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ul. Mickiewicza V~asadnienie do projektu budietu na 2012 rok 

I Dochody 

W projekcie budzetu gminy na 2012 r. oszacowano dochody na kwot~ 
50.923.951 zl, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2011 r. 00,1 %. 
Przy szacowaniu dochodow na 2012 r. kierowano si~ nast~pujetcymi danymi: 

a) informacjet Ministra Finansow 0: 

- rocznych kwotach poszczegolnych cz~sci subwencj i dla gmin, 
- planowanych dochodach gminy z tytulu udzialu we wplywach z podatku 
dochodowego od osob fizycznych ( PIT). 

b) cenet skupu zyta za trzy pierwsze kwartaly roku poprzedzajetcego rok 
podatkowy b~detcet podstawet ustalenia podatku rolnego na nast~pny rok. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogloszonym w Monitorze Polskim Nr 95 
Poz 969 z 2011 r. cena zyta wynosi 74,18 zl za Idt i jest wyzsza od ceny 
ustalonej przez Rad~ Gminy na 2011 r. 0 36,54 zl tj. 97,1 %. Proponowana 
stawka do uchwalenia na 2012 r. przewiduje wzrost 050%. 
c) proponowanymi do uchwalenia przez Rad~ Gminy Lancut stawkami 
podatkowymi w podatku od nieruchomosci oraz podatku od srodkow 
transportowych na 2012 rok, 
d) informacjet Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego 0 kwotach dotacji celowych z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan zleconych oraz wlasnych. 

Zrodla pozyskiwania dochodow przedstawiajet si~ nast~pujetCo: 

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.115.996 zl 
Planowane w tym dziale dochody wynikajet z : 

- wplywow z oplat za wieczyste uzytkowanie 2.000 zl 
- dochodow z najmu i dzierzawy skladnikow majettkowych
czynsze 297.000 zl 
- wplywow z uslug ( oplat za ogrzewanie w wynajmowanych 
przez Gmin~ pomieszczeniach) 120.000 zl 
- srodki unijne na dofinansowanie rozbudowy budynku 
wielofunkcyjnego w Kraczkowej 500.000 zl 
- srodki unijne na remont obiektow w Wysokiej 196.996 zl 

W 2012 r. planowany jest nieznaczny wzrost dochodow z tytulu czynszow 0 10 % 
w stosunku do 2011 r. 

2. Dzialalnosc uslugowa 28.000 zl 
Srodki w tym dziale planowane z wplat za rozgraniczenia gruntow realizowane przez 
Gmin~. 

3. Informatyka 469.399 zl 
Planowane w tym dziale dochody wynikajet z dofinansowania unijnego realizowanego 
projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " 
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4. 750 Administracja publiczna 127.784 zl 
Planowane dochody wynikajl:\. z dotacji ceIowych na zadania zlecone. 

5. 	 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paitstwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s~downictwa 3.530 zl 

Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone. 

6. 	 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadaj~cych 
osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 13.707.990 zl 

z tego: 
a) wplywy z dochod6w oplacanych w formie karty podatkowej 6.000 zl 
b) wplywy z podatk6w i oplat od os6b prawnych 2.483.000 zl 

wtym: 
- podatek od nieruchomosci 2.300.000 zl 
- podatek roiny 100.000 zl 
- podatek Iesny 7.000 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 47.000 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 28.000 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 1.000 zl 

c) wplywy z podatk6w i oplat od os6b fizycznych 3.145.000 zl 
wtym: 

- podatek od nieruchomosci 1.170.000 zl 
- podatek roiny 1.500.000 zl 
- podatek Iesny 10.000 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 200.000 zl 
- podatek od spadk6w i darowizn 35.000 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 200.000 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 30.000 zl 

d) wplywy z innych oplat stanowil:\.cych dochody gminy 233.000 zl 
wtym: 

- wplywy z oplaty skarbowej 30.000 zl 
- wplywy z oplaty ekspioatacyjnej 38.000 zl 
- wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz aikoholu 165.000 zl 

e) udzialy gmin w podatkach stanowil:\.cych doch6d budzetu 
panstwa, w tym: 7.840.990 zl 

