
Uzasadnienie do projektu budŜetu na 2011 rok 
 

I Dochody 
 
W projekcie budŜetu gminy na 2011 r. oszacowano dochody na kwotę 49.647.941 zł, 
co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2010 r. o 12,2%. Przy 
szacowaniu dochodów na 2011 r. kierowano się następującymi danymi: 
 a) informacją Ministra Finansów o: 
  - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, 

- planowanych dochodach gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych ( PIT). 

 b) ceną skupu Ŝyta za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 76 
Poz 960 z 2010 r. cena Ŝyta wynosi 37,64 zł za 1dt i jest wyŜsza od ceny 
ustalonej przez Radę Gminy na 2010 r. o 3,54 zł tj. 10,4%, 
c) uchwalonymi przez Radę Gminy Łańcut stawkami podatkowymi w podatku 
od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2011 rok, 
d) informacją Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację 
zadań zleconych oraz własnych. 

 
Źródła pozyskiwania dochodów przedstawiają się następująco: 
 
1. 600 Transport i łączność 1.220.938 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z planowanej do otrzymania dotacji celowej               
w ramach dofinansowania ze środków RPOWP na realizowane w 2010 roku zadanie 
inwestycyjne – budowa drogi w Kraczkowej – zwrot środków. 
 
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 372.000 zł 
Planowane w tym dziale dochody wynikają z : 
 - wpływów z opłat za wieczyste uŜytkowanie 2.000 zł 
 - dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych- 
 czynsze 265.000 zł 
 - wpływów z usług ( opłat za ogrzewanie w wynajmowanych  
 przez Gminę pomieszczeniach )  105.000 zł 
W 2011 r. planowany jest nieznaczny wzrost dochodów z tytułu czynszów – 2 %               
w stosunku do 2010 r. 
 
3. 750 Administracja publiczna 127.019 zł 
Planowane dochody wynikają z dotacji celowych na zadania zlecone. 
 
4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony                    
   prawa oraz sądownictwa 3.393 zł 
 
Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone.  
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5. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

  i od innych jednostek nie posiadających 
    osobowości prawnej oraz wydatki 
   związane z ich poborem 12.077.000 zł 
z tego: 
 a) wpływy z dochodów opłacanych w formie karty podatkowej 9.000 zł 
 b) wpływy z podatków i opłat  od osób prawnych 2.367.000 zł 
w tym:  

  - podatek od nieruchomości 2.210.000 zł 
   - podatek rolny 70.000 zł 
   - podatek leśny 6.000 zł 
   - podatek od środków transportowych  50.000 zł 
   - podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł 
   -  odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł 
 c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 2.709.000 zł 
w tym:  

  - podatek od nieruchomości 1.170.000 zł 
   - podatek rolny 1.090.000 zł 
   - podatek leśny 9.000 zł 
   - podatek od środków transportowych 180.000 zł 
   - podatek od spadków i darowizn 30.000 zł 
   - podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000 zł 
   - odsetki od nieterminowych wpłat 30.000 zł 
 d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 232.000 zł 
w tym:  

  - wpływy z opłaty skarbowej 35.000 zł 
   - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 37.000 zł 
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 160.000 zł 
 e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu 

 państwa, w tym: 6.760.000 zł 
   - podatek dochodowy od osób fizycznych 6.600.000 zł 
   - podatek dochodowy od osób prawnych 160.000 zł 
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 
podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie uchwał 
podjętych w sprawie tych podatków przez Radę Gminy na 2011 rok. Wpływy z tytułu  
opłat planowane są w oparciu o prognozowane wykonanie na 2010 r. Udziały gmin w  
podatku dochodowym od osób  fizycznych ( PIT ) Gmina planuje na wyŜszym  
poziomie niŜ przewidywane wykonanie w 2010 r. ( wzrost o 16,8% ) jednak niŜszym  
od prognoz Ministerstwa Finansów, gdyŜ plany Ministerstwa na lata 2009-2010  
zostały zdecydowanie przeszacowane i  nie zostaną zrealizowane. 
 
6. 758 RóŜne rozliczenia 25.196.463 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 
 a) subwencji oświatowej  17.606.139 zł 
 b) subwencji wyrównawczej 7.530.324 zł 
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 c) odsetek od środków na rachunku bankowym 60.000 zł

  
Kwoty subwencji przyjęte do projektu budŜetu wynikają z informacji otrzymanych       
z Ministerstwa Finansów. Subwencja oświatowa w stosunku do 2010 r. wzrasta o 
6,8%, natomiast wyrównawcza o 6,7%. 
Na niŜszym poziomie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat. Spadek             
o 36,8% wynika z niŜszej ilości wolnych środków, które mogłyby być lokowane. 
 
