
UCHWAŁA Nr XIII/142/08 
Rady Gminy Łańcut 

z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

w sprawie budŜetu Gminy Łańcut na 2008 rok 
 

 Działając na podstawie art 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”,  pkt 10 i art 51, ust 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art 82, art 165, art 166, art 173, art 174, art 175, art 184, art 188 ust 2 ustawy        
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104        
z późn. zm. ) Rada Gminy Łańcut, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1.  Uchwala się dochody budŜetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do   
 niniejszej uchwały w wysokości 38.314.769 zł, z tego: 
 a) dochody bieŜące 38.204.769 zł, w tym : 
 -   dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych  
 zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w 
 wysokości 6.155.167 zł. 
 b) dochody majątkowe 110.000 zł. 
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
 niniejszej uchwały w wysokości 44.873.402 zł, z tego : 
 a) wydatki bieŜące 35.454.402 zł, w tym : 
 - wynagrodzenia i pochodne 15.869.450 zł 
 - obsługa długu 5.000 zł 
 b) wydatki majątkowe 9.419.000 zł 
 c) wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych 
 zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały      
 w wysokości 6.155.167 zł. 
3. Ustala się planowany deficyt budŜetowy w wysokości 6.558.633 zł.  
  Źródłem pokrycia planowanego deficytu budŜetu gminy w kwocie 6.558.633 zł 
 ustala się:     
 - długoterminowe poŜyczki w kwocie 2.350.000 zł  
 - długoterminowe kredyty bankowe w kwocie  350.000 zł 
 - nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych w kwocie 3.758.633 zł 
 - wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym 
budŜetu 
 wynikających z kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych  kwota – 100.000 zł 
4. Ustala się przychody budŜetu gminy w wysokości 6.658.633 zł, w tym:  
 - długoterminowe poŜyczki w kwocie 2.350.000 zł  
 - długoterminowe kredyty w kwocie 450.000 zł 
 - nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.758.633 zł 
 - wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym 
budŜetu 
 wynikających z kredytu i poŜyczek z lat ubiegłych kwota – 100.000 zł 
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5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie               
 2.800.000 zł, w tym: 

– na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy w  kwocie 2.700.000 zł 
 z tego:    
  - długoterminowe poŜyczki 2.350.000 zł   
  - długoterminowe kredyty 350.000 zł 
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek w 

 kwocie 100.000 zł – długoterminowy kredyt – 100.000 zł. 
6. Ustala się rozchody budŜetu gminy w wysokości 100.000 zł, w tym:  

 - spłata rat poŜyczki w wysokości 100.000 zł zaciągniętej w WFOŚiGW na 
 kanalizację w miejscowości Cierpisz. 
7. Przychody budŜetu gminy w wysokości 6.658.633 zł, w tym przychody związane z 
 finansowaniem planowanego deficytu w wysokości 6.558.633 zł oraz rozchody 
 związane ze spłatą rat poŜyczek w wysokości 100.000 zł określa załącznik Nr 6 do 
 niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł 
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.830.000 zł, w tym na: 
 a) wzrost wynagrodzeń w oświacie   1.200.000 zł 
 b) odprawy pracownicze   100.000 zł 
 c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego   30.000 zł 
 d) realizację zadań inwestycyjnych w gminie   500.000 zł 
 

§ 3 
 

Odstępuje się od realizacji limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 
2006-2008, w tym :  
 - rozwój infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Łańcut 
 - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut 
 - rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Łańcut. 
 

§ 4  
 
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 

Wyodrębnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 roku w łącznej 
kwocie 5.770.000 zł, z tego na: 
 - rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut – 3.550.000 zł 
 - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut – 895.000 zł 

– rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i  rekreacyjnej w Gminie Łańcut – 
1.325.000 zł 
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§ 6 
 

1. Uchwala się plan przychodów zakładów budŜetowych w wysokości 2.205.800 zł    
 i wydatków w wysokości 2.160.080 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 
 uchwały. 
2. Uchwala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 27.000 zł i 
wydatki  w wysokości 34.298 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej  uchwały. 

 
§ 7 

 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na 
kwotę 120.000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki          
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 157.809 zł oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na kwotę 2.000 zł. 
 