- podatek dochodowy od os6b fizycznych 7.680.990 zl 
- podatek dochodowy od os6b prawnych 160.000 zl 

Dochody z tytulu podatku od nieruchomosci, podatku roinego, podatku lesnego oraz 
podatku od srodk6w transportowych zostaly zaplanowane na podstawie propozycji 
uchwal przedstawianych Radzie Gminy do uchwalenia na 2012 r. W podatkach od 
nieruchomosci i od srodk6w transportowych planowany jest wzrost 0 5% w stosunku 
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do 2011 r., natomiast w podatku rolnym wzrost zaplanowano na poziomie 50% ( przy 
wzroscie ceny zyta 0 ponad 97% ) Wplywy z tytulu oplat planowane Sll w oparciu 0 
prognozowane wykonanie na 2011 r. Udzialy gmin w podatku dochodowym od os6b 
fizycznych ( PIT) Gmina planuje na wyzszym poziomie niz przewidywane wykonanie 
w 2011 r. (wzrost 0 14,6%) jednak nizszym od prognoz Ministerstwa Finans6w, gdyz 
plany Ministerstwa na lata 2009-2011 zostaly przeszacowane i nie zostaly 
zrealizowane przez gmin~ w planowanych wysokosciach. 

7. 758 Rozne rozliczenia 26.542.472 zl 
Dochody w tym dziale wynikajll z: 

a) subwencji oswiatowej 18.603.359 zl 
b) subwencji wyr6wnawczej 7.859.113 zl 
c) odsetek od srodk6w na rachunku bankowym 80.000 zl 

Kwoty sUbwencji przyj~te do projektu budzetu wynikajll z informacji otrzymanych 

z Ministerstwa Finans6w. Subwencja oswiatowa w stosunku do 2011 r. wzrasta 0 

5,4%, natomiast wyr6wnawcza 0 4,4%. 

Na ty samym poziomie zaplanowano dochody z tytulu odsetek od lokat. 


8. 801 Oswiata i wychowanie 1.489.000 zl 
Planowane dochody wynikajll z: 

- odplatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych 
( oplata stala - planowana na podstawie obowillzujllcych stawek 
i ilosci dzieci ) 360.000 zl 
- wp:lyw6w za wyzywienie w szkolach i przedszkolach 1.129.000 zl 

9. 852 Pomoc spoleczna 6.257.900 zI 
Planowane dochody wynikajll z: 

- dotacji na zadania zlecone 5.866.200 zl 
- dochod6w zwillzanych z realizacjll zadafl zleconych 
( fundusz alimentacyjny ) 30.000 zl 
- dotacji na zadania wlasne 331.700 zl 
- wplyw6w z odplatnosci za uslugi opiekuflcze 30.000 zl 

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1.181.880 zl 
Dochody w tym dziale wynikajll z: 

- planowanych do otrzymania srodk6w unijnych w ramach RPO 
na budow~ kanalizacji w Handz16wce 
( zwrot srodk6w z 2011 r. ) 1.149.880 zl 
- wplyw6w z oplat za korzystanie ze srodowiska 32.000 zl 

Szczeg610we zr6dla pozyskiwania dochod6w na 2012 r. oraz ich por6wnanie do 
planowanego wykonania z 2011 r. przedstawia za1llcznik Nr 1 do uzasadnienia do 
projektu budzetu. 
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Wydatki 

1. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 102.000zl 
Wydatki w tym dziale proponuje si~ przeznaczyc na: 

- renowacje row6w gminnych 70.000 zl 
- wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby 
Rolniczej 32.000 zl 

