
W6JT GMlNY LANCUT 
37- J00 Lancut 

ul. Mickiel\'ii)':t:e r: aty informacyjne do projektu budzetu na 2012 r. 

Wykaz zadan inwestycyjnych planowanych w budiecie gminy do realizacji 

1 
Dzial 600 

60016 
z tego: 

2. 
Dzial 700 

70005 

z tego: 

3. 
Dzial 720 

72095 
z tego: 

4. 
Dzial 750 

75023 

z tego: 

5. 
Dzial 801 

80104 
z tego: 

w 2012 roku. 

Transport i I~cznosc 500.000 zl 
Drogi publiczne gminne 500.000 zl 

- projekt ciqg6w pieszo jezdnych 
przy drodze Nr 4 w Kosinie 
i Rog6znie 500.000 zl 

Gospodarka mieszkaniowa 1.050.000 zl 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 1.050.000 zl 

- rozbudowa Domu Spolecznego 
w Kraczkowej 1.000.000 zl 
- zakup dzialek na rzecz gminy 50.000 zl 

Informatyka 552.235 zl 
Pozostala dzialalnosc 552.235 zl 

- projekt" PSeAP - Podkarpacki 
System e-Administracji Publicznej " 
realizowany wsp61nie z 
Samorzqdem Wojew6dztwa 
Podkarpackiego przy udziale 
srodk6w unijnych 552.235 zl 

Administracja publiczna 20.000 zl 
Urz~dy gmin ( miast i miast na 
prawach powiatu ) 20.000 zl 

- zakup sprz~tu informatycznego 20.000 zl 

Oswiata i wychowanie 830.000 zl 
Przedszkola 830.000 zl 

- budowa przedszkola w Soninie 680.000 zl 
- projekt przedszkola w Kosinie 150.000 zl 



.. 

6. 
Dzial 900 

90001 
z tego: 

Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 
Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 

- projekt " Poprawa zaopatrzenia 
mieszkanc6w Gminy Lancut w 
wode( pitn<\: poprzez rozbudowe( sieci 
wodoci<l,gowej wraz z przebudow<\: i 
rozbudow<\: istniej<\:cych stacj i 
uzdatniania wody " 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci 
wodoci<l,gowo-kanalizacyjne ( zwrot 
koszt6w mieszkancom ) 

4.320.000 zl 
4.320.000 zl 

4.270.000 zl 

50.000 zl 
Razem: 7.272.235 zl 



WOJT GMINY LANCUT 
37-100 Laricut 

'! ul. Mickiewicza 2 a 
Materialy informacyjne do projektu budzetu na 2012 r. 

Wykaz zadan remontowych planowanych w budzecie gminy do realizacji 

1 
Dzial 	 010 

01008 
wtym: 

2. 
Dzial 	 600 

60016 
wtym: 

3. 
Dzial 	 700 

70005 

wtym: 

4. 
Dzial 	 801 

80101 
wtym: 

80104 
wtym: 

80110 
wtym: 

w 2012 r. 

Rolnictwo i lowiectwo 
Melioracje wodne 

- renowacje row ow gmirmych 

Transport i I~cznosc 
Drogi publiczne gmirme 

- remont drogi " Por~ba " w Cierpiszu 
- remont drogi " Za agronomowk'\c " 
w Kosinie 
- remont drogi " Zagumnia " 
w Rogoznie 
- remonty cZ'\cstkowe drog 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomosciami 

- remont Osrodka Kultury 
w Gluchowie 
( zadanie ma bye zgloszone do 
dofinansowania unijnego - planowany 
calkowity koszt - 138.000 zl) 
- remont Osrodka Kultury w Wysokiej 
( zadanie dofinansowane ze srodkow 
unijnych w wysokosci 196.996 zl) 

Oswiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

- remont budynku szkoly 
w Handzlowce 
Przedszkola 

- remont przedszkola w Albigowej 
Gimnazja 

- remont linii energetycznej, remont 

70.000 zl 
70.000 zl 

70.000 zl 

450.000 zl 
450.000 zl 

160.000 zl 

110.000 zl 

70.000 zl 
110.000 zl 

451.794 zl 

451.794 zl 

54.000 zl 

397.794 zl 

120.000 zl 
10.000 zl 

10.000 zl 
10.000 zl 

10.000 zl 
100.000 zl 



oswietlenia, remont drogi dojazdowej 
do szkoly w Wysokiej 100.000 zl 

5. 
Dzial 	 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 3.000 zl 
92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad 

zabytkami 	 3.000 zl 
wtym: 

- remont kapliczek przydroznych na 
terenie gminy 	 3.000 zl 
Razem: 	 1.094.794 zl 




