 zl, z tego: 

a) oplaty za wieczyste utytkowanie 791,95 zl 
b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj<\.tkowych 135.294,99 zl 
c) wplywy z uslug ( ogrzewanie ) 72.640,03 zl 
d) wplywy ze sprzedaty skladnik6w maj<\.tkowych 
- sprzedaz grunt6w 37.561,29 zl 
e) wplywy ze sprzedaty drzewa 465,00 zl 

4. 	 Dzialalnosc uslugowa - dochody w tym dziale w kwocie 14.308,00 zl wynikaj<\. z 
wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez gmin~. 

5. 	 Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie 143.376,00 zl zostaly 
wykonane w kwocie 84.897,45 zl, z tego: 
a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone 84.892,80,00 zl 
b) dochody zwi<\.zane z realizacj<\. zadail zleconych 4,65 zl 

http:stanowi<\.ce
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6. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy pailstwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz s~downictwa - planowane dochody z tytulu dotacj i celowych na 
prowadzenie sta1ego rejestru wyborc6w zostaly wykonane w kwocie 1.695,00 zl 

7. 	 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 
- plan dochod6w w kwocie 12.109.245,00 zl zosta1 zreaIizowany w I p61roczu 
wwysokosci 5.946.041,23 zltj 49,1%,ztego: 

Plan Wykonanie % 
a) udzialy we wplywach z podatku dochodowym 

( PIT, CIT) 6.792.245,00 3.026.325,35 44,6 
b) wplywy z karty podatkowej 9.000,00 2.555,56 28,4 
c) wplywy z podatk6w od os6b prawnych 2.367.000,00 1.261.919,36 53,3 
wtym: 

- podatek od nieruchomosci 2.210.000,00 1.189.408,52 53,8 
- podatek roiny 70.000,00 37.123,50 53,0 
- podatek Iesny 6.000,00 3.661,00 61,0 
- podatek od srodk6w transportowych 50.000,00 22.556,00 45,1 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 30.000,00 8.217,00 27,4 
- odsetki od nieterminowych wp1at 1.000,00 953,34 95,3 

d) wplywy z podatk6w od os6b fizycznych 2.709.000,00 1.503.705,70 55,5 
wtym: 

- podatek od nieruchomosci 1.170.000,00 609.174,54 52,1 
- podatek rolny 1.090.000,00 614.399,02 56,4 
- podatek Iesny 9.000,00 6.308,20 70,1 
- podatek od srodk6w transportowych 180.000,00 142.723,56 79,3 
- podatek od spadk6w i darowizn 30.000,00 12.032,00 40,1 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 200.000,00 103.839,00 51,9 
- odsetki od nieterminowych wp1at 30.000,00 15.229,38 50,8 

e) wplywy z op1aty skarbowej 35.000,00 17.258,05 49,3 
f) wplywy z op1aty eksploatacyjnej 37.000,00 11.716,17 31,7 
g) wplywy z op1at za zezwolenia na sprzedaZ 

alkoholu 160.000,00 121.471,56 75,9 
h) wplywy za zaj~cie pasa drogowego 1.089,48 
Wszystkie podatki i op1aty planowane w tym dziale zrealizowane byly w I p61roczu 
zgodnie z za10zeniami planu - brakjest wi~kszych odchyleil kt6re moglyby skutkowac 
niewykonaniem dochod6w na koniec roku. 

8. 	 R6zne rozliczenia - planowane dochody w kwocie 25.184.218,00 zl zostaly 
wykonane w wysokosci 	 14.670.191,15 zl tj.58,3% planu, z tego: 

- subwencja oswiatowa 10.827.008,00 zl 
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- subwencja wyr6wnawcza 3.765.l62,00 zl 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 43.143,09 zl 
- rozliczenia z lat ubieglych ( Urzctd Pracy ) 34.878,06 zl 

9. Oswiata i wychowanie - planowane dochody w wysokosci 2.040.000,00 zl 
zostaly wykonane w I p61roczu w wysokosci 80l.362,35 zl tj 39,3%planu, z tego: 

- wplywy z oplat za przedszkola 316.310,00 zl 
- wplywy z oplat za WYZywienie 480.493,46 zl 
- wplywy z uslug ( oplaty za wod<t) 2.718,89 zl 
- dochody z tytulu najmu pomieszczen 1.840,00 zl 

W II p61roczu planowane jest uzyskanie srodk6w z budzetu panstwa na budow<t Sali 
Gimnastycznej przy Szkole w Albigowej (500.000,00 zl ). 