7. 801 Oświata i wychowanie 2.040.000 zł 
Planowane dochody wynikają z: 
 - dotacji z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej 
 w Albigowej ( na podstawie podpisanej umowy ) 500.000 zł 
 - odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych 
 ( opłata stała – planowana na podstawie obowiązującej stawki  i ilości 
 dzieci ) 510.000 zł 
 - wpływów za wyŜywienie w szkołach i przedszkolach 1.030.000 zł 
 
8. 852 Pomoc społeczna 6.334.700 zł 
Planowane dochody wynikają z: 
 - dotacji na zadania zlecone 5.912.900 zł 
 - dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
 ( fundusz alimentacyjny ) 30.000 zł
 - dotacji na zadania własne 358.800 zł
 - wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 33.000 zł 
 
9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 483.844 zł 
Planowane  dochody wynikają z dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
ramach umów o finansowanie ze środków unijnych projektów realizowanych przez 
Gminę. 
 
10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.792.584 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z: 
 - otrzymanych od mieszkańców środków w formie darowizny 
 na budowę kanalizacji  390.000 zł
 - planowanych do otrzymania środków unijnych w ramach RPO  
 na budowę kanalizacji w Handzlówce ( podpisana umowa ) 1.367.584 zł 
 - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 35.000 zł 
 
 
Szczegółowe źródła pozyskiwania dochodów na 2011 r. oraz ich porównanie do 
planowanego wykonania z 2010 r. przedstawia załącznik Nr 1 do uzasadnienia do 
projektu budŜetu. 
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II Wydatki  
 
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 103.200 zł 
Wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć na: 
 - renowacje rowów gminnych 80.000 zł 
 - wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby 
 Rolniczej  23.200 zł 
 
2. Dział 600 Transport i łączność 3.828.418 zł 
Rezerwowaną kwotę proponuje się przeznaczyć na: 

a) pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego, 
w tym na:  400.000 zł 
  - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
  w Soninie  200.000 zł 
  - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  
  w Albigowej 100.000 zł 
  - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
  w Wysokiej 100.000 zł 
 b) pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie, 
w tym na:  931.918 zł 
  - modernizacja drogi Albigowa-Husów 351.918 zł 
  - budowa chodnika przy drodze powiatowej 
  w Cierpisz 30.000 zł 
  - budowa chodnika przy drodze powiatowej  
  w Kosinie  300.000 zł 
  - budowa chodnika przy drodze powiatowej 
  w Głuchowie 250.000 zł 
c) utrzymanie dróg gminnych 2.496.500 zł 

W ramach tych wydatków zabezpieczono środki na inwestycje i remonty na drogach 
gminnych ( wykaz tych zadań został przedstawiony w materiałach informacyjnych ). 
Zabezpieczono równieŜ  środki na bieŜące utrzymanie dróg, drobne remonty 
cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg, wydatki w ramach przyznanego funduszu 
sołeckiego. 
 
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.297.260 zł 
Planowane w projekcie budŜetu środki zabezpieczają potrzeby związane z bieŜącym 
utrzymaniem budynków komunalnych ( przeglądy okresowe, ekspertyzy, 
wykonywanie zaleceń pokontrolnych itp. ) ogrzewaniem, bieŜącą eksploatacja 
budynków, ubezpieczeniem mienia. 
W ramach zabezpieczonych środków przewidziano do realizacji równieŜ zadania 
inwestycyjne i remontowe ( wykaz zadań w materiałach informacyjnych do projektu 
budŜetu ). 
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4. Dział 710 Działalność usługowa 310.000 zł 
Planowane w projekcie budŜetu środki proponuje się przeznaczyć na: 
 a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 210.000 zł 
 b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000 zł 
 ( m.in. podziały gruntów, zakupy i aktualizacja map ) 
 
5. Dział 720 Informatyka 50.815 zł 
Planowane środki rezerwuje się jako wkład własny gminy w realizację projektu           
„ PSeAP-Podkapacki System e-Administracji Publicznej ”. Koordynatorem projektu 
jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
 
6. Dział 750 Administracja publiczna 3.612.431 zł 
Środki na wydatki w administracji proponuje się przeznaczyć na: 

a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
( m. in. ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna,    
sprawy wojskowe )  301.600 zł 
w tym:   
 - wynagrodzenia i pochodne 301.600 zł 
b) pokrycie kosztów diet oraz wydatków rzeczowych związanych  
z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 177.000 zł 
c) koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 2.947.000 zł 
w tym: 
 - wynagrodzenia i pochodne 2.391.000 zł 

W ramach środków na funkcjonowanie Urzędu  oprócz wynagrodzeń zabezpiecza się 
środki na opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, opłaty pocztowe, 
zakup paliwa, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, zakup materiałów biurowych 
itp. Na wszystkie te wydatki zaplanowano 4% wzrost w stosunku do 2010 r. 
 d) funkcjonowanie komisji poborowych ( zadanie zlecone ) 300 zł 
 e) wydatki związane z promocją gminy 98.000 zł 
 f) pozostałą działalność ( utrzymanie biur sołtysów  
 składki na Z.K. „ Wisłok ” oraz stowarzyszenie – Lokalna 
 Grupa Działania „ Rozwój Ziemi Łańcuckiej ” ) 88.531 zł 
 
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. 
   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.393 zł 
Środki planuje się na utrzymanie stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane w 
ramach  zadań zleconych. 
 
