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ul. Mickiewicza 2 a 
BudZet Gminy Laiicut na 2010 r. zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal~ 
Nr XXXVI/330/l0 z dnia 28 stycznia 2010 r. po stronie dochod6w w wysokosci 
43.077.163,00 zl, zas po stronie wydatk6w kwocie 51.297.163,00 zl. 
BudZet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Rad~ Gminy oraz W 6jta 
Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 45.909.257 zl, zaS 
po stronie planowanych wydatk6w 56.052.972 zl. 

Dochody: 
Realizacja dochod6w na koniec 2010 r. wyniosla 45.997.362,24 zl, co stanowHo 
100,2% planu. Realizacja dochod6w w poszczeg61nych dzialach przedstawia si~ 
nast~puj'lCo: 
1. Rolnictwo i lowiectwo 149.800,81 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj'l z: 

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
przez rolnik6w paliwa (dotacja na zadania zlecone) 149.022,19 zl 
- wplyw6w z czynszu za obwody lowieckie 778,67 zl 

2. Transport i I~cznosc 312,61 zl 
Wplywy w tym dziale wynikaj'l z: 

- oplaty za zaj~cie pasa drogowego 298,91 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 13,70 zl 

3. Gospodarka mieszkaniowa 670.211,85 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj'l z gospodarki gruntami i nieruchomosciami b~d~cymi 
wlasnosci'l gminy, z tego: 

a) wplywy z oplat za wieczyste uZytkowanie 3.945,45 zl 
b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj'ltkowych (czynsze)273.950,88 zl 
c) wpIywy z uslug 100.562,30 zl 
d) wplywy ze sprzeda:zy skladnik6w maj'ltkowych 169.642,77 zl 
w tym m.in.: 

* ze sprzedazy grunt6w w Gluchowie 125.468,46 zl 
* ze sprzedazy dzialek w Kosinie 10.777,75 zl 
*ze sprzeda:zy drewna 8.281,36 zl 
* ze sprzedazy samochodu 5.400,00 zl 

e) otrzymane odszkodowania 6.189,25 zl 
f) odsetki od nieterminowych wplat 481,20 zl 
g) srodki unijne na dofinansowanie modemizacji D.K. 
w Handzl6wce 115.440,00 zl 

4. Dzialalnosc uslugowa 14.520,00 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj~ z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez 
gmin~. 

5. Administracja publiczna 167.593,55 zl 
wtym: 

a) urz~dy wojew6dzkie- dotacje na zadania zlecone 126.668,00 zl 
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b) kwalifikacja wojskowa dotacje na zadania zlecone 
c) spis powszechny i inne dotacje na przeprowadzenie spisu 
rolnego 
d) dochody z tytulu umieszczenia reklam na materialach 
promocyjnych gminy 
e) dochody zwi~zane z realizacj~ zadafi zleconych - oplata 
za udost~pnianie danych osobowych 

6. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa, w tym: 
- dotacje na prowadzenie stale go rejestru wyborc6w 
- dotacje na przeprowadzenie wybor6w prezydenckich 
- dotacje na przeprowadzenie wybor6w samorz~dowych 

7. 	 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 
wtym: 
- dotacja na usuwanie skutk6w powodzi 

8. 	 Dochody od os6b prawnych, od os6b fIzycznych i od innych 
jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz 
wydatki zwi~zane z ich poborem 

768,00 zl 

34.276,00zl 

5.880,00 zl 

1,55 zl 

80.651,00 zl 
3.367,00 zl 

46.075,00 zl 
31.209,00 zl 

100.000,00 zl 

100.000,00 zl 

11.335.603,18 zl 
Dochody w tym dziale zostaly wykonane w 104,8% w stosunku do planu, z tego: 

a) wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 

( karta podatkowa ) 

b) wplywy z podatk6w i oplat od os6b prawnych 

wtym m.in.: 


- podatek od nieruchomosci 
- podatek rolny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w transportowych 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 
- odsetki od nieterminowych wplat 

c) wplywy z podatk6w i oplat od os6b fizycznych 
wtym: 

- podatek od nieruchomosci 
- podatek rolny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w transportowych 
- podatek od spadk6w i darowizn 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 
- odsetki od nieterminowych wplat 

d) wplywy z oplaty skarbowej 
e) wplywy z oplaty eksploatacyjnej 
f) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai: alkoholu 
g) zwrot oplaty z 2009 r. 

9.081,36 zl 
2.327.510,70 zl 

2.172.732,00 zl 
63.703,00 zl 

5.641,00 zl 
51.443,00 zl 
33.014,00 zl 

977,70 zl 
2.643.158,38 zl 

1.109.229,53 zl 
1.028.537,64 zl 

8.564,40 zl 
203.396,68 zl 

26.548,00 zl 
231.215,00 zl 
35.667,13 zl 
38.859,45 zl 
55.050,58 zl 

145.847,86 zl 
330,66 zl 
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h) udzialy gmin w podatkach stanowi~cych doch6d budi:etu pailstwa, 
w tym: 6.115.769,19 zl 
- udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych 5.918.831,00 zl 
- udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 196.933,19 zl 