10. Pomoc spoleczna - wykonanie dochod6w w kwocie 3.376.582,42 zl tj. 50,0 % 
planu wynika z: 

a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 2.977.463,00 zl 
b) dochod6w zwictzanych z realizacjct zadan zleconych 13.340,37 zl 
c) dotacji na zadania wlasne 282.886,00 zl 
d) dotacji celowych w ramach program6w finansowanych 
ze srodk6w unijnych 87.001,08 zl 
e) wplyw6w z uslug opiekunczych 14.675,50 zl 
f) zwrotu srodk6w za uslugi opiekuncze 1.216,47z1 

11. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie 
47l.022,97 zl wynikajct z: 

- dotacji otrzymanych na wyplaty stypendi6w dla uczni6w 49.342,00 zl 
- dotacji celowych (srodki unijne ) z Wojew6dzkiego 
Urz<tdu Pracy na dodatkowe zaj<tcia pozalekcyjne 421.680,97 zl 

12. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p61roczu dochody w tym 
dziale zostaly zrealizowane w kwocie 270.356,20 zl, z tego: 

- oplaty srodowiskowe z Urz<tdu Marszalkowskiego 11.156,20 zl 
- wplaty mieszkanc6w zwictzane z realizowanymi inwestycjami 259.200,00 zl 

Planowany zwrot srodk6w unijnych zwictZany z dofinansowaniem budowy kanalizacji 
w miejscowosci Handzl6wka przewidywany jest w II p61rocza biezctcego roku. 

Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w klasyfikacji 
budzetowej z wyodr<tbnieniu dochod6w biezctcych i majcttkowych przedstawia 
zalctcznik N r 1 do informac j i. 
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Wydatki: 
Plan wydatkow na koniec czerwca wyniosl 59.759.059,00 zl, zas wykonanie za 
I p61rocze wynioslo 25.554.783,70 zl tj. 42,8% planu, z tego: 

1. Rolnictwo i lowiectwo - srodki wykorzystano w wysokosci 132.987,72 zl 
wtym: 

- renowacj~ rowow gminnych 
- wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb R
- zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolnikow 

olniczych 
35.939,11 zl 
13.632,14 zl 
83.416,47 zl 

2. 	 Transport i I~cznosc - planowane srodki na inwestycje, remonty i utrzymanie 
drog w kwocie 4.928.018,00 zl w I pOlroczu wykorzystano w wysokosci 
894.455,76 zl . 

Do chwili obecnej podpisano umowy z Marszalkiem Wojewodztwa Podkarpackiego 
na dofinansowanie w formie pomocy finansowej budowy chodnikow przy drogach 
wojewodzkich w Albigowej, Wysokiej i Soninie zgodnie z podj~tymi uchwalami 0 

pomocy finansowej. Przekazanie srodkow na te zadania planowane jest na II polrocze. 
Zawarto rowniez stosowne umowy ze Starost~ Lailcuckim na dofinansowanie w 
formie pomocy finansowej drog powiatowych zgodnie z podj~tymi przez Rad~ Gminy 
Lailcut uchwalami. Do koilca I polrocza przekazano Starostwu srodki w wysokosci 
450.000,00 zl na: 

- budow~ chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej 120.000,00 zl 
- modemizacj~ drogi powiatowej w Albigowej 330.000,00 zl 

Do chwili obecnej na drogach gminnych zakoilczono remont drogi wewn~trznej 
"Budy" w Wysokiej na kwot~ 388.941,56 zl ( w ramach tej kwoty otrzymano 
dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego ze srodkow na usuwanie skutkow 
powodzi w wysokosci 200.000,00 zl). 
Po rozstrzygni~tych przetargach i w trakcie realizacji s~ nast~puj~ce inwestycje 
i remonty drog gminnych: 