8. Dział  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
   przeciwpoŜarowa 262.500 zł 
Planowane w  projekcie budŜetu środki proponuje się wydatkować na: 
 a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 2.500 zł 
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 b) utrzymanie ochotniczych straŜy poŜarnych w tym m.in.: 
 utrzymanie obiektów OSP, wynagrodzenie komendantów  
 i kierowców OSP, zakup sprzętu poŜarniczego, utrzymanie  
 samochodu itp  260.000 zł 
Zakres prac remontowych w obiektach OSP został przedstawiony w materiałach 
informacyjnych do projektu budŜetu. 
 
9. Dział  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
   i od innych jednostek nieposiadających  
   osobowości prawnej oraz wydatki związane 
   z ich poborem 140.000 zł 
Środki w tym dziale rezerwowane są na wypłaty prowizji dla inkasentów zbierających 
podatki od osób fizycznych oraz dla sołtysów za doręczanie podatnikom nakazów 
podatkowych. 
 
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego 470.000 zł 
Planowane środki zostały przeznaczone na spłaty odsetek od kredytów i poŜyczek 
zaciągniętych przez Gminę Łańcut we wcześniejszych latach. 
 
11. Dział 758 RóŜne rozliczenia 730.000 zł 
Planowane środki proponuje się zarezerwować na: 
 - rezerwę ogólną ( nieprzewidziane wydatki na etapie uchwalania 
 budŜetu )  350.000 zł 
 - rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
 ( utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne ) 80.000 zł 
 - rezerwę na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę 300.000 zł 
 
12. Dział 801 Oświata i wychowanie 28.357.840 zł 
Planowane środki na realizację zadań w oświacie proponuje się przeznaczyć na: 

a) utrzymanie szkół podstawowych 11.851.300 zł 
w tym:  
 - wynagrodzenia i pochodne 9.024.400 zł 
b) utrzymanie przedszkoli 6.933.290 zł 
w tym: 
 - wynagrodzenia i pochodne 3.824.300 zł 
c) utrzymanie gimnazjów 5.990.300 zł 
w tym:   
 - wynagrodzenia i pochodne 4.664.600 zł 
 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum  
 w Handzlówce 440.000 zł 
d) dowoŜenie uczniów do szkół 200.000 zł 
e) utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego 678.100 zł 
w tym:   
 - wynagrodzenia i pochodne 602.200 zł 
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f) utrzymanie szkoły średniej w Wysokiej 1.357.200 zł 
w tym:   
 - wynagrodzenia i pochodne 1.102.400 zł 
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122.750 zł 
h) utrzymanie stołówek szkolnych 1.224.900 zł 
w tym:   
 - wynagrodzenia i pochodne 633.600 zł 
W przewidzianych wydatkach na oświatę zabezpieczono środki na bieŜące 
utrzymanie szkół, wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany z awansem 
zawodowym oraz planowaną podwyŜkę dla nauczycieli od września 2011 r. w 
wysokości 7%. Dla pozostałych pracowników oświaty zabezpieczono środki na 
podwyŜkę w wysokości 4%. 
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania  
2011 r. w obiektach oświatowych został zaprezentowany w materiałach 
informacyjnych do projektu budŜetu. 
 

13. Dział 851 Ochrona zdrowia 160.000 zł 
Na ochronę zdrowia rezerwuje się środki z opłat za wydawane zezwolenia  na 
sprzedaŜ alkoholu, z tego na: 

a) zwalczanie narkomanii 2.000 zł 
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 158.000 zł 

Zadania, na które zostaną rozdysponowane środki będą wynikać z uchwalonego na 
2011 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. 
 
14. Dział 852 Pomoc społeczna 7.536.500 zł 
Planowane  środki na pomoc społeczną proponuje się przeznaczyć na: 
 a) pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy kierowanych przez  
 Gminę do domów pomocy społecznej 300.000 zł 
 b) wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
 alimentacyjnego  5.892.800 zł 
 w tym:   
  - wynagrodzenia i pochodne 220.000 zł 
 c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
 za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej 14.200 zł 
 d) wypłaty zasiłków okresowych 251.100 zł 
 e) wypłatę dodatków mieszkaniowych 8.200 zł 
 f) wypłatę zasiłków stałych 68.300 zł 
 g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 616.000 zł 
 w tym:  
  - wynagrodzenia i pochodne 555.000 zł 
 h) pokrycie kosztów usług opiekuńczych 285.900 zł 
 i) pozostałą działalność – pokrycie kosztów posiłków dla 
 potrzebujących ( środki własne budŜetu gminy ) 100.000 zł 
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15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.144.584 zł 
Planowane środki proponuje się przeznaczyć na: 
 a) utrzymanie świetlic szkolnych 565.740 zł 
 w tym:  
  - wynagrodzenia i pochodne 516.200 zł 
 b) wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu gminy 95.000 zł 
 c) realizację projektów w ramach środków unijnych 
 otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na  
 realizację zajęć pozaszkolnych w szkołach w Albigowej, 
 Głuchowie i Soninie 483.844 zł 
 