Wplywy z karty podatkowej w 2010 r. zwi~kszyly si~ w stosunku do roku 2009 
o 15,1%, ale zaleglosci na koniec roku wynosz~ 34.467,39 zl i s~ wi~ksze nii: na 
koniec 2009 r. 0 5,3 %. 
Dochody z tytulu udzialu gmin w podatkach stanowi~cych dochody budi:etu pailstwa 
( udzialy w PIT i CIT) zostaly wykonane w 99,2% w stosunku do ustalonego planu 
otrzymanego z Ministerstwa Finans6w. 
Dochody z tytulu podatk6w lokalnych od os6b prawnych zostaly wykonane w 98,2%, 
w tym podatek od nieruchomosci w 98,7%, a podatek rolny w 99,8 %. Zaleglosci w 
podatku od nieruchomosci wynosz~ 28.403,30 zl ( 4 podmioty ) a w podatku rolnym 
134,00 zl ( 2 podmioty ). 
Na zalegaj~cych z oplatami w podatkach od os6b prawnych wystawiono 14 
upomnienia oraz 7 tytu16w wykonawczych. 
W podatkach od os6b prawnych umorzono kwot~ 3.580,00 zl po rozpatrzeniu 5 podail, 
co stanowilo 0,2% og61u wymiaru. 
Dochody z tytulu podatk6w od os6b fizycznych zostaly wykonane w 71,6% w 
stosunku do nalemosci, w tym w podatku od nieruchomosci w 64,8%, natomiast w 
podatku rolnym 89,5%. 
Zaleglosci w podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych wynosz~ 605.362,92 zl 
i zwi~kszyly si~ w stosunku do 2009 r. 0 26,8%, natomiast zaleglosci w podatku 
rolnym od os6b fizycznych wynosz~ 130.488,52 zl i zwi~kszyly si~ w stosunku do 
2009 r. 020,1 %. 
Na zalegaj~cych w zaplacie podatku od os6b fizycznych wystawiono l~cznie 3.345 szt 
upomnien oraz 237 szt tytu16w wykonawczych do komomika. 
W podatku rolnym oraz od nieruchomosci od os6b fizycznych umorzono l~cznie 
kwot~ 69.952,85 zl po rozpatrzeniu 337 podail, co stanowilo 2,4% og6lu wymiaru. 
Podatek od srodk6w transportowych zostal wykonany w 67,4% w stosunku do 
nalemosci. Zaleglosci w tym podatku na koniec roku wynosz~ 123.342,53 zl ( 17 
podatnik6w ) i zwi~kszyly si~ w stosunku do 2009 roku 0 13,4%. Na zalegaj~cych 
wystawiono 73 szt upomnien oraz 20szt tytu16w wykonawczych do komomika. 
W 2010 roku w podatku od srodk6w transportowych umorzono kwot~ 13.838,00 zl po 
rozpatrzeniu 17 podail, co stanowilo 3,7% wymiaru. 

9. R6:ine rozliczenia 23.681.703,87 zI 
z tego: 
- subwencja oswiatowa 16.506.935,00 zl 
- subwencja wyr6wnawcza 7.055.978,00 zl 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 112.947,79 zl 
- wplywy dywidendy z Agrohurtu 172,00 zl 
- rozliczenia z lat ubieglych (Urz~d Pracy, Starostwo Powiatowe 
w Lailcucie ) 5.671,08 zl 
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10. Oswiata i wychowanie 1.887.325,84 zl 
z tego: 

a) szkoly podstawowe 589.200,38 zl 
w tym m.in.: 
- dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy sali 
gimnastycznej przy szkole w Albigowej 200.000,00 zl 
- dofinansowanie unijne do termomodernizacji 
szkoly Wysokiej 320.560,48 zl 
- dotacje celowe na zadania wlasne (zakup pomocy 
naukowych) 53.900,00 zl 
- wyplata odszkodowania z PZU ( szkola w Gluchowie ) 10.715,11 zl 
- oplaty za wod~ i ogrzewanie 1.549,54 zl 
- wydawanie duplikatu swiadectwa 52,00 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 12,40 zl 
b) przedszkola 877.537,30 zl 
wtymm.in.: 
- odplatnosc za pobyt dzieci w przedszkolach ( oplata 
stala) 473.723,60 zl 
- wplywy z oplat za WYZywienie 403.813,70 zl 
c) gimnazja 10.639,40 zl 
wtym: 
- wplata Stowarzyszenia w Handzl6wce za energi~ 10.639,40 zl 
d) szkoly zawodowe - szkola srednia w Wysokiej 202,00 zl 
wtym: 
- oplaty za wydawanie duplikat6w swiadectw 202,00 zl 
e) stol6wki szkolne - wplywy z oplat za WYZywienie 408.146,76 zl 
f) pozostala dzialalnosc - dotacja celowa 1.600,00 zl 

11. Pomoc spoleczna 7.087.121,08 zl 
z tego: 

a) dotacja na swiadczenia rodzinne oraz fundusz 
alimentacyjny 6.142.878,76 zl 
b )dochody zwictzane z realizacjct zadan zleconych 31.533,29 zl 
c) dotacje na oplacanie skladek zdrowotnych 8.903,64 zl 
d) dotacje na zasilki i pomoc w naturze 62.776,00 zl 
e) dotacje na zasilki stale 83.842,00 zl 
f) dotacje na utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej 255.567,00zl 
g) dofinansowanie unijne z Wojew6dzkiego Urz~du 
Pracy do realizacji zadail z zakresu pomocy 
spolecznej 196.582,39 zl 
h) dotacje na uslugi opiekuncze 22.740,00 zl 
i) wplywy z uslug opiekunczych 36.965,00 zl 
j) dotacje na usuwanie skutk6w powodzi 12.000,00 zl 
k) dotacja na realizacj~ dOZywiania dla potrzebujctcych 233.333,00 zl 

http:wtymm.in
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12. Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 593.344,82 zl 
Dochody w tym dziale wynikajll. z: 

- dotacji otrzymanej na wyplaty stypendi6w 
dla uczni6w 127.107,61 zl 
- otrzymanych srodk6w unijnych z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy na programy w zakresie dodatkowych 
zaj~c pozalekcyjnych w szkolach w Albigowej, 
Soninie i Gluchowie 466.237,21 zl 

13. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 229.173,63 zl 
Wykonane dochody wynikajet z otrzymanych srodk6w: 

- dofinansowania unijnego do realizacji kanalizacji 
w Handz16wce 141.608,35 zl 
- wplat mieszkanc6w na podlll.czenia do kanalizacj i 54.000,00 zl 
- z tytulu oplat srodowiskowych 33.565,28 zl 

Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzial6w klasyfikacji 

budZetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biezetcych i majettkowych oraz w ukladzie 

dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w przedstawia zaletcznik Nr 1 do sprawozdania. 