2. Dzial 600 Transport i I~cznosc 2.515.000 zl 
Rezerwowan'l. kwot~ proponuje si~ przeznaczyc na: 

a) pomoc finansow'l. dla Wojew6dztwa Podkarpackiego, 
wtymna: 230.000 zl 

- budowa chodnika przy drodze wojew6dzkiej 
w Soninie 200.000 zl 
- budowa chodnika przy drodze wojew6dzkiej 
w Wysokiej 30.000 zl 

b) pomoc finansow'l. dla Starostwa Powiatowego w Lailcucie, 
wtymna: 800.000 zl 

- modemizacja drogi w Handzl6wce 200.000 zl 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Wysokiej 100.000 zl 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Kosinie 250.000 zl 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Gluchowie 250.000 zl 

c) utrzymanie dr6g gminnych 1.485.000 zl 
W ramach tych wydatk6w zabezpieczono srodki na inwestycje i remonty na drogach 
gminnych ( wykaz tych zadail zostal przedstawiony w materialach informacyjnych ). 
Zabezpieczono r6wniez srodki na najpilniejsze potrzeby zwi'l.zane z biez'l.cym 
utrzymaniem dr6g, drobne remonty cZ'l.stkowe, zimowe utrzymanie dr6g, wydatki w 
ramach przyznanego funduszu soleckiego. Zwi~kszenie srodk6w w tym dziale 
zar6wno na biez'l.ce utrzymanie dr6g ( szacuje si~ brak ok. 50.000 zl ) jak i zadania 
remontowe w poszczeg6lnych miejscowosciach b~dzie uzaleznione od wysokosci 
planowanej nadwyzki na koniec 2011 r. 

3. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.764.000 zl 
Planowane w projekcie budzetu srodki zabezpieczaj'l. najpilniejsze potrzeby zwi'l.zane 
z biez'l.cym utrzymaniem budynk6w komunalnych ( przegl'l.dy okresowe, ekspertyzy, 
wykonywanie zaleceil pokontrolnych itp. ) ogrzewaniem, biez'l.c'l. eksploatacja 
budynk6w, ubezpieczeniem mienia. 
W ramach zabezpieczonych srodk6w przewidziano do realizacji r6wniez zadania 
inwestycyjne i remontowe ( wykaz zadail w materialach informacyjnych do projektu 
budzetu ). 
W budzecie przewiduje si~ brak srodk6w na biez'l.ce utrzymanie budynk6w ( ok. 
50.000 zl). Na etapie projektu budzetu nie zabezpieczono r6wniez srodk6w na 

http:biez'l.ce
http:przegl'l.dy
http:biez'l.ce
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wyposatenie oddanego w przyszlym roku do uzytku budynku wielofunkcyjnego 
w Kraczkowej. Koszt planowanego wyposatenia szacuje si~ na ok. 500.000 zl. 
Zwi~kszenie srodk6w na zadania w tym dziale uzalemione b~dzie od wysokosci 
nadwyzki na koniec 2011 r. 

4. Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa 230.000 zl 
Planowane w projekcie budzetu srodki proponuje si~ przeznaczyc na: 

a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 150.000 zl 
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.000 zl 
(m.in. podzialy grunt6w, zakupy i aktualizacja map) 

Aby zrealizowac wszystkie planowane na 2012 r. zadania w dziale tym szacuje si~ 
brak srodk6w na poziomie ok. 200.000 zl. Ewentualne ich zwi~kszenie b~dzie 

mozliwe z nadwyZki budzetowej na koniec 2011 r. 

5. Dzial 720 Informatyka 552.235 zl 
Planowane srodki rezerwuje si~ na realizacj~ projektu "PSeAP-Podkapacki 
System e-Administracji Publicznej ". Koordynatorem projektu jest Samorz'l.d 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

6. Dzial 750 Administracja publiczna 3.948.626 zl 
Srodki na wydatki w administracji proponuje si~ przeznaczyc na: 

a) realizacj~ zadan z zakresu administracji rZ'l.dowej 
(m. in. ewidencja ludnosci, dowody osobiste, obrona cywilna, 
sprawy wojskowe ) 317.000 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 317.000 zl 
b) pokrycie koszt6w diet oraz wydatk6w rzeczowych zwi'l.zanych 
z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 189.000 zl 
c) koszty funkcjonowania Urz~du Gminy 3.140.000 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne (w tym pracownicy 
interwencyjni i publiczni) 2.518.000 zl 