* Cierpisz - remont drogi dojazdowej do pol" Do lasu " 

oraz gminnej" Srokowka" kwota 98.878,62 zl 

( zadanie to dofinansowane jest ze srodkow FOGR w wysokosci 10.000,00 zl)

*Handzlowka - przebudowa drogi gminnej "Gosciilczyk "kwota 1.945.044,12 zl 

(zadanie dofinansowane w wysokosci 50% ze srodkow budzetu pailstwa w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych ) 

* Rogozno - remont drogi wewn~trznej " Zagumnia Wschodnie " kwota 

189.208,88 zl 

Pozostale zaplanowane na ten rok do wykonania zadania drogowe s~ przygotowane 

do realizacji. 

Na biez~co s~ rowniez realizowane remonty cz~stkowe drog gmiImych oraz 

wykorzystywane srodki na kamieil na drogi dla poszczegolnych miejscowosci 

w ramach srodkow przyznanych z Funduszu Soleckiego. 
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3. 	 Gospodarka mieszkaniowa - planowane srodki w kwocie 4.360.260,00 zl 

wydatkowano w wysokosci 281.429,09 z1. 
Do chwili obecnej zrealizowano nast~puj~ce roboty inwestycyjne i remontowe na 
obiektach stanowi~cych mienie komunalne gminy: 

* Kosina - budowa zaplecza kuchennego 49.991,32 zl 
- rozbudowa parkingu przy Osrodku Kultury 20.583,93 zl 

* Albigowa - montaz aparatu osuszaj~cego 	 4.920,00 zl 
* Handzl6wka - wykonanie monitoringu 	 8.487,00 zl 
* Son ina - wykonanie monitoringu 	 9.348,00 zl 
* Wysoka - wykonanie monitoringu 	 11.562,00 zl 
* Gluch6w - wykonanie oswietlenia O.K. 11.000,00 zl 

W trakcie realizacji jest dokoilczenie rozbudowy budynku wielofunkcyjnego 
w Kraczkowej. Zostal wybrany wykonawca z kt6rym spisano umow~ na kwot~ 
1.996.512,64 z1. Na powyzsze zadanie gmina otrzyma dofinansowanie unijne w 
wysokosci 500.000,00 z1. Termin realizacji tego zadania to koniec maja 2012 roku. 
Pozostale zaplanowane w tym dziale prace przewidziane s~ do wykonania w II 
p6lroczu biez~cego roku. 
Na biez~co realizowane s~ wydatki zwi'tZane z utrzymaniem oraz przegl~dami 
okresowymi budynk6w b~d~cych w zasobach komunalnych gminy. 

4. Dzialalnosc uslugowa - planowane srodki w kwocie 310.000,00 zl 
wykorzystano w wysokosci 24.082,88 zl, w tym: 
- plany zagospodarowania przestrzennego 3.030,96 zl 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 21.051,92 zl 

5. 	 Informatyka - zarezerwowane srodki w wysokosci 50.815,00 zl b~d~ 

wykorzystane na wsp61finansowanie programu " Podkarpacki System 
e-Administracji Publicznej "wsp6lfinansowanego ze srodk6w unijnych. 
W chwili obecnej gmina podpisala aneks do umowy z Marszalkiem 
Wojew6dztwa Podkarpackiego 0 wsp6lpracy w tym zakresie. Realizacja 
rozpocznie si~ w roku biez~cym, ale gl6wne wydatki przypadn~ na rok przyszly. 

