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waIT GMINY LANCUT'_J 

37-100 Lancut 
ul. Mickiewicza 2 a Zalqcznik Nr 1 do Infonnacji 

z wykonania budzetu Gminy 
Lancut za I potrocze 2011 r. 

, 
DOCHODY-J POLROCZE 2011 r. 

Lp. Dzial 
1. 010 

2. 600 

3. 700 

Nazwa dzialu 
Rolnictwo i lowiectwo 
a) dochody biez'l.ce, w 
tym 
- dotacje celowe 
zwi'l.zane z realizacj'l. 
zadan z zakresu 
administracji rZ'l.dowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 
- wplywy z czynszu za 
obwody Iowieckie 

Transport i I~cznosc 
a) dochody maj'l.tkowe, 
wtym: 
- zwrot srodk6w 
unijnych w ramach 
wsp6Ifinansowania 
budowy drogi w 
Kraczkowej 
- dotacja celowa na 
drog~ w Handz16wce 

Gospodarka 
mieszkaniowa 
a) dochody biez'l.ce, w 
tym 
- wplywy z oplat za 
wieczyste uzytkowanie 
- dochody z najmu i 
dzierzawy skladnik6w 
maj'l.tkowych 
- wplywy z uslug 
(oplaty za ogrzewanie ) 
- sprzedaz drzewa 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 
b) dochody maj'l.tkowe 
- wplywy ze sprzedazy 
skladnik6w 

Plan 
83.417,00 
83.417,00 

83.417,00 

2.200.538,00 
2.200.538,00 

1.220.938,00 

979.600,00 

372.000,00 

372.000,00 

2.000,00 

265.000,00 

105.000,00 

0/0Wykonanie 
83.416,96 100,0 
83.416,96 100,0 

83.416,47 100,0 

0,49 

1.219.657,86 55,4 
1.219.657,86 55,4 

1.219.657,86 99,9 

246.753,26 66,3 

209.191,97 56,2 

791,95 39,6 

135.294,99 51,0 

72.640,03 69,2 
465 ,00 

37.561,29 

http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
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maj'ttkowych (sprzedaz 
grunt6w) 37.561,29 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 
a) dochody biez'tce, 

14.308,00 
14.308,00 

wtym: 
- dochody z tytulu 
rozgraniczen grunt6w 14.308,00 

5. 750 Administracja 
publiczna 
a) dochody biez'tce, 

143.376,00 
143.376,00 

84.897,45 
84.897,45 

59,2 
59,2 

wtym: 
- dotacje celowe 
zwi'tzane z realizacj't 
zadan z zakresu 
administracji rz'tdowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 143.376,00 84.892,80 59,2 

- dochody zwi'tzane z 
realizacj't zadafl 
zleconych 4,65 

6. 751 Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 3.393,00 1.695,00 49,9 
a) dochody biez'tce, 3.393,00 1.695,00 49,9 

wtym: 
- dotacje celowe 
zwi'tzane z realizacj't 
zadan z zakresu 
administracji rZ'tdowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 3.393,00 1.695,00 49,9 

7. 756 Dochody od osob 
prawnych od osob 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych 
osobowosci prawnej 
oraz wydatki 
zwi~zane z ich 
poborem 12.109.245,00 5.946.041,23 49,1 
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a) dochody biez~ce, 
wtym: 
- wplywy z karty 
podatkowej 
- podatek od 
nieruchomosci 
- podatek roiny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w 
transportowych 
- podatek od spadk6w i 
darowizn 
- podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 
podatk6w i oplat 
- wplywy z oplaty 
skarbowej 
- wplywy z oplaty 
eksploatacyjnej 
- wplywy z opIaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 
- wplywy za zaj((cie 
pasa drogowego 
- udzialy we wplywach 
z podatku 
dochodowego od os6b 
fizycznych 
- udzialy we wplywach 
z podatku 
dochodowego od os6b 
prawnych 

8. 758 R6zne rozliczenia 
a) dochody biez~ce, 
wtym: 
- subwencja oswiatowa 
- subwencja 
wyr6wnawcza 
- odsetki od srodk6w na 
rachunku bankowym 
- rozliczenia z Iat 
ubieglych ( Urz~d 
Pracy) 