W ramach srodk6w na funkcjonowanie Urz~du opr6cz wynagrodzen zabezpiecza si~ 
srodki na oplaty za gaz, energi~ elektryczn'l., wod~, scieki, telefony, oplaty pocztowe, 
zakup paliwa, przegl'l.dy i ubezpieczenia samochod6w, zakup materiaI6w biurowych 
itp. Na wszystkie te wydatki zaplanowano 4,3% wzrost w stosunku do 2011 r. 

d) funkcjonowanie komisji poborowych ( zadanie zlecone ) 1.000 zl 
e) wydatki zwi'l.zane z promocj'l.gminy (w tym wydawanie 
gazety "GIos Gminy Lancut") 72.000 zl 
f) POZOStal'l. dzialainosc ( utrzymanie biur sohys6w 
skladki na Z.K. " Wislok " oraz stowarzyszenie - Lokalna 
Grupa Dzialania " Rozw6j Ziemi Lancuckiej " ) 229.626 zl 

W pozycji tej zabezpieczono kwot~ 160.000 zl za pob6r podatk6w w drodze inkasa i 
roznoszenie przez sohys6w nakaz6w platniczych ( w latach wczesniejszych srodki te 
byly zabezpieczone w dziale 756 ) 

http:przegl'l.dy
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7. Dzial 751 	 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej. 

kontroli i ochrony prawa oraz slldownictwa 3.530 zl 
Srodki planuje si~ na utrzymanie stalego rejestru wyborc6w - zadanie realizowane w 
ramach zadait zleconych. 

8. 	 Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 
przeciwpoiarowa 262.500 zl 

Planowane w 	projekcie budzetu srodki proponuje si~ wydatkowac na: 
a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Lancucie 2.500 zl 
b) utrzymanie ochotniczych strazy pozamych w tym m.in.: 
utrzymanie obiekt6w OSP, wynagrodzenie komendant6w 
i kierowc6w OSP, zakup sprz~tu pozamiczego, utrzymanie 
samochodu itp 260.000 zl 

9. Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego 460.000 zl 
Planowane srodki zostaly przeznaczone na splaty odsetek od kredyt6w i pozyczek 
zaci&gni~tych przez Gmin~ Lancut we wczesniejszych latach. 

10. Dzial 758 	 Roine rozliczenia 570.000 zl 
Planowane srodki proponuje si~ zarezerwowac na: 

- rezerw~ og61nct ( nieprzewidziane wydatki na etapie uchwalania 
budzetu ) 250.000 zl 
- rezerw~ na zadania z zakresu zarzctdzania kryzysowego 
( utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne ) 120.000 zl 
- rezerw~ na zadania inwestycyjne realizowane przez gmin~ 200.000 zl 

12. Dzial 801 	 O§wiata i wychowanie 27.878.860 zl 
Planowane srodki na realizacj~ zadati w oswiacie proponuje si~ przeznaczyc na: 

a) utrzymanie szk61 podstawowych 11.089.950 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 	 9.258.600 zl 
b) utrzymanie przedszkoli 	 6.263.820 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 4.209.460 zl 
c) utrzymanie gimnazj6w 6.584.120 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 5.022.420 zl 
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 
w Handz16wce 460.000 zl 

d) dowozenie uczni6w do szk61 250.000 zl 
e) utrzymanie zespolu ekonomiczno-administracyjnego 726.400 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 	 643.900 zl 
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1) utrzymanie szkoly sredniej w Wysokiej 1.507.700 zl 
wtym: 