Wydatki: 

Wydatki za rok 2010 zostaly wykonane w kwocie 50.085.407,34 zl w 86,2% 

w stosunku do planu. Wykonanie wydatk6w w poszczeg61nych dzialach przedstawia 

si~ nast~pujetCo: 

1. Rolnictwo i lowiectwo 415.809,40 zl 
z tego: 
a) melioracje wodne - renowacja row6w gminnych 80.336,76z1 
b) wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 22.377,87 zl 
c) usuwanie skutk6w powodzi na terenie gminy w miejscowosciach 
Gluch6w, Kosina, Albigowa i Wysoka 164.072,63 zl 
d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
kupowanego przez rolnik6w 149.022,14 zl 

Wykorzystanie wydatk6w w tym dziale wynioslo 85,8%. Nie wykorzystano kwot~ 
68.513,60 zl, w tym 65.927,37 zl rezerwowano na usuwanie skutk6w powodzi. 

2. Transport i I~cznosc 5.617.465,51 zl 
Srodki w tym dziale wykorzystano w 80,1%, z tego: 

a) pomoc finansowa dla Wojew6dztwa Podkarpackiego, 34.770,00 zl 
Srodki wykorzystano na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze 
wojew6dzkiej w Soninie. Nie wykorzystano rezerwowanej kwoty w wysokosci 
100.000,00 zl na budow~ chodnika w Soninie - zadanie nie weszlo do realizacji. 

b) pomoc finansowa dla Powiatu Lancuckiego 1.921.211,96 zl 
wtym: 
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- remont drogi powiatowej w Soninie 80.000,00 zl 
- modemizacja drogi powiatowej Albigowa-Hus6w 266.306,15 zl 
- przebudowa drogi powiatowej w Kraczkowej 1.000.000,00 zl 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kosinie 349.999,81 zl 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cierpiszu 50.000,00 zl 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gluchowie 150.000 zl 
- wykup grunt6w przy drodze powiatowej w Kosinie 24.906,00 zl 

Nie wykorzystano kwoty 238.788,04 zl, w tym m.in. na: 
- modemizacj~ drogi powiatowej Albigowa-Hus6w (zadanie 
b~dzie kontynuowane w 2011 r) 233.693,85 zl 
- wykup grunt6w pod drog~ powiatow~w Kosinie 5.094,00 zl 
c) wydatki na drogi gminne 3.661.483,55 zl 

Z wykorzystanych srodk6w na drogi w poszczeg61nych miejscowosciach wykonano 
nast~puj~ce roboty: 

* Albigowa 
wtym m.in.: 

- remonty cz'\Stkowe dr6g 
- zakup kamienia 
- zimowe utrzymanie dr6g 

* Cierpisz 
wtymm.in.: 

- remont drogi " Barany" 
- remont drogi " Por~ba " 
- zakup kamienia 
- zimowe utrzymanie dr6g 

* Gluchow 
wtym m.in.: 

- remont drogi " Pastwiska " 
- remont parkingu 
- zakup kamienia 
- remonty cz~stkowe 
- zimowe utrzymanie dr6g 

* Handzlowka 
wtymm.in.: 

- remont drogi " Do cmentarza " 
- remont drogi "Kisa16wka" 
- remont drogi " Dzial " 
- remont drogi " Pulanki " 
- zakup kamienia 
- zimowe utrzymanie dr6g 

* Kosina 
w tymm.in.: 

- remont drogi " Klin " 
- zakup kamienia 
- remonty cz~stkowe 

45.649,00 zl 

27.165,00 zl 
9.600,00 zl 
4.384,00 zl 

213.467,00zl 

93.876,00 zl 
99.995,00 zl 
17.100,00 zl 
2.136,00 zl 

270.981,00 zl 

210.200,00 zl 
11.800,00 zl 
27.100,00 zl 

7.279,00 zl 
6.187,00 zl 

348.765,00 zl 

115.890,00 zl 
58.100,00 zl 
88.100,00 zl 
10.170,00zl 

26.100,00 zl 
23.541,00 zl 

259.906,00 zl 

169.600,00 zl 
40.600,00 zl 

5.616,00 zl 

http:wtymm.in
http:wtymm.in
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- zimowe utrzymanie drog 18.790,00 zl 
* Kraczkowa 1.815.203,00 zl 
wtymm.in.: 

- budowa drogi gminnej " Zagumnia Polnocne " 
( budowa drogi wspolfinansowana ze srodkow 
unijnych) 1.760.916,00 zl 
- zakup kamienia 22.900,00 zl 
- zimowe utrzymanie drog 10.283,00 zl 

* Rog6zno 172.793,00 zl 
wtymm.in.: 