6. 	 Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokosci 3.628.788,00zl 
wykorzystano w kwocie 1.911.875,55 zl tj 52,7 % planu, w tym na: 
a) realizacj~ zadail zleconych w zakresie administracji rz~dowej 149.483,00 zl 
b) funkcjonowanie Rady Gminy Lailcut 87.338,03 zl 
c) pokrycie koszt6w funkcjonowania Urz~du Gminy 1.619.460,00 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1.308.541,03 zl 
d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 716,80 zl 
e) przeprowadzenie spisu powszechnego 13.159,00 zl 
f) promocj~ gminy 9.810,32 zl 
g) pozostal~ dzialalnosc ( utrzymanie biur soltys6w, skladki 
na Z.K. " Wislok " ) 31.908,40z1 
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7. 	 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz s~downictwa 
W dziale tym zarezerwowano kwot~ 3.393,00 zl na utrzymanie stalego rejestru 
wyborc6w - wydatki przewidziane s&. w II p61roczu biez&.cego roku. 

8. 	 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w I p6lroczu 
wydatkowano kwot~ 105.109,00zl tj 40,0 % planu na utrzymanie ochotniczych 
strazy pozamych w tym na zakup samochodu pozamiczego dla OSP Albigowa 
17.000,00 zl. 

Srodki rezerwowane na paliwo dla policji ( 2.500,00 zl ) zostan&. wykorzystane w II 
p6lroczu biez&.cego roku. 

9. 	 Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 
zaplanowane srodki wykorzystano w kwocie 91.413,77z1 tj 65,3 % planu na 
wynagrodzenia w formie inkasa za pob6r podatk6w oraz roznoszenie nakaz6w 
podatkowych. 

10. 	 Obsluga dlugu publicznego - wydatkowano kwot~ 169.740,56 zl na splat~ 
odsetek od pozyczek i kredyt6w zaciqgni~tych przez gmin~ w latach 
wczesniejszych. 

11. 	 Rozne rozliczenia - do rozdysponowania pozostaly rezerwy w wysokosci 
700.500,00 zl w tym: 
- rezerwa og6lna - 311.000,00 zl 
- rezerwa na zadania z zakresu zarz&.dzania kryzysowego - 96.000,00 zl 
- rezerwa inwestycyjna - 293.500,00 zl 

Z rezerwy og6lnej WI p6lroczu wykorzystano kwot~ 23.000,00 zl na: 
- remont Szkoly Podstawowej w Handzl6wce 10.000,00 zl 
- na remont szkoly w Wysokiej 13 .000,00 zl. 

Z rezerwy inwestycyjnej w I p6lroczu wykorzystano kwoty 6.500,00 zl na: 
- wykonanie monitoringu w Handzl6wce, Soninie i Wysokiej 5.000,00 zl 
- zakup kosiarki do trawy w Albigowej 1.500,00 zl 

12. 	 Oswiata i wychowanie - plan wydatk6w na biez&.cy rok wynosi 
29.477.915,00 zl. WI p6lroczu wydatkowano kwot~ 14.004.592,00 zl, z tego na: 

a) szkoly podstawowe 5.935.585,65 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 4.756.385,30 zl 
W chwili obecnej w trakcie realizacji lub juz wykonane s&. nast~puj&.ce roboty 
inwestycyjno-remontowe: 

* Albigowa - trwaj&. prace wykonczeniowe przy budowie 
Sali Gimnastycznej 820.000,00 zl 
* Cierpisz - utwardzanie placu parkingowego przy szkole 32.086,39 zl 
* Gruch6w - opracowanie projektu modemizacji c.o. 	 21.658,00 zl 

http:nast~puj&.ce
http:biez&.cy
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* Handzl6wka - remont pod16g i wymiana drzwi w salach 21.223,43 zl 
* Kosina - remont pod16g i instalacj i elektrycznej oraz 

montaz drzwi przeciwdymnych 54.985,55 zl 
* Rog6zno - wymiana oswietlenia 	 18.414,00 zl 
* Wysoka - wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku 63.591,27z1 
* Sonina - projekt rozbudowy Zespolu Szk61 	 63.440,00 zl 
* Kraczkowa - naprawa obr6bek blacharskich 	 9.000,00 zl 

b) przedszkola 3.246.475,98 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 2.025.898,70 zl 
Trwa II etap budowy przedszkola w Soninie - wartosc rob6t 723.211,70 zl. 

c) gimnazja 	 3.002.794,86 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 	 2.335.790,51 zl 
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzl6wce 227.099,60 zl 