~ wynagrodzenia i pochodne 
g) doksztalcanie i doskonalenie naucz
h) utrzymanie sto16wek szkolnych 

ycieli 
1.218.700 zl 

63.000 zl 
1.393.870 zl 

wtym: 
~ wynagrodzenia i pochodne 701.250 zl 

W przewidywanych wydatkach na oswiat~ zabezpieczono srodki na biez~ce 
utrzymanie szk61. Nie zarezerwowano w odpowiedniej wysokosci srodk6w na 
wynagrodzenia uwzgl~dniaj~cych awanse zawodowe oraz podwyZki dla 
pracownik6w oswiaty. Szacuje si~ brak srodk6w na poziomie ok. 500.000 zl, 
kt6re to musz~ bye w pierwszej kolejnosci zabezpieczone przy 
rozdysponowaniu nadwyzki powstalej na koniec 2011 r. 
Wykaz zadan inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania 
2012 r. w obiektach oswiatowych zostal zaprezentowany w materialach 
informacyjnych do projektu budzetu. Aby zrealizowac pozostale pilne zadania 
inwestycyjno~remontowe w oswiacie proponowane przez poszczeg61ne 
solectwa potrzeba ok. 240.000 zl. Srodki te 0 ile pozwol~ mozliwosci zostan~ 
zabezpieczone z nadwyzki budzetowej. 

13. Dzial 851 Ochrona zdrowia 165.000 zl 
Na ochron~ zdrowia rezerwuje si~ srodki z oplat za wydawane zezwolenia na 
sprzedaz alkoholu, z tego na: 

a) zwalczanie narkomanii 2.000 zl 
b) Przeciwdzialanie alkoholizmowi 163.000 zl 

Zadania, na kt6re zostan~ rozdysponowane srodki b~d~ wynikae z uchwalonego na 
2012 r. Gminnego Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi i Narkomanii. 

14. Dzial 852 Pomoc spoleczna 7.657.000 zl 
Planowane srodki na pomoc spoleczn~ proponuje si~ przeznaczye na: 

a) pokrycie koszt6w pobytu pensjonariuszy kierowanych przez 
Gmin~ do dom6w pomocy spolecznej 450.000 zl 
b) wyplaty swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu 
alimentacyjnego 5.848.900 zl 
wtym: 

~ wynagrodzenia i pochodne 190.000 zl 
c) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne 
za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 9.500 zl 
d) wyplaty zasilk6w okresowych 291.600 zl 
e) wyplat~ dodatk6w mieszkaniowych 9.000 zl 
1) wyplat~ zasBk6w stalych 69.000 zl 
g) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 719.000 zl 
wtym: 

~ wynagrodzenia i pochodne 645.000 zl 
h) pokrycie koszt6w uslug opiekunczych 150.000 zl 
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i) pozostall:\. dzialalnosc - pokrycie koszt6w posilk6w dla 
potrzebujl:\.cych ( srodki wlasne budzetu gminy ) 110.000 zl 

W ramach rezerwowanych srodk6w na pomoc spolecznl:\. gmina musiala dodatkowo na 
2012 rok zabezpieczyc srodki na nowe zadania m.in. zatrudnienie asystenta 
rodzinnego oraz pracownika administracyjno-kadrowego. 

15. Dzial 854 	 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.200 zl 
Planowane srodki proponuje si~ przeznaczyc na: 

a) utrzymanie swietlic szkolnych 639.200 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 572.100 zl 
b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w z terenu gminy 95.000 zl 

16. 	 Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 4.854.000 zl 

Planowane srodki proponuje si~ przeznaczyc na: 
a) zadania inwestycyjne - wodociqgowo-kanalizacyjne 4.325.000 zl 

Zestawienie poszczeg61nych zadan do realizacji w 2012 r. zostalo uj~te w materialach 
informacyjnych do projektu budZetu. 

b) gospodark~ zwhtzana z usuwaniem odpad6w i ochronl:\. 
srodowiska ( m.in. zbi6rki odpad6w wielkogabarytowych 
i niebezpiecznych, likwidowanie dzikich wysypisk, edukacj~ 
ekologicznl:\. ) 80.000 zl 
c) oplaty za pobyt w schroniskach bezpanskich zwierzl:\.t 
wylapywanych na terenie gminy 25.000 zl 
d) pokrycie koszt6w energii i konserwacji oswietlen 
drogowych 420.000 zl 
e) pozostall:\. dzialalnosc (wyw6z i utylizacj~ padlych 
zwierZl:lt nieznanego pochodzenia z terenu gminy) 4.000 zl 