- remont drogi " L~cznik " 102.116,00 zl 
- dotacja dla Gminy Przeworsk na modemizacj~ drogi 43.522,00 zl 
- wykonanie zasilania energetycznego przejscia 
dla pieszych 7.680,00 zl 
- projekt przejscia podziemnego przez drog~ Nr 4 7.344,00 
- zimowe utrzymanie drog 16.508,00 zl 

* Sonina 89.636,00 zl 
wtymm-in.: 

- zakup kamienia 49.600,00 zl 
- utwardzenie gruntu przy przystanku i obelisku 7.890,00 zl 
- zakup wiaty przystankowej 3.780,00 zl 
- remonty cz~stkowe 11.239,00 zl 
- zimowe utrzymanie drog 8.781,00 zl 

* Wysoka 261.174,00 zl 
w tym m.in.: 

- remonty drog wiejskich 166.204,00 zl 
- wykonanie uproszczonych projektow drog 17.995,00 zl 
- remont drogi "Do bazantami " 40.060,00 zl 
- zakup kamienia 19.534,00 zl 
- remonty cz~stkowe drog 5.227,00 zl 
- zimowe utrzymanie drog 4.611,00 zl 

W wydatkach na poszczegolne miejscowosci zostaly wykorzystane srodki 
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokosci 177.600,00 zl, ( po 
19.760,00 zl na poszczego1ne solectwo ). Srodki zostaly wydatkowane na biez~ce 
remonty drog gminnych ( zakup kamienia, remonty cz~stkowe drog ). 

Pozostale srodki zostaly wykorzystane na ubezpieczenie drog, nadzory inwestycyjne 
na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargow (ogloszenia) oraz 
podatek od nieruchomosci od drog (kwota podatku za 2010 r. - 96.956,00 zl) 
Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 1.051.470 zl, w tym m.in. na: 

- budow~ drogi gminnej "Zagumnia Polnocne" w Kraczkowej 918.241,13 zl 
( wartose po przetargu nizsza niz wynikaj~ca z kosztorysu przedstawionego we 

wniosku 0 dofinansowanie drogi ze srodkow unijnych ) 
- dotacj~ dla Gminy Przeworsk na drog~ w Rogo.znie 16.516,18 zl 

http:wtymm.in
http:wtymm.in
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- projekt ci~6w pieszo-jezdnych w Kosinie i Rog6mie 8.170,00 zl 
Pozostale srodki wynikajlt z oszcz~dnosci wyniklych w trakcie realizacji zadan 
inwestycyjno-remontowych na drogach oraz biezltcym utrzymaniu dr6g. 

3. Gospodarka mieszkaniowa 944.176,70 zl 
Wydatki w tym dziale byly zwiClZane z biezltcym utrzymaniem, remontami 
i inwestycjami w budynki komunalne znajdujltce si~ w zasobach gminy, z tego: 

a) inwestycje i remonty budynk6w komunalnych 
w tym m.in.: 
*Albigowa - remont instalacji elektrycznej w budynku 

Albigowa-Home 
- remont pieca c.o. w O.K. 

* Gluch6w - remont grzybka 
* Handzl6wka - modernizacja budynku O.K. 
( zadanie dofinansowane ze srodk6w unijnych ) 


- remont budynku orkiestr6wki 

- remont budynku O.K. - roboty dodatkowe 


* Kosina - budowa zaplecza kuchennego 
- instalacja monitoringu 

*Rog6zno remont budynku D.S. 
*malowanie pomieszczen U.G. 
* zakup dzialek 
wtym: 

- zakup dzialki w Albigowej 
- zakup dzialek pod drog~ w Kraczkowej 

b) wydatki na energi~ ( energia elektryczna, gaz ) 

c) podatek VAT od wystawionych faktur ( podlega zwrotowi 

z U.S.) 

d) ubezpieczenie budynk6w 

e)biezltce utrzymanie budynk6w, drobne remonty, ekspertyzy, 

przeglltdy okresowe budynk6w, ogrzewanie, scieki 


654.214,93 zl 

2.864,01 zl 
3.599,00 zl 

15.000,00 zl 

123.419,57 zl 
5.429,00 zl 
8.710,76 zl 

99.079,92 zl 
7.649,40 zl 

45.499,19 zl 
4.988,65 zl 

336.945,00 zl 

240.000,00 zl 
96.945,00 zl 
93.887,57 zl 

106.162,00 zl 
3.303,95 zl 

86.608,25 zl 
Z planowanych srodk6w na inwestycje, remonty i utrzymanie budynk6w gminnych 
nie wykorzystano kwoty 55.150,30 zl, z tego m.in.: 

- zakup dzialek 
- modernizacja O.K. Kraczkowa (zadanie przeszlo na 2011 r.) 
- ubezpieczenie budynk6w 

4. 	 Dzialalnosc uslugowa 
z tego: 
a) plany zagospodarowania przestrzennego 
( w tym decyzje urbanistyczne ) 
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 

W dziale tym nie wykorzystano srodk6w w kwocie 96.965,25 zl, 	w tym: 
- na plany zagospodarowania przestrzennego 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 

33.055,00 zl 
12.000,00 zl 
2.696,05 zl 

123.034,75 zI 

54.575,56 zl 
68.459,19 zl 

65.424,44z1 
31.540,81 zl 
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5. Informatyka 
Zarezerwowane srodki w kwocie 53.560,00 zl na wsp61finansowanie programu 
" Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " w zwi¢u z op6inieniem 
realizacji tego programu b~d~wydatkowane w latach 2011-2012. 