W ramach zadail remontowych wykonywany jest remont kuchni w Wysokiej - kwota 
38.233,37 zl 

d) dowozenie uczni6w do szk61 	 123.963,63 zl 

e) utrzymanie ZAFOSiP 358.418,60 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 320.007,59 zl 

f) szkoly zawodowe 735.595,24 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 589.642,09 zl 
W Zespole Szk61 w Wysokiej wykonano remont klasopracowni na kwot~ 6.441,68 zl 

g) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 35.863,84 zl 
h) sto16wki szkolne, w tym: 565.894,20 zl 

- wynagrodzenia i pochodne 311.842,64 zl 

13. 	 Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochron~ zdrowia w kwocie 
160.000,00 zl wykorzystano w wysokosci 83.303,29 zl na koszty zwi~zane z 
realizacj~ Gminnego Programu Przeciwdzialaniu Alkoholizmowi. 

14. 	 Pomoc spoleczna - plan wydatk6w w kwocie 7.953.435,00 zl zostal 
wykorzystany w I p61roczu w wysokosci 3.842.l50,08z1 tj 48,3 % planu, z tego 
na: 
a) oplaty za pobyt w Domach Spolecznych podopiecznych 
z terenu gminy ( 11 os6b ) 126.871,61 zl 
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b) swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 2.965.574,40 zl 

c) skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobieraj'l.ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 4.985,16 zl 

d) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 87.591,31 zl 

e) dodatki mieszkaniowe 	 3.457,48 zl 

f) zasilki stale 	 35.202,91 zl 

g) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 373.898,54 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 293.127,65 zl 

h) zaplat~ za uslugi opiekuncze 	 60.402,56 zl 

i) pozostala dzialalnosc - doplata do posilk6w 	 184.166,llz1 

15. 	 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano kwot~ 798.903,83 zl, 
z tego na: 
a) utrzymanie swietlic szkolnych 305.839,60 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 270.727,99 zl 
b) wyplaty stypendiow dla uczni6w 103.179,00 zl 
Z pomocy skorzystalo 686 uczni6w. 

c) sfinansowanie dodatkowych zaj~c pozalekcyjnych w szkolach w Soninie, 
Albigowej i Gluchowie w ramach srodkow unijnych otrzymanych 
z Wojewodzkiego Urz~du Pracy 389.885,23 zl 

16. 	 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p6lroczu wykorzystano 
srodki w wysokosci 2.168.568,61 zl, z tego: 
a) gospodarka sciekowa i ochrona w6d 1.911.297,39z1 

W trakcie realizacji S'l. nast~puj'l.ce zadania: 
* Gluchow - budowa kanalizacji na osiedlu Gluchow-Linia 
* Handzlowka - budowa kanalizacji ( zadanie 
dofinansowane ze srodkow unijnych ) 


- projekt wodoci~u 


* Kraczkowa - budowa kanalizacji 
b) oczyszczanie miast i wsi - wywoz odpad6w komunalnych 17.243,92 zl 
c) pokrycie kosztow pobytu bezpanskich zwierz'l.t z terenu 
gminy w schronisku 10.060,01 zl 

http:nast~puj'l.ce
http:pobieraj'l.ce


- 9 
d) oswietlenie uliczne - wydatkowano kwot~ 228.996,79 zl 
na wydatki biez£tce zwi£tzane z oswietleniem i konserwacj£t 
e) pozostala dzialowosc - wyw6z padlych zwierz£tt z terenu gminy 970,50zl. 

