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Informacja 0 ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym 0 przebiegu realizacji przedsi~wzi~c 

wieloletnich za I p61rocze 2011 r. 

1. 	 Wykonanie planowanego w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 r. 
budzetu przedstawia si~ nast~puj~co: 
a) w zakresie dochod6w budzetu gminy: 
- dochody biez~ce zostaly wykonane w kwocie 25.929.065,70 tj. 55,0% planu 
- dochody maj~tkowe zostaly wykonane w kwocie 1.257.219,15 tj. 30,9% planu 
w tym ze sprzedazy skladnik6w maj~tkowych 37.561,29 zl (sprzedaz grunt6w) 

Nizsze wykonanie dochod6w maj~tkowych w stosunku do planu wynika z faktu, iz 
duze kwoty w ramach tych dochod6w planowane S'l do wykonania w II p6lroczu 
m .in.: dofinansowanie z budzetu panstwa do przebudowy drogi w Handzl6wce 
( kwota 979.600,00 zl ) i do budowy sali gimnastycznej w Albigowej ( kwota 
500.000,00 zl ), a takze dofinansowanie unijne do budowy kanalizacji w Handzl6wce 
(kwota 1.367.584,00 zl ) 

b) w zakresie wydatk6w budietu gminy: 

- wydatki biez'lce zostaly wykonane w kwocie 22.234.540,45 zl tj. 49,4% planu 


wtym: 
* na wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 11.335.527,43 zl 
* zwi~zanych z funkcjonowaniem organ6w JST 	 1.706.798,03 zl 
* z tyturu gwarancji i por~czen 	 0,00 zl 
* na obsrug~ drugu 169.740,56 zl 
- wydatki maj'ltkowe zostaly wykonane w kwocie 3.320.243,25 zl tj. 22,5% 
planu. 

Nizsze wykonanie wydatk6w maj~tkowych wynika ze specyfikacji realizacji budietu 
- platnosc za wi~kszosc przewidzianych do realizacji w danym roku zadan przypada 
na II p6lrocze. Szczeg6lowy opis zaawansowania realizacji zadan inwestycyjnych 
zostal przedstawiony w informacji z wykonania budietu za I p6lrocze 2011 r. 

c) przychody Gminy Lancut w I p6lroczu 2011 r. wynikaly z wolnych srodk6w 
z lat ubieglych kt6re wyniosly 3.711.302,00 zl. W I p6lroczu nie byly zaci~ni~te 
zadne pozyczki ani kredyty. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu przewidywany 
jest do wzi~cia w II p6lroczu biez~cego roku. 
Rozchody Gminy w I p6lroczu wyniosly 757.184 zl i wynikaly ze splaty w latach 
wczesniejszych kredyt6w i poiyczek. 

d) drug Gminy Lancut na koniec czerwca 2011 r. stanowi l~cznie kwot~ 

6.556.585,52 zl tj. 54,0% planowanego na ten rok i skladaly si~ na niego nast~puj~ce 
pozycje: 

- poiyczka na kanalizacj~ Handz16wki zaci~ni~te w WFOSiGW265.188,OO 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. (BNG Bank Sl~ski) 2.380.000,00 zl 
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- kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. (BRE Bank) 3.667.000,00 zl 
Faktyczna kwota dlugu na koniec roku b<tdzie zalezala od wysokosci planowanego 

do wzi<tcia w tym roku kredytu potrzebnego na sfinansowania deficytu budzetu gminy. 

2. Stopien realizacji przedsi<twzi<te przewidzianych do realizacji na ten rok 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia si~ nast~puj~co: 

a) zadanie - " PSeAP Podkarpacki System e - Administracji Publicznej " 
- zadanie maj~ce na celu polepszenie infrastruktury informatycznej w Gminie Lancut 
na kt6re rezerwowane jest w 2011 r. 50.815,00 zl rna bye realizowane wsp6lnie 
z Urz<tdem Marszalkowskim przy udziale srodk6w unijnych. 
Do konca I p6lrocza na zadanie to nie byly wydatkowane zadne srodki. Gmina 
w ostatnim okresie podpisala aneks do umowy zawartej z Marszalkiem Wojew6dztwa 
Podkarpackiego w zakresie wsp6lnej realizacji w/w zadania. Aneks ten przesuwa 
termin realizacji wi~kszosci prac na przyszly rok. Tak wi~c zadanie to w biez~cym 
roku b~dzie wykonane w znacznie zaw<tzonym zakresie - wi<tkszose wydatk6w 
przypadnie na przyszly rok. Zmiany te zostaly uwzgl<tdnione w korekcie planu 
wieloletniego w II p61roczu. 

b) umowa na organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych - realizowana 
jest przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej. Na wykonanie tych zadan 
zostala przez GOPS spisana umowa z Polskim Komitetem Pomocy Spolecznej 
Zarz~d Okr<tgowy w Przemyslu, uslugi swiadczone s~ na biez~co. Wartose 
wykonanych wydatk6w za I p61rocze wyniosla 60.402,56 zl. 

Lancut, sierpieii 2011 r. 