6. 	 Administracja publiczna 3.339.171,31 zl 
z tego: 
a) urz~dy wojew6dzkie 260.299,70 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 260.299,70 zl 
Na rea1izacj~ zadan zleconych od Wojewody Podkarpackiego w 2010 roku Gmina 
doloZyla ze swoich srodk6w 133.631,70 zl 

b) funkcjonowanie Rady Gminy Lancut 196.174,75 zl 
wtym: 

- diety radnych 184.555,70 zl 
c) funkcjonowanie Urz~du Gminy 2.740.475,06 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 2.221.092,06 zl 
- pozostale wydatki rzeczowe ( oplaty za gaz, energi~ 
elektryczn'b wod~, scieki, telefony, zakup paliwa, 
ubezpieczenia i naprawy samochod6w, zakup material6w 
biurowych itp.) 519.383,00 zl 

d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 768,00 zl 
e) przeprowadzenie spisu rolnego 34.276,00 zl 
f) promocja gminy (wykonanie material6w reklamowych, 
wydawanie gazety ) 51.419,68 zl 
g) pozostala dzialalnosc (wydatki na utrzymanie biur soltys6w, 
skladki na Z.K. " Wislok ", Stowarzyszenie" Ziemia Lancucka ") 55.758,12 zl 

W dziale tym nie wykorzystano kwoty 107.078,69 zl, w tym m.in. na: 
- funkcjonowanie zadatl z zakresu urz~d6w 
wojew6dzkich 22.636,30 zl 
- funkcjonowanie ur~du gminy 37.524,94 zl . . 
- promocJ~ gmmy 13.580,32 zl 
- pozostal~ dzialalnosc 31.011,88 zl 

7. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paiistwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 80.651,00 zI 

Srodki te zostaly wykorzystane na: 
- utrzymanie stalego rejestru wyborc6w 3.367,00 zl 
- przeprowadzenie wybor6w Prezydenta RP 46.075,00 zl 
- przeprowadzenie wybor6w samor~dowych 31.209,00 zl 

8. 	 Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 383.020,80 zl 
z tego: 

a) dofmansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji 
w Lancucie 2.500,00 zl 
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b) pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy 
Pozarniczej w Lancucie na zakup zwyzki 25.000,00 zl 
c) pokrycie koszt6w funkcjonowania ochotniczych strazy 
pozarniczych 200.016,51 zl 

Srodki zostaly wykorzystane na utrzymanie samochod6w i sprz~tu OSP, 
wynagrodzenia kierowc6w, zakup paliwa do samochod6w i motopomp, ogrzewanie i 
utrzymanie remiz, zakup sprz~tu pozarniczego oraz wydatki remontowe, w tym m.in. 
remont remizy OSP Albigowa-Honie 17.237,97 zl 

d) usuwanie skutk6w kl~sk Zywiolowych - pokrycie koszt6w przeprowadzenia 
akcji powodziowej z maja i czerwca ubieglego roku. 155.504,29 zl 

W dziale tym srodki zostaly wykorzystane w 98,5% . 

9. Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 123.477,42 zl 

Wydatki w tym dziale zostaly wykorzystane na wyplaty za pob6r podatk6w w formie 
inkasa oraz na wynagrodzenie dla soltys6w za roznoszenie nakaz6w podatkowych. 
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 6.522,58 zl 

10. Obsluga dlugu publicznego 203.639,02 zl 
Wykorzystana kwota zostala przeznaczona na splat~ odsetek od pOZyczki i kredyt6w 
zaci~i~tych przez Gmin~ Laficut w latach wczesniejszych. 
W dziale tym zostala niewykorzystana kwota 63.360,98 zl wynikaj(lca z faktu, iz 
gmina w 2010 r. wzi~a mniejszy kredyt niz pierwotnie planowano oraz uruchomila go 
w p6Zniejszym terminie (grudzien 2010 r. ) 

11. Rozne rozliczenia - rezerwy 
wtym: 

a) rezerwa og6lna planowana na 2010 r. - 350.000,00 zl, 
wykorzystano 324.100,00 zl w tym na: 
- usuwanie skutk6w powodzi 191.000,00 zl 
- remont szkoly w Handz16wce 8.000,00 zl 
- utrzymanie budynk6w komunalnych 83.000,00 zl 
- zakup sprz~tu OSP 15.000,00 zl 
- remont szkoly w Gluchowie 14.000,00 zl 
- biez(lce utrzymanie gimnazj6w ( energia ) 13.100,00 zl 

b) rezerwa na zdania inwestycyjne - planowana na 2010 r. kwota 
300.000,00 zl, wykorzystano 189.000,00 zl, w tym na: 

- kanalizacj~ deszczow(l w Albigowej 57.000,00 zl 
- zbiomik w Gluchowie ( urz(ldzenie k~ieliska ) 55.000,00 zl 
- kanalizacj~ w Handzl6wce 45.000,00 zl 
- oswietlenie w Kraczkowej 6.000,00 zl 
- kanalizacj~ w Kraczkowej 11.000,00 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w siec wodociqgowo
kanalizacyjn(l ( zwrot koszt6w prywatnym inwestorom ) 11.000,00 zl 
- projekt stacji uzdatniania wody w Albigowej 2.000,00 zl 
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- projekt stacji wodoci'lgowej w Kraczkowej 2.000,00 zl 
Og6lna wysokosc niewykorzystanych rezerw wyniosla 136.900,00 zl 

12. Oswiata i wychowanie 
z tego: 

a) funkcjonowanie szk61 podstawowych 
wtym: 


- wynagrodzenia i pochodne 

- wydatki maj~tkowe 


b) funkcjonowanie przedszkoli 
wtym: 