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
   środowiska 2.736.000 zł 
Planowane środki proponuje się przeznaczyć na: 
 a) zadania inwestycyjne – wodociągowo-kanalizacyjne 2.255.000 zł 
Zestawienie poszczególnych zadań do realizacji w 2011 r. zostało ujęte w materiałach 
informacyjnych do projektu budŜetu. 
 b) gospodarkę związana z usuwaniem odpadów i ochroną  
 środowiska ( m.in. zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
 i niebezpiecznych, likwidowanie dzikich wysypisk, edukację 
 ekologiczną )  90.000 zł 
 c) opłaty za pobyt w schroniskach bezpańskich zwierząt 
 wyłapywanych na terenie gminy 15.000 zł 
 d) pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetleń 
 drogowych  370.000 zł 
 e) pozostałą działalność ( wywóz i utylizację padłych 
 zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy ) 6.000 zł 
 
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1.727.000 zł 
Planowane na wydatki środki proponuje się zabezpieczyć na: 
 a) dotacje dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 
 ( dotacja organizatora na działalność Centrum Kultury 
 w tym na utrzymanie bibliotek gminnych ) 1.714.000 zł 
Na rok 2011 zaplanowano wzrost dotacji dla C.K. w stosunku do 2010 r. o 4% 
 b) remont zabytkowych kapliczek przydroŜnych na terenie gminy 3.000 zł 
 c) pozostałą działalność tj. organizację i nagrody w imprezach 
 promujących miejscową kulturę na terenie gminy 10.000 zł 
 
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 328.000 zł 
Przewidywane środki rezerwuje się na: 
 a) bieŜące wydatki związane z utrzymaniem obiektów  
 sportowych  50.000 zł 
 b) dotacje na realizację zadań sportowych na terenie 
 gminy   270.000 zł 
 c) organizację imprez masowych promujących sport 8.000 zł 
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Planując wydatki na 2011 r. kierowano się moŜliwościami finansowymi gminy.         
W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wydatki sztywne ( płace, konieczność 
utrzymania budynków, infrastruktury itp. ) oraz środki na zadania wynikające z juŜ 
podjętych zobowiązań ( podpisanych w 2010 roku umów lub uchwał podjętych przez 
Radę Gminy ). Szczegółowy zakres wydatków na 2011 r. oraz ich porównanie do 
przewidywanego wykonania z 2010 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia do 
projektu budŜetu na 2011 r. 
 
W budŜecie na 2011 r. zabezpieczono środki na rozchody wynikające ze spłat rat 
poŜyczek i kredytów. Planowane rozchody na 2011 r. wynoszą 1.800.000 zł i wynikają 
ze spłat poŜyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na kanalizację w Handzlówce, spłaty 
kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych w BOŚ na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej w Kosinie i Gimnazjum w Wysokiej oraz spłaty kredytu zaciągniętego 
na pokrycie deficytu w 2009 r. ( na budowę Sali gimnastycznej w Albigowej i Domu 
Społecznego w Kraczkowej ) oraz planowanego do wzięcia w 2010 roku kredytu na 
pokrycie deficytu w roku bieŜącym. 
Ponadto na 2011 r. planuje się przychody w wysokości 7.950.000 zł na pokrycie 
deficytu budŜetowego na 2011 r. – kwota 6.150.000 zł oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek ( rozchody ) – kwota 
1.800.000 zł. 
W przypadku wystąpienia na koniec 2010 r. nadwyŜki budŜetowej  planuje się 
zastąpienie części przewidzianych do wzięcia kredytów tą nadwyŜką co pozwoliłoby 
zmniejszyć wysokość koniecznego zadłuŜenia.   
   
  
    

  
     

     
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik Nr 1 do uzasadnienia  
                                                                                           do projektu budŜetu na 2011 r. 

 
 
 

DOCHODY BUDśETU GMINY ŁA ŃCUT 
NA   2 0 1 1  ROK 

 
 
 
Dział Nazwa działu, rozdziału Przewidywane Plan na % 
Rozdział  wykonanie 2010 r. 2011 rok  
============================================================= 
1. 
600 Transport i łączność --- 1.220.938 --- 
60016 Drogi publiczne gminne --- 1.220.938 ---
 a) dochody majątkowe --- 1.220.938 ---
  
2. 
700 Gospodarka mieszkaniowa 362.000 372.000 102,8 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 362.000 372.000 102,8 
 a) dochody bieŜące  362.000 372.000 102,8 
 w tym :  
 - wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie  2.000 2.000 100,0 
 - dochody z najmu i dzierŜawy składników    
 majątkowych 260.000 265.000 101,9 
 - wpływy z usług 100.000 105.000 105,0 
3. 
750 Administracja publiczna 127.436 127.019 99,7 
75011 Urzędy wojewódzkie 126.668 126.719 100,0 
 a) dochody bieŜące  126.668 126.719 100,0 
 w tym : 
 - dotacje celowe na zadania zlecone 126.668 126.719 100,0 
75045 Kwalifikacja wojskowa 768 300 39,1
 a) dochody bieŜące 768 300 39,1
 - dotacje celowe na zadania zlecone 768 300 39,1 
4. 
751 Urzędy naczelnych organów władzy  
 państwowej ,kontroli i ochrony prawa  
 oraz sądownictwa 3.367 3.393 100,8 
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
 państwowej, kontroli i ochrony prawa  3.367 3.393 100,8 
 a) dochody bieŜące  3.367 3.393 100,8 
 w tym : 
 - dotacje na zadania zlecone 3.367 3.393 100,8 
 