17. 	 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane srodki w kwocie 
1.727.007,00 zl wydatkowano 857.945,71w wysokosci zl tj 49,7 % planu, w tym: 
a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Lailcut 856.809,00 zl 
b) zakup nagr6d w konkursach upowszechniaj£tcych 
miejscow£tkultur~ 1.145,71 zl 

18. 	 Kultura fizyczna i sport - srodki w tym dziale w I p61roczu wydatkowano w 
wysokosci 188.225,85 zl tj 52,9 % planu, w tym na: 
a) utrzymanie, biez£tce remonty i inwestycje w obiektach 
sportowych 27.968,97 zl 
b) dotacje dla klub6w sportowych 157.000,00zl 
c) organizacj~ imprez masowych w zakresie sportu 3.256,88 zl 

Zestawienie wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w ukladzie 
dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej z wyodr~bnieniem: 

a) wydatk6w biez£tcych, w tym: 
- wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
* wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
* wydatki zwi£tzane z realizacj£t ich zadail statutowych 
- dotacje na zadania biez£tce 
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
- wydatki w na programy i projekty finansowane z udzialem srodk6w 
pochodz£tcych z budzetu Unii Europejskiej 
- wydatki z tytulu por~czeil i gwarancji 
- wydatki zwi£tzane z obslug£t dlugu gminy 

b) wydatk6w maj£ttkowych, w tym na: 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udzialem srodk6w pochodz£tcych z budzetu Unii Europejskiej 
- zakup i obj~cie akcji i udzia16w 
- wniesienie wklad6w do sp6lek prawa handlowego 

przedstawia zal£tcznik Nr 2 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2011 r. 

Zestawienie dochod6w i wydatk6w zwi£tzanych z realizacja zadail zleconych z zakresu 
administracji rz£tdowej i innych zadail zleconych przedstawia zal£tcznik Nr 3 do 
informacji z wykonania budzetu za I p61rocze 2011 roku. 

Gmina Lailcut w 2011 r. nie zawierala porozumieil na realizacj~ zadail z organami 
administrac j i rz£tdowej. 
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Nalemosci wymagalne Gminy Lailcut na dzieil 30 czerwca 2011 r. wynoszC\. 
1.623.215,18zl, w tym naleznosci podatkowe 1.103.329,35 zl. 

Gmina Lailcut na koniec czerwca 2011 r. posiadala zobowiC\.zania dlugoterminowe 
z tytulu zaci~i~tych kredyt6w i pozyczek na lC\.cznC\. kwot~ 6.556.585,52 zl, w tym: 

- pozyczka na kanalizacj~ Handz16wki 265.188,00 zl 
- kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Wysokiej 148.707,00 zl 
- kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Kosinie 95.690,57 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( ING Bank SlC\.ski ) 2.380.000,00 zl 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. ( BRE Bank) 3.667.000,00 zl 

Gmina Lailcut na 30 czerwca 2011 r. nie posiadala zadnych zobowiC\.zail 
wymagalnych, wyst~ily jedynie zobowiC\.zania biezC\.ce w wysokosci 143.867,72 zl, 
kt6re zostaly uregulowane w miesiC\.cu lipcu biezC\.cego roku. 

Na koniec czerwca 2011 r. Gmina Lailcut uzyskala przychody w wysokosci 
3.711.302,00 zl, kt6re pochodzily z wolnych srodk6w z lat ubieglych. 

Gmina w I p6lroczu 2011 r. nie zaciC\.gn~la zadnych pozyczek ani kredyt6w. Kredyt 
planowany jest do wzi~cia w II p6lroczu. 

Rozchody Gminy w I p6lroczu wynosily 757.184,00 zl wynikaly ze splaty 
zaciC\.gni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 

Przychody i wydatki zakladow budietowych 

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 

Przychody 1.603.027,75 zl 
w tym m.in.: 

- dochody z tytulu oplat za wod~ i scieki 1.559.828,91 zl 
- oplaty stale za wodomierze 33.402,72 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 6.141,18 zl 

Koszty 1.395.811,78z1 
w tym m.in.: 

- wynagrodzenia i pochodne 331.839,56 zl 
Planowane na 2011 r. przychody ZGK w I p61roczu zostaly zrealizowane w 49,6 %, 
natomiast koszty w 43,9 %. 
Zaklad Gospodarki Komunalnej na dzieil 30 czerwca 2011 r. posiadal naleznosci na 
kwot~ 227.329,59 zl oraz zobowi'lZania biezC\.ce na kwot~ 239.358,60 zl. 

Lailcut, sierpieil 2011 r. 

http:biezC\.ce
http:miesiC\.cu
http:biezC\.ce