- wynagrodzenia i pochodne 

- wydatki maj'ltkowe 


c) funkcjonowanie gimnazj6w 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum 
w Handzl6wce 

d) dowozenie uczni6w do szk61 
e) funkcjonowanie zespolu ekonomiczno-administracyjnego 
szk6l 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
f) funkcjonowanie szkoly sredniej w Wysokiej 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 

h) utrzymanie stol6wek szkolnych 

wtym: 


- wynagrodzenia i pochodne 
i) pozostala dzialalnosc ( pokrycie dzialalnosci komisji 

24.440.600,35 zl 

11.299.112,38 zl 

8.353.972,23 zl 
1.108.421,23 zl 
5.039.095,80 zl 

3.390.170,89 zl 
682.828,57 zl 

5.035.422,94 zl 

3.911.199,98 zl 

367.711,50 zl 
146.303,23 zl 

653.857,26 zl 

597.346,58 zl 
1.247.695,38 zl 

1.006.771,84 zl 
75.255,48 zl 

942.258,08 zl 

528.560,25 zl 

kwalifIkacyjnych i egzaminacyjnych zwi'lZanych z awansem zawodowym 
nauczycieli ) 1.600,00 zl 

Na inwestycje i remonty w oswiacie w 2010 roku wydano kwot~ 2.067.727,88 zl. W 
ramach tych srodk6w wykonano m.in. nast~uj~ce roboty: 

a) szkoly podstawowe 
* Albigowa -	 budowa sali gimnastycznej 

- remont malej sali gimnastycznej 
* Gluch6w - remont sanitariat6w 
* Handzl6wka - remont gzyms6w i komin6w 

* Kosina - remont ogrodzenia, naprawa kotla c.o. 
*Kraczkowa -remont podl6g
*Rog6mo remont sanitariat6w 
* Wysoka - termomodemizacja budynku ( zadanie 
realizowane przy dofInansowaniu unijnym) 

660.852,60 zl 
74.129,35 zl 
90.816,87 zl 
16.988,07 zl 
27.109,60 zl 

5.134,50 zl 
48.698,29 zl 

447.568,63 zl 
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b) przedszkola 
* Kosina wymiana okien zewn~trznych 4.172,40 zl 
* Sonina - budowa przedszkola 667.828,57 zl 

c) szkola srednia w Wysokiej - remont klasopracowni 14.429,00 zl 
Planowane wydatki na oswiat~ zostaly wykorzystane w 91,0%. Nie wykorzystana 
kwota 2.413.522,65 zl wynika gl6wnie z nizszego wykorzystania srodk6w na 
inwestycje w tyro: 

- budowa sali gimnastycznej w Albigowej 1.127.347,40 zl 
- budowa przedszkola w Soninie 727.714,43 zl 
- termomodemizacja szkoly w Wysokiej 309.571,37 zl 

Budowa sali gimnastycznej w Albigowej i przedszkola w Soninie b~dlt kontynuowane 
w 2011 r., natomiast w przypadku Wysokiej faktyczne koszty realizacji inwestycji 
byly nizsze od koszt6w we wniosku 0 dofinansowanie unijne. 

13. Ochrona zdrowia 152.083,63 zl 
Wydatki w tyro dziale byly realizowane w oparciu 0 uchwalony Gminny Program 
Przeciwdzialania Alkoholizmowi. Szczeg610we sprawozdanie z wykonania srodk6w 
na przeciwdzialanie alkoholizmowi komisja zloZy Radzie Gminy w odr~bnym 

sprawozdaniu. 
W dziale tym zostala niewykorzystana kwota 15.916,37 zl 

14. Pomoc spoleczna 7.999.255,19 zl 
z tego: 

a) domy pomocy spolecznej - oplaty za podopiecznych 209.552,39 zl 
b) wyplata swiadczen rodzinnych i swiadczen 
z funduszu alimentacyjnego 6.171.569,72 zl 
c) oplacenie skladek zdrowotnych za osoby pobierajltce 
niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 8.903,64 zl 
d) wyplata zasilk6w i pomocy w naturze 242.578,84 zl 
e) wyplata dodatk6w mieszkaniowych 7.199,36 zl 
f) wyplata zasilk6w stalych 83.842,00 zl 
g) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 762.504,63 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 506.452,31 zl 
h) oplaty za swiadczenie uslug opiekunczych 146.425,65 zI 
i) wyplata zasilk6w powodziowych 6.000,00 zl 
h) pozostala dzialalnosc sfinansowanie posilk6w potrzebujltcym 360.678,96 zl 

Srodki zarezerwowane w tym dziale zostaly wykorzystane w 97,2%. 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 984.697,07 zl 
ztego: 

a) funkcjonowanie swietlic szkolnych 335.998,34 zl 
wtyro: 

- wynagrodzenia i pochodne 299.085,64 zl 
b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w 206.073,51 zl 

- stypendia socjalne ( 589 stypendia) 128.960,00 zl 
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- zasilki szkolne ( 3 zasilki ) 1.365,00 zl 
- stypendia motywacyjne (464 stypendia) 47.439,00 zl 
- dofinansowanie zakupu podr~cznik6w ( 134 uczni6w) 28.309,51 zl 

c) pozostala dzialalnosc - sfinansowanie dodatkowych zaj~c 
pozalekcyjnych w szkole w Soninie, Albigowej i Gluchowie 
w ramach srodk6w unijnych otrzymanych z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy 442.625,22 zl 

W dziale tym pozostaly niewykorzystane srodki w kwocie 39.773,93 zl, w tym na 
program zaj~c pozalekcyjnych 27.759,78 zl (zaj~cia b~d't kontynuowane w 2011 
roku). 

16. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.234.125,16 zl 
z tego: 

a) zadania zwi'lZane z budow'tsieci wodociClgowych 
i kanalizacyjnych 2.549.919,96 zl 

wtymm.in.: 
- budowa kanalizacji w Handzlowce ( zadanie 
wsp61fmansowane ze srodk6w unijnych ) 2.219.953,45 zl 
- budowa kanalizacji w Kraczkowej 70.058,44 zl 
- projekt stacji uzdatniania wody w Albigowej 51.658,00 zl 
- projekt kanalizacji deszczowej w Soninie 11.022,00 zl 
- projekt stacji wodociClgowej w Kraczkowej 65.331,00 zl 
- budowa kanalizacji deszczowej w Albigowej 66.854,00 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociClgowe 
i kanalizacyjne ( zwrot wydatkow indywidualnym 
inwestorom) 60.346,11 zl 

Niskie wykonanie wydatkow w tym rozdziale w stosunku do planu 69,0% wynika z 
niezrealizowania calego zakresu prac przewidzianych na 2010 r. na budow~ 
kanalizacji w Handzlowce ( prace te przeszly na 2011 r. ) oraz nizszych kwot 
wyniklych po przetargu na tym zadaniu niz szacowano w skladanym wniosku 0 

dofmansowanie unijne - planowana kwota na to zadanie w 2010 r. - 3.289.998,00 zl. 
W dziale tym nie wykorzystano r6wniez planowanych srodk6w w wysokosci 
66.000,00 zl na projekt sieci wodociClgowej w Handz16wce ( zadanie przeszlo do 
realizacji na 2011 r. ) 

b) oczyszczanie miast i wsi 70.508,07 zl 
Srodki byly przeznaczone na wyw6z odpadow z terenu gminy, edukacj~ ekologiczn't. 
W ramach tych wydatkow byly realizowane zadania z zakresu ochrony srodowiska 
zwi'lZalle z wplatami wynikaj'tcymi z ustawy Prawo ochrony srodowiska w wysokosci 
33.565,28 zl. 
Srodki w tym dziale zostaly wykorzystane w 97,1 %. 

c) odplatnosc za pobyt w schronisku bezpanskich zwierz'tt 
z terenu gminy 13.057,16z1 
d) oswietlenie dr6g 497.478,89 zl 
z tego: 

- pokrycie kosztow oswietlenia i konserwacji 290.369,79 zl 



14 


_wydatki inwestycyjne na budow~ nowych oswietlen 207.109,10 zl 
wtym:
* budowa oswietlenia w Soninie 83.233,80 zl 
* budowa oswietlenia w Kosinie 53.016,83 zl 
* budowa oswietlenia w Albigowej 65.978,47 zl 
* budowa oswietlenia w Kraczkowej 4.880,00 zl 

Na inwestycjach zwi~zanych z oswietleniem dr6g pozostala niewykorzystana kwota 
58.190,90 zl, w tym na budow~ oswietlenia Soniny 46.766,20 zl. 

e) dotacja przedmiotowa dla Zakladu Gospodarki Komunalnej 
w Soninie - doplata do ceny sciek6w 100.000,00 zl 
f) pozostala dzialalnosc - wyw6z padlych zwierz~t z terenu gminy 3.161,08 zl 

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.686.856,37 zl 
wtym: 

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Lancut 1.678.000,00 zl 
- ochrona zabytk6w ( remont kapliczek przydroznych ) 2.250,00 zl 
- zakup nagr6d w imprezach i konkursach promuj~cych 
miejscow~ kultur~ 6.606,37 zl 

Wydatki w tym dziale zostaly zrealizowane w 99,0%. 

18. Kultura fizyczna i sport 357.343,66 zl 
z tego: 

a) bie~ce utrzymanie i drobne remonty w obiektach sportowych 93.952,87 zl 
wtym: 

- urz~dzenie k(;ij)ieliska w Gluchowie 44.318,43 zl 
Na urz~dzenie k(;ij)ieliska nie wykorzystano kwoty 20.681,57 zl w zwi¢U z 
niemozliwosci~ przeprowadzenia wszystkich prac w okresie jesiennym. Zadanie 
b~dzie kontynuowane w 2011 roku. 

b) dotacja dla klub6w sportowych 258.000,00 zl 
d) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 5.390,79 zl 

Zestawienie wydatk6w w zakresie planu i wykonania w szczeg61owosci zgodnej z 

uchwal~ budzetow~ na 2010 rok przedstawia zal~cznik Nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 

Realizacj~ dochod6w i wydatk6w zwi¥anych z realizacj~ zadafi zleconych 

przedstawia zal~cznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

Zmiany w planie wydatk6w na realizacj~ program6w finansowych z udzialem 

srodk6w unijnych, realizowane w 2010 r. przez Gmin~ Lancut okresla zal~cznik Nr 4 

do sprawozdania. 

Wszystkie programy wieloletnie uchwalone w latach wczesniejszych przez Gmin~ 


Laftcut z koncem 2010 r. stracily waznosc. Rada Gminy podj~la now~ uchwal~ w tym 

zakresie w 2011 r. 

Stopien realizacji program6w wieloletnich w 2010 r. okresla zal~cznik Nr 5 

do sprawozdania. 