 
 



- 2 - 
5. 
756 Dochody od osób prawnych, od osób 
 fizycznych i od innych jednostek nie  
 posiadających osobowości prawnej   
 oraz wydatki związane z ich poborem 10.935.000 12.077.000 110,4 
75601 Wpływy z podatku dochodowego od  
 osób fizycznych 9.000 9.000 100,0 
 a) dochody bieŜące  9.000 9.000 100,0 
 w tym : 
 - karta podatkowa 9.000 9.000 100,0 
 
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  
 leśnego, podatku od czynności cywilno –  
 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych  
 od osób prawnych innych jednostek  
 organizacyjnych 2.300.000 2.367.000 102,9 
 a) dochody bieŜące  2.300.000 2.367.000 102,9 
 w tym : 
 - podatek od nieruchomości  2.150.000 2.210.000 102,8 
 - podatek rolny  65.000 70.000 107,7 
 - podatek leśny  6.000 6.000 100,0 
 - podatek od środków transportowych  48.000 50.000 104,2 
 - podatek od czynności cywilnoprawnych  30.000 30.000 100,0 
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 1.000 100,0 
 
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
 podatku od spadków i darowizn, podatku od  
  czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
  i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.606.000 2.709.000 103,9 
 a) dochody bieŜące  2.606.000 2.709.000 103,9 
 w tym : 
 - podatek od nieruchomości 1.140.000 1.170.000 102,6 
 - podatek rolny 1.020.000 1.090.000 106,9 
 - podatek leśny  9.000 9.000 100,0 
 - podatek od środków transportowych 180.000 180.000 100,0 
 - podatek od spadków i darowizn 30.000 30.000 100,0
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000 200.000 100,0 
 - odsetki od nieterminowych wpłat 27.000 30.000 111,1 
 
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  
 dochody jednostek samorządu terytorialnego   
 na podstawie ustaw    
 a) dochody bieŜące  220.000 232.000 105,5 
 w tym : 
 - wpływy z opłaty skarbowej  35.000 35.000 100,0 
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000 37.000 105,7 
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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ 
 alkoholu 150.000 160.000 106,7 
 
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących    
 dochód budŜetu państwa   
 a) dochody bieŜące  5.800.000 6.760.000 116,6 
 w tym : 
 - podatek dochodowy od osób  
 fizycznych 5.650.000 6.600.000 116,8 
 - podatek dochodowy od osób prawnych  150.000 160.000 106,7 
6. 
758 RóŜne rozliczenia 23.628.797 25.196.463 106,6 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej     
 dla jednostek samorządu terytorialnego 16.477.819 17.606.139 106,8 
 a) dochody bieŜące  16.477.819 17.606.139 106,8 
 
75807 Część wyrównawcza subwencji   
 ogólnej dla gmin 7.055.978 7.530.324 106,7 
 a) dochody bieŜące  7.055.978 7.530.324 106,7 
 
75814 RóŜne rozliczenia finansowe  95.000 60.000 63,2 
 a) dochody bieŜące 95.000 60.000 63,2 
 w tym : 
 - odsetki od środków na r-ku bankowym 95.000 60.000 63,2 
7. 
801 Oświata i wychowanie 1.470.000 2.040.000 138,8 
80101 Szkoły podstawowe 200.000 500.000 250,0 
 a) dochody majątkowe 200.000 500.000 250,0
 w tym:   
 - dotacje na zadania własne 200.000 500.000 250,0 
80104 Przedszkola   
 a) dochody bieŜące  790.000 980.000 124,1 
 w tym : 
 - odpłatność za pobyt dzieci w  
 przedszkolach  380.000 510.000 134,2 
 - wpływy za wyŜywienie  410.000 470.000 114,6 
 
80148 Stołówki szkolne  i przedszkola 480.000 560.000 116,7 
 a) dochody bieŜące  480.000 560.000 116,7
 w tym : 
 - wpływy za wyŜywienie 480.000 560.000 116,7 
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8.   
852 Pomoc społeczna 6.955.313 6.334.700 91,1 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia     
 z funduszu alimentacyjnego oraz    
 składki na ubezpieczenia emerytalne    
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego  6.048.000 5.892.800 97,4 
 a) dochody bieŜące  6.048.100 5.892.800 97,4 
 w tym : 
 - dotacje na zadania zlecone  6.020.100 5.862.800 97,4
 - dochody z tytułu świadczeń   
 z funduszu alimentacyjnego 28.000 30.000 107,1 
 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
 opłacane za osoby pobierające niektóre    
 świadczenia z pomocy społecznej,    
 niektóre świadczenia rodzinne oraz za   
 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum   
 integracji społecznej 13.670 14.200 103,9 
 a) dochody bieŜące  13.670 14.200 103,9 
 w tym : 
 - dotacje na zadania zlecone  4.340 7.200 165,9
 - dotacje na zadania własne 9.330 7.000 75,0 
 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61.960 50.100 80,9
 a) dochody bieŜące  61.960 50.100 80,9 
 w tym : 
 - dotacje na zadania własne  61.960 50.100 80,9 
 