12.109.245,00 

9.000,00 

3.3 80.000,00 
1.160.000,00 

15.000,00 

230.000,00 

30.000,00 

230.000,00 

31.000,00 

35.000,00 

37 .000,00 

160.000,00 

6.632.245,00 

160.000,00 

25.184.218,00 
25.184.218,00 

17.593.894,00 

7.530.324,00 

60.000,00 

5.946.041,23 49,1 

2.555,56 28,4 

1.798.583,06 53,2 
651.522,52 56,2 

9.969,20 66,5 

165.279,56 71,9 

12.032,00 40,1 

112.056,00 48,7 

16.182,72 52,2 

17.258,05 49,3 

11.716,17 31,7 

121.471,56 75,9 

1.089,48 

2.987.668,00 45,0 

38.657,35 24,2 

14.670.191,15 58,3 
14.670.191,15 58,3 

10.827.008,00 61,5 

3.765.162,00 50,0 

43.143,09 71,9 

34.878,06 
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9. 801 Oswiata i wychowanie 2.040.000,00 801.362,35 39,3 
a) doehody biez~ee, 
wtym: 
- wplywy z oplat za 
pobyt dzieei w 510.000,00 316.310,00 62,0 
przedszkolaeh 
- wplywy z oplat za 
wyzywienie 1.030.000,00 480.493,46 46,6 
- wplywy z uslug 
( oplaty za media) 2.718,89 
- doehody z tytulu 
wynajmu pomieszezen 1.840,00 1.840,00 100,0 
b) doehody maj~tkowe, 500.000,00 
wtym: 
- dotaeje eel owe z 
budzetu panstwa na 
zadania wlasne 
( budowa sali 
gimnastyeznej w 500.000,00 
Albigowej) 

10. 852 Pomoc spoleczna 6.751.635,00 3.376.582,42 50,0 
a) doehody biez~ee, 6.751.635,00 3.376.582,42 50,0 
wtym: 
- dotaeje eel owe 
zwi~zane z realizaej~ 
zadan z zakresu 
administraej i rz~dowej 
i innyeh zleeonyeh 
gminie ustawami 5.924.700,00 2.977.463,00 50,3 
- doehody zwi~zane z 
realizaej~ zadan 
zleeonyeh 30.000,00 13.340,37 44,5 
- dotaeje eelowe na 
zadania wlasne 590.100,00 282.886,00 47,9 
- dotaeje eel owe w 
ramaeh program6w 
finansowanyeh z Unii 
Europejskiej 173.835,00 87.001,08 50,0 
- wplywy z odplatnosei 
za uslugi opiekuneze 33.000,00 14.675,50 44,5 
- zwrot srodk6w za 
uslugi opiekuneze l.216,47 

11. 854 Edukacyjna opieka 
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wychowawcza 537.351,00 471.022,97 87,7 
a) dochody biez'!ce 537.351,00 471.022,97 87,7 
- dotacje celowe na 
zadania wlasne 49.342,00 49.342,00 100,0 
- dotacje celowe 
zwi,!zane z realizacj,! 
zaj~c pozalekcyjnych w 
szkolach 
wsp61finansowane ze 
srodk6w unUnych 488.009,00 421.680,97 86,4 

12. 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 1.792.584,00 270.356,20 15,1 
srodowiska 
a) dochody biez'!ce 35.000,00 11.156,20 31,9 
- srodki z oplat 
srodowiskowych z 
Urz~du 
Marszalkowskiego 35.000,00 11.156,20 31,9 
b) dochody maj'!tkowe, 1.757.584,00 259.200,00 14,7 
wtym: 
- otrzymane darowizny 
( wplaty mieszkanc6w ) 390.000,00 259.200,00 14,7 
- srodki unijne na 
dofinansowanie 
inwestycji - kanalizacja 
Handz16wka 1.367.584,00 

Ogolem: 51.217.757,00 27.186.284,85 53,1 