Realizuj~c dochody i wydatki zaplanowane na 2010 r. Gmina Laftcut uzyskala ujemny 

wynik fmansowy 4.088.045,10 zl. W wyniku pozostaj~cych na koniec roku wolnych 
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srodk6w z tytulu zaci~i~tych kredyt6w na koniec roku pozostala nadwyzka w 
wysokosci 3.711.302,70 zl 

Przychody Gminy Laiicut wynosily w 2010 r. 8.656.815,00 zl, w tym: 
- z tytulu nadwyZki z lat ubieglych 494.678,00 zl 
-z tytulu wolnych srodk6w 4.162.137,00 zl 
- z tytulu kredytu zaci~i~tego w BRE Banku na pokrycie 
planowanego w 2010 r. deficytu 4.000.000,00 zl 

Rozchody Gminy Laiicut w 2010 r. wynosily 857.468,00 zl i wynikaly: 
- ze splaty zaci~ni~tych w latach wczesniejszych 

kredyt6w i p0Zyczek 848.368,00 zl 
- udzielonej Zwi~zkowi Komunalnemu " Wislok " pOZyczki 9.100,00 zl 

Gmina Laiicut na dzieii 31 grudnia 2010 r. posiadala niesci~i~te naleznosci na kwot~ 
1.608.187,24 zl, w tym: 

- z tytulu dzierzawy i wieczystego uzytkowania 2.584,55 zl 
- z tytulu zaleglosci w zaplacie czynszu 14.809,66 zl 
- z tytulu zaleglosci za ogrzewanie 10.380,85 zl 
- odsetki od w/w zaleglosci 2.491,00 zl 
- nalemosci podatkowe 1.143.141,00 zl 
wtym m.in.: 

'" podatek z tytulu karty podatkowej 34.467,39 zl 
* podatek od nieruchomosci od os6b prawnych 28.403,30 zl 
'" podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych 605.362,92 zl 
* podatek roiny od os6b fizycznych 130.488,52 zl 
'" podatek od srodk6w transportowych od 
os6b fizycznych. 123.342,53 zl 
'" odsetki od zaleglosci podatkowych 217.856,00 zl 

- nalemosci z Urz~du Pracy z tytulu refundacji 13.003,76 zl 
- nalemosci od dluznik6w alimentacyjnych 420.560,18 zl 
- naleznosci z tytulu swiadczenia uslug opiekuiiczych 1.216,47 zl 

Zobowi~ania biez~ce Gminy Laiicut na dzieii 31 grudnia 2010 r. wynosz~ 

2.267.501,89 zl, z tego: 
- zobowi~ania biez~ce wobec dostawc6w ( faktury grudniowe do 
zaplaty w styczniu ) 13.950,05 zl 
- zobowi~zania biez~ce z tytulu wynagrodzeii ( " trzynastka " 
oraz wyr6wnanie wynagrodzeii do srednich w oswiacie) 2.253.551,84 zl 
wtym: 

'" w Urz~dzie Gminy 195.211,44 zl 
'" w oswiacie 2.007.494,27 zl 
* w pomocy spolecznej 50.846,13 zl 

Ponadto na koniec 2010 roku Gmina Laiicut posiadala zobowi~ania dlugoterminowe 
z tytulu zaci~i~tych kredyt6w i p0Zyczek na kwot~ 7.313.769,52 zl w tym: 

- pozyczka zaci~i~ta w WFOSiGW na kanalizacj~ 
Handzl6wki 324.088,00 zl 
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- kredyt na termomodemizacj~ szkoly w Kosinie 105.590,52 zl 
- kredyt na termomodemizacj~ szkoly w Wysokiej 164.091,00 zl 
- kredyt zaciqgni~ty w Banku Sl~skim w 2009 r. 
na pokrycie deficytu 2.720.000,00 zl 
- kredyt zaciqgni~ty w BRE Banku w 2010 r. 
na pokrycie deficytu 4.000.000,00 zl 

Gmina Laflcut na dzien 31 grudnia 2010 r. posiadala wykupione akcje na kwot~ 
14.000 zl, 	w tym: 

-Agencja Rozwoju Regionalnego 2 akcje 2.000,00 zl 
- Sp6lka Akcyjna " Municypium " - 10 akcji 1.000,00 zl 
- Podkarpackie Centrum Handlowe " Agrohurt " 
w Rzeszowie -100 akcji 11.000,00 zl 

Poza wydatkami z budzetu Gminy gospodarka finasowa byla realizowana r6wniez 
przez: 

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 

Plan Wykonanie 
Przychody 2.961.060,00 2.955.346,52 
w tym m. in.: 

-oplaty za wod~ i scieki 2.799.860,00 2.738.860,07 
- dotacja z Gminy Laflcut 100.000,00 93.457,94 
- oplata stala za wodomierze 61.200,00 59.452,00 
- pozostale przychody 

(refundacja z Urz~du Pracy, sprzedaZ zlomu) 9.149,89 
- odsetki od nieterminowych wplat 12.900,73 
- pokrycie amortyzacji 37.511,28 

Koszty 	 2.930.657,00 2.964.961,79 
wtymm. in.: 

- wynagrodzenia i pochodne 706.500,00 705.563,77 
- wydatki inwestycyjne 63.500,00 63.437,90 
- amortyzacja 37.511,28 

Nalemosci ZGK na dzien 31 grudnia 2010 r. wynosz~ 231.989,80 zl (w tym z tytulu 

dostaw wody i odprowadzania sciek6w 128.878,26 zl). 

Zaklad Gospodarki Komunalnej na koniec 2010 r. posiadal zobowittZania bie~ce w 

wysokosci 332.031,30 zl, w tym: 


- z tytulu wynagrodzen i pochodnych 87.128,95 zl 
- z tytulu dostaw i uslug 234.614,35 zl 

Lancut, marzec 2011 rok. 

W6JT 