85216 Zasiłki stałe 71.840 68.300 95,1
 a) dochody bieŜące 71.840 68.300 95,1
 w tym:   
 - dotacje na zadania własne 71.840 68.300 95,1 
 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 473.243 233.400 49,3 
 a) dochody bieŜące  473.243 233.400 49,3 
 w tym : 
 - dotacje na zadania własne  258.443 233.400 90,3
 - dotacje środków unijnych na zadania   
 z zakresu pomocy społecznej 214.800 --- --- 
 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne    
 usługi opiekuńcze 66.000 75.900 115,0 
 a) dochody bieŜące  66.000 75.900 115,0 
 w tym : 
 - dotacje na zadania zlecone  36.000 42.900 119,2 
 - wpływy z usług opiekuńczych  30.000 33.000 110,0 
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85295 Pozostała działalność 220.500 --- --- 
 a) dochody bieŜące  220.500 --- --- 
 w tym : 
 - dotacje na zadania własne  220.500 --- --- 
 
9. 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 470.385 483.844 102,9 
85495 Pozostała działalność 470.385 483.844 102,9
 a) dochody bieŜące 470.385 483.844 102,9
 w tym:   
 - dotacje celowe na programy unijne 470.385 483.844 102,9 
 
10. 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 
 środowiska 276.604 1.792.584 648,1 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 241.604 1.757.584 727,5 
 a) dochody majątkowe  241.604 1.757.584 727,5 
 w tym : 
 - otrzymane darowizny  100.000 390.000 390,0 
 (wpłaty mieszkańców) 
 - środki dofinansowania pochodzące 
 z budŜetu U.E.  141.604 1.367.584 965,8
  
90019 Wpływy i wydatki związane    
 z gromadzeniem środków  z opłat    
 i kar za korzystanie ze środowiska 35.000 35.000 100,0
 a) dochody bieŜące 35.000 35.000 100,0
 - wpływy z opłat za korzystanie    
 ze środowiska 35.000 35.000 100,0 
_____________________________________________________________________ 
 O G Ó Ł E M  : 44.228.902 49.647.941 112,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 
                                                                          Załącznik Nr 2 do uzasadnienia 
                                                                          do projektu budŜetu na 2011 r. 
 

WYDATKI BUD śETU GMINY ŁA ŃCUT 
NA  2 0 1 1  ROK 

 
Dział Nazwa działu, rozdziału Przewidywane Plan na  % 
Rozdział  wykonanie 2010r. 2011 r.  
=================================================================== 
1.  
010 Rolnictwo i łowiectwo  100.000 103.200 103,2 
01008 Melioracje wodne  80.000 80.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące – renowacja rowów 80.000 80.000 100,0 
01030 Izby rolnicze  20.000 23.200 116,0 
 a) wydatki bieŜące  20.000 23.200 116,0 
 
2.  
600 Transport i łączność  5.760.000 3.828.418 66,5 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie  100.000 400.000 400,0 
 a) wydatki majątkowe 100.000 400.000 400,0 
w tym : - pomoc finansowa dla Województwa     
 Podkarpackiego na budowę chodnika   
 w Soninie --- 200.000 ---
 - pomoc finansowa dla Województwa   
 Podkarpackiego na budowę chodnika   
 w Albigowej --- 100.000 ---
 - pomoc finansowa dla Województwa   
 Podkarpackiego na budowę chodnika   
 w Wysokiej --- 100.000 ---  
60014 Drogi publiczne powiatowe  1.780.000 931.918 52,4 
 a) wydatki bieŜące 80.000 --- --- 
 b) wydatki majątkowe  1.700.000 931.918 54,8 
w tym: - pomoc finansowa dla  Powiatu 
  Łańcuckiego na: 1.700.000 931.918 54,8
 - modernizację drogi Albigowa-Husów --- 351.918 --- 
 - budowę chodnika w Cierpiszu  --- 30.000 --- 
 - budowę chodnika w Kosinie --- 300.000 --- 
 - budowę chodnika w Głuchowie --- 250.000 --- 
60016 Drogi publiczne gminne 3.880.000 2.496.500 64,3 
 a) wydatki bieŜące  1.880.000 941.000 50,0 
 b) wydatki majątkowe  2.000.000 1.555.500 77,8
 - przebudowa dróg gminnych   
 w miejscowości Handzlówka    
 i Zabratówka poprawą jakość powiązań   
 komunikacyjnych Gmin Łańcut   
 i Chmielnik --- 1.165.500 --- 
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 - projekt ciągów pieszo jezdnych przy drodze   
 Nr 4 w Kosinie i RogóŜnie --- 360.000 ---
 - budowa parkingu w Głuchowie --- 30.000 --- 
3.  
700 Gospodarka mieszkaniowa  980.000 4.297.260 438,5 
70005 Gospodarka gruntami i 
  nieruchomościami 980.000 4.297.260 438,5 
 a) wydatki bieŜące 366.000 779.561 213,0 
 b) wydatki majątkowe  614.000 3.517.699 572,9 
w tym : - zakup działek  370.000 150.000 40,5
 - rozbudowa Domu Społecznego   
 w Kraczkowej --- 3.317.699 ---
 - budowa zaplecza kuchennego w Kosinie --- 50.000 --- 
 