17. 	 Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1.778.000 zl 

Planowane na wydatki srodki proponuje si~ zabezpieczyc na: 
a) dotacje dla Centrum Kultury Gminy Lancut 
(dotacja organizatora na dzialalnosc Centrum Kultury 
w tym na utrzymanie bibliotek gminnych) 1.765.000 zl 

Na rok 2012 zaplanowano wzrost dotacji dla C.K. w stosunku do 2011 r. 0 3% 
b) remont zabytkowych kapliczek przydroznych na terenie gminy 3.000 zl 
c) pozostall:\. dzialalnosc tj. organizacj~ i nagrody w imprezach 
promujl:\.cych miejscowl:\.kultur~ na terenie gminy 10.000 zl 

18. Dzial 926 	 Kultura fizyczna i sport 349.000 zl 
Przewidywane srodki rezerwuje si~ na: 

a) biezl:\.ce wydatki zwil:\.zane z utrzymaniem obiekt6w 
sportowych 50.000 zl 

http:biezl:\.ce
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b) dotacje na realizacj~ zadan sportowych na terenie 
gmmy 290.000 zl 
c) organizacj~ imprez masowych promuj~cych sport 9.000 zl 

Planuj~c wydatki na 2012 r. kierowano si~ mozliwosciami finansowymi gminy. 
W pierwszej ko1ejnosci zabezpieczono srodki na wydatki sztywne ( place, koniecznosc 
utrzymania budynkow, infrastruktury itp. ) oraz srodki na zadania wynikaj~ce z juz 
podj~tych zobowi~zan ( podpisanych w 2011 roku umow lub uchwal podj~tych przez 
Rad~ Gminy ). Szczegolowy zakres wydatkow na 2012 r. oraz ich porownanie do 
przewidywanego wykonania z 2011 r. przedstawia zal~cznik Nr 2 do uzasadnienia do 
projektu budzetu na 2012 r. 

W budzecie na 2012 r. zabezpieczono srodki na rozchody wynikaj~ce ze splat rat 
pozyczek i kredytow. Planowane rozchody na 2012 r. wynosz~ 2.100.000 zl 
i wynikaj~ ze splat pozyczek zaci~ni~tych w WFOSiGW na kanalizacj~ w 
Handzlowce, splaty kredytow termomodernizacyjnych zaci~ni~tych w BOS na 
termomodernizacj~ Szkoly Podstawowej w Kosinie i Gimnazjum w Wysokiej oraz 
splaty kredytu zaci~ni~tego na pokrycie deficytu w 2009 r., w 2010 r. oraz 
planowanego do zaci~ni~cia kredytu w roku biez~cym. 
Ponadto na 2012 r. planuje si~ przychody w wysokosci 5.000.000 zl na pokrycie 
deficytu budzetowego na 2012 r. - kwota 2.900.000 zl oraz na splat~ wczesniej 
zaci~ni~tych zobowi~zail z tytulu kredytow i pozyczek ( rozchody ) - kwota 
2.100.000 zl. 
W zwhlZku z ograniczonymi mozliwosciami finansowymi budzetu Gminy Lancut nie 
zabezpieczono srodkow na wszystkie pilne potrzeby na 2012 rok m. in.: wzrost 
wynagrodzen nauczycieli, cz~sc srodkow na remonty i utrzymanie drog, remonty i 
inwestycje w budynkach oswiatowych ( szczegolowo braki zostaly omowione w 
cz~sci opisowej ). Szacunkowy brak srodkow na te zadania wynosi ok. 2.000.000 zl. 
Ewentualne zwi~kszenie srodkow na te zadania b~dzie mozliwe w trakcie 2012 rok po 
wyliczeniu planowanej na koniec 2011 rok nadwyzki budzetowej. 


