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WOJT GMINY LANCUT 

37-100 Lancut 


ul. Mickiewicza 2 a 


Materialy informacyjne do projektu budzetu na 2014 r. 

Wykaz zadan inwestycyjnych planowanych w budiecie gminy do realizacji 
w 2014 roku. 

1 
Dzial 600 Transport i Illcznosc 251.000 zl 

60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 70.000 zl 
- projekt chodnika przy drodze 
wojew6dzkiej w Albigowej 70.000 zl 

60016 Drogi publiczne gminne 181.000 zl 
z tego: 

- projekt drogi "Dzialy Wschodnie" 
w Kraczkowej 60.000 zl 
- projekt ci£\,g6w pieszo jezdnych 
przy drodze Nr 4 w Kosinie 
i Rog6znie 121.000 zl 

2. 
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 zl 

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 20.000 zl 

z tego: 
- zakup dzialek na rzecz gminy 20.000 zl 

3. 
Dzial 720 Informatyka 186.390 zl 

72095 Pozos tala dzialalnosc 186.390 zl 
z tego: 

- projekt" PSeAP - Podkarpacki 
System e-Administracji Publicznej " 
realizowany wsp61nie z 
Samorz~dem Wojew6dztwa 
Podkarpackiego przy udziale 
srodk6w unijnych 186.390 zl 

4. 
Dzial 750 Administracja publiczna 70.000 zl 

75023 Urz~dy gmin ( miast i miast na 
prawach powiatu ) 70.000 zl 

z tego: 
- zakup sprz~tu informatycznego 20.000 zl 
- wykonanie wentylacji budynku 
UG 50.000 zl 

5. 
Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i 



ochrona przeciwpozarowa 	 15.000 zl 
75412 	 Ochotnicze straze pozarne 15.000 zl 

- zakup sprz~tu strazackiego 15.000 zl 

6. 

Dzial 801 Oswiata i wychowanie 3.152.029 zl 


80101 	 Szkoly podstawowe 1.594.029 zl 
z tego: 

- rozbudowa szkoly w Soninie 1.344.873 zl 
- budowa boiska w Kraczkowej 249.156z1 

80104 Przedszkola 1.500.000 zl 
z tego: 

- budowa przedszkola w Kosinie 1.500.000 zl 
80130 	 Szkoly zawodowe 53.500 zl 

- dokOIlczenie modemizacji 
pracowni hotelarskiej w Wysokiej 53.500 zl 

80195 	 Pozostala dzialalnosc 4.500 zl 
- srodki na dodatkowy oddzial 
przedszkolny w Wysokiej 4.500 zl 

7. 
Dzial 	 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

srodowiska 1.821.545 zl 
90001 	 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 1.821.545 zl 
z tego: 

- projekt " Poprawa zaopatrzenia 
mieszkancaw Gminy Lancut w 
wod~ pitn'l " 1.661.545 zl 
- budowa kanalizacji w Kraczkowej 80.000 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci 
wodocictgowo-kanalizacyjne ( zwrot 
kosztaw mieszkancom ) 80.000 zl 

8. 

Dzial 926 Kultura fizyczna 24.510 zl 


92601 Obiekty sportowe 24.510 zl 
z tego: 

- oswietlenie boiska w Rogaznie 24.510 zl 
Razem: 	 5.540.474 zl 