4. 
710 Działalność usługowa  200.000 310.000 155,0 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120.000 210.000 175,0 
 a) wydatki bieŜące  120.000 210.000 175,0 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne 80.000 80.000 100,0 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000 100.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  100.000 100.000 100,0 
w tym:     
 - wynagrodzenia i pochodne 10.000 10.000 100,0 
 
5. 
720 Informatyka 42.000 50.815 121,0 
72095 Pozostała działalność 42.000 50.815 121,0
 a) wydatki majątkowe 42.000 50.815 121,0 
  
6. 
750 Administracja publiczna 3.417.000 3.612.431 105,7 
75011 Urzędy wojewódzkie 290.000 301.600 104,0 
 a) wydatki bieŜące 290.000 301.600 104,0 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  290.000 301.600 104,0 
75022 Rady gmin  170.000 177.000 104,0 
 (miast i miast na prawach powiatu)    
 a) wydatki bieŜące 170.000 177.000 104,0 
75023 Urzędy gmin  2.805.000 2.947.000 105,1 
 (miast i miast na prawach powiatu)    
 a) wydatki bieŜące  2.795.000 2.907.000 104,0 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  2.299.000 2.391.000 104,0 
 b) wydatki majątkowe 10.000 40.000 400,0 
75045 Kwalifikacja wojskowa 1.000 300 17,6
 a) wydatki bieŜące 1.000 300 17,6 
75075 Promocja jednostek samorządu    
 terytorialnego 65.000 98.000 150,8 
 a) wydatki bieŜące 65.000 98.000 150,8 
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75095 Pozostała działalność  86.000 88.531 102,9
 a) wydatki bieŜące  86.000 88.531 102,9 
 
7. 
751 Urzędy naczelnych organów władzy    
 państwowej, kontroli i ochrony prawa    
 oraz sądownictwa 3.367 3.393 100,8 
75101 Urzędy naczelnych organów władzy    
 państwowej, kontroli i ochrony prawa  3.367 3.393 100,8 
 a) wydatki bieŜące  3.367 3.393 100,8 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  2.100 2.200 104,8 
 
8. 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona    
 przeciwpoŜarowa  242.500 262.500 108,2 
75405 Komendy powiatowe policji 2.500 2.500 100,0 
 a) wydatki bieŜące  2.500 2.500 100,0 
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne  240.000 260.000 108,3 
 a) wydatki bieŜące  240.000 260.000 108,3 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne 37.000 39.000 105,4 
  
9. 
756 Dochody od osób prawnych, od osób  
 fizycznych i od innych jednostek    
 nieposiadających osobowości prawnej   
 oraz wydatki związane z ich poborem 140.000 140.000 100,0 
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych    
 naleŜności budŜetowych 140.000 140.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące 140.000 140.000 100,0 
 
10. 
757 Obsługa długu publicznego  200.000 470.000 235,0 
75702 Obsługa papierów wartościowych ,  
 kredytów i poŜyczek jednostek samorządu   
 terytorialnego 200.000 470.000 235,0 
 a) wydatki bieŜące  200.000 470.000 235,0 
 
11. 
758 RóŜne rozliczenia  650.000 730.000 112,3 
75818 Rezerwy ogólne i celowe  650.000 730.000 112,3 
 a) wydatki bieŜące  350.000 430.000 122,9 
 - rezerwa ogólna  350.000 350.000 100,0 
 - rezerwa na zadania z zakresu   
 zarządzenia kryzysowego --- 80.000 ---
 b) wydatki majątkowe  300.000 300.000 100,0 
w tym : - rezerwa na zadania inwestycyjne  
 w gminie 300.000 300.000 100,0 
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12. 
801 Oświata i wychowanie  26.195.000 28.357.840 108,2 
80101 Szkoły podstawowe  12.369.000 11.851.300 95,8 
 a) wydatki bieŜące  9.824.000 10.846.300 110,4 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  8.694.000 9.024.400 103,8 
 b) wydatki majątkowe  2.545.000 975.000 38,3 
   
80104 Przedszkola  5.488.000 6.933.290 126,3 
 a) wydatki bieŜące  4.618.000 4.933.290 106,8 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne 3.576.000 3.824.300 106,9 
 b) wydatki majątkowe  870.000 2.000.000 106,9 
   
80110 Gimnazja  5.097.000 5.990.300 117,5 
 a) wydatki bieŜące  5.097.000 5.990.300 117,5 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  4.057.000 4.664.600 115,0 
 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum     
 w Handzlówce   400.000 440.000 110,0 
80113 DowoŜenie uczniów do szkół  185.000 200.000 108,1 
 a) wydatki bieŜące  185.000 200.000 108,1 
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 
 administracyjnej szkół  655.000 678.100 103,5 
 a) wydatki bieŜące  655.000 672.100 102,6 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  586.000 602.200 102,8
 b) wydatki majątkowe --- 6.000 102,8 
80130 Szkoły zawodowe 1.232.000 1.357.200 110,2
 a) wydatki bieŜące 1.232.000 1.357.200 110,2 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne 1.038.000 1.102.400 106,2 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104.000 122.750 118,0 
 a) wydatki bieŜące  104.000 122.750 118,0 
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.065.000 1.224.900 115,0 
 a) wydatki bieŜące  1.065.000 1.224.900 115,0 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  531.000 633.600 119,3 
 
13. 
851 Ochrona zdrowia  161.000 160.000 99,4 
85153 Zwalczanie narkomanii  1.000 2.000 200,0 
 a) wydatki bieŜące  1.000 2.000 200,0 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.000 158.000 98,7 
 a) wydatki bieŜące  160.000 158.000 98,7 
 
14. 
852 Pomoc społeczna  8.050.600 7.536.500 93,6 
85202 Domy pomocy społecznej  250.000 300.000 120,0 
 a) wydatki bieŜące  250.000 300.000 120,0 
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85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 
 z funduszu alimentacyjnego    
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne    
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.060.000 5.892.800 97,2 
 a) wydatki bieŜące  6.060.000 5.892.000 97,2 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  222.000 220.000 99,1 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne    
 opłacane za osoby pobierające niektóre    
 świadczenia z pomocy społecznej,     
 niektóre świadczenia rodzinne oraz za   
 osoby uczestniczące w zajęciach    
 w centrum integracji społecznej 13.600 14.200 104,4 
 a) wydatki bieŜące  13.600 14.200 104,4 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 211.000 251.100 119,0 
 a) wydatki bieŜące  211.000 251.100 119,0 
85215 Dodatki mieszkaniowe  8.000 8.200 102,5 
 a) wydatki bieŜące  8.000 8.200 102,5 
85216 Zasiłki stałe 71.000 68.300 96,2 
 a) wydatki bieŜące 71.000 68.300 96,2 
85219 Ośrodki pomocy społecznej  807.000 616.000 76,3 
 a) wydatki bieŜące  807.000 616.000 76,3 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  533.000 555.000 104,1 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   
 usługi opiekuńcze  280.000 285.900 102,1 
 a) wydatki bieŜące  280.000 285.900 102,1 
85295 Pozostała działalność  350.000 100.000 28,6 
 a) wydatki bieŜące  350.000 100.000 28,6 

 
15. 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza  1.036.000 1.144.584 110,5 
85401 Świetlice szkolne  401.000 565.740 141,1 
 a) wydatki bieŜące  401.000 565.740 141,1 
w tym : - wynagrodzenia i pochodne  354.300 516.200 145,7 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 165.000 95.000 57,6 
 a) wydatki bieŜące  165.000 95.000 57,6 
85995 Pozostała działalność 470.000 483.844 102,9
 a) wydatki bieŜące 470.000 483.844 102,9 
 
16. 
900 Gospodarka komunalna i ochrona    
 środowiska  4.416.000 2.736.000 61,9 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.605.000 2.255.000 62,6 
 a) wydatki bieŜące  5.000 5.000 100,0
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 b) wydatki majątkowe  3.600.000 2.250.000 62,5 
z tego : - budowa kanalizacji z przyłączami    
 we wsi Handzlówka  3.200.000 2.000.000 62,5
 - budowa kanalizacji Głuchów   
 Linia --- 200.000 --- 
 - uzbrojenie terenu gminy w sieci    
 wodociągowo-kanalizacyjne ( wykonywane   
 przez mieszkańców ) 60.000 50.000 83,3 
90003 Oczyszczanie miast i wsi  90.000 90.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  90.000 90.000 100,0 
90013 Schroniska dla zwierząt  15.000 15.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  15.000 15.000 100,0 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  600.000 370.000 61,7 
 a) wydatki bieŜące  340.000 370.000 108,8 
 b) wydatki majątkowe  260.000 --- --- 
90017 Zakłady gospodarki komunalnej  100.000 --- --- 
 a) wydatki bieŜące  100.000 --- --- 
w tym :  - dotacja przedmiotowa dla ZGK  100.000 --- --- 
90095 Pozostała działalność  6.000 6.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  6.000 6.000 100,0 
 
17. 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa     
 narodowego  1.661.000 1.727.000 104,0 
92113 Centra kultury i sztuki 1.648.000 1.714.000 104,0 
 a) wydatki bieŜące  1.648.000 1.714.000 104,0 
 - dotacja dla Centrum Kultury 1.648.000 1.714.000 104,0 
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000 3.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  3.000 3.000 100,0 
92195 Pozostała działalność  10.000 10.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  10.000 10.000 100,0 
 
18. 
926 Kultura fizyczna i sport  318.000 328.000 103,1 
92601 Obiekty sportowe  50.000 50.000 100,0 
 a) wydatki bieŜące  50.000 50.000 100,0 
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej  
 i sportu 268.000 278.000 103,7 
 a) wydatki bieŜące  268.000 278.000 103,7 
w tym : - dotacje na realizację zadań sportowych    
 na terenie gminy 260.000 270.000 103,8 
_____________________________________________________________________ 
 RAZEM : 53.572.467 55.797.941 104,1 
 
 