§ 8 
 

1. Ustala sie w dziale 600 „ Transport i łączność ”, rozdziale 60013 „ Drogi publiczne 
 wojewódzkie ” wydatki w kwocie  300.000 zł na pomoc finansową dla 
 Województwa Podkarpackiego, w tym na:   
  
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej – 100.000 zł 
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wysokiej – 100.000 zł 
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Soninie – 100.000 zł 

 
2. Ustala się w dziale 600 „ Transport i łączność ”, rozdziale 60014 „ Drogi publiczne 
 powiatowe ” wydatki w kwocie 357.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu 
 Łańcuckiego na : 
 - remont drogi powiatowej w Kosinie  50.000 zł 
 - projekt chodnika przy drodze powiatowej w Kosinie   50.000 zł 
 - projekt chodnika przy drodze powiatowej w Cierpiszu   5.000 zł 
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej w Handzlówce 45.000 zł 
 - projekt drogi powiatowej w Kraczkowej   157.000 zł 
 - projekt chodnika przy drodze powiatowej w Wysokiej   50.000 zł 
 
3. Ustala się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85419 
 „Ośrodki rewilidacyjno – wychowawcze” wydatki w kwocie 5.000 zł na pomoc 
 finansową dla Powiatu Łańcuckiego na remont budynku na potrzeby Ośrodka 
 Rewilidacyjno – Wychowawczego w Wysokiej. 
 

§ 9 
Ustala sie dotację przedmiotową dla zakładów budŜetowych w wysokości 100.000 zł,         

w tym: 
– Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut w wysokości 100.000 zł na 

pokrycie róŜnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
dla odbiorców grupy taryfowej I – dopłata do 1 m³ ścieków – 0,20 zł ( 
przewidywana ilość ścieków 500.000 m³ ). 
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§ 10 
 

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 1.499.000 zł,   w 
tym:  
 - Centrum Kultury Gminy Łańcut – 1.499.000 zł ( w tym na prowadzenia bibliotek 
 gminnych ) 
2. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce    

  w wysokości 300.000 zł. 
 

§ 11 
 

Ustala się dotacje celowe z budŜetu gminy na realizację zadań własnych gminy przez inne 
podmioty w wysokości 254.000 zł, w tym na: 
 - dowoŜenie dzieci niepełnosprawnych do szkół  40.000 zł 
 - organizację zajęć sportowych, imprez, turniejów i zawodów  
 sportowych, sportowo-rekreacyjnych wśród młodzieŜy z terenu  
 gminy   214.000 zł 
 

§ 12 
 

Ustala się dotację celową z budŜetu gminy na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.000 zł, w tym na: 
 - prowadzenie opieki przedszkolnej przez Miasto Rzeszów dla dzieci 
 zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Łańcut. 
 

§ 13 
 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
 w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. 
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazywania upowaŜnień do dokonania 
 przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów danego działu 
 klasyfikacji budŜetowej kierownikom  jednostek budŜetowych gminy. 
 

§ 14 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków 
związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem   
Nr 4 do wysokości 30.879.710 zł. 
 

§ 15 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych     
w innych bankach niŜ  bank prowadzonych obsługę budŜetu. 
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§ 16 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 17 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku  
i podlega ogłoszeniu w „ Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego ”. 
 
 

        



Załącznik Nr 1do  
 Uchwały  Nr XIII/142/08 

Rady Gminy  Łańcut 
z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

Dochody budŜetu Gminy Łańcut na 2008 rok 
 

 Dział, Nazwa działu, rozdziału   Plan na
  rozdział    2008 r.
    
1. 600 Transport i łączność   30.000
 60016 Drogi publiczne gminne   30.000
  a) dochody bieŜące   30.000
 w tym:    
  - otrzymane darowizny   30.000
  
 
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa   365.000
 70005 Gospodarka gruntami   
  i nieruchomościami   365.000
  a) dochody bieŜące   365.000
 w tym:    
  - wpływy z opłat za   
  wieczyste uŜytkowanie   5.000
  - dochody z najmu i dzierŜawy   
  składników majątkowych   240.000
  - wpływy z usług    120.000
  
 
3. 750 Administracja publiczna   123.246
 75011 Urzędy wojewódzkie   123.246
  a) dochody bieŜące   123.246
  - dotacje celowe na zadania   
  zlecone   121.746
  - dochody związane z   
  realizacją zadań zleconych   1.500
  
 
4. 751 Urzędy naczelnych organów   
  władzy państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa oraz sądownictwa   2.921
 75101 Urzędy naczelnych organów   
  władzy państwowej, kontroli   
   i ochrony prawa   2.921
  a) dochody bieŜące   2.921
 w tym:    
  - dotacje na zadania zlecone   2.921
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5. 756 Dochody od osób prawnych,   
  od osób fizycznych i od innych   
  jednostek nieposiadających   
  osobowości prawnej oraz    
  wydatki związane z ich   
   poborem  11.295.477
  
 75601 Wpływy z podatku   
  dochodowego od osób   
  fizycznych   5.500
  a) dochody bieŜące   5.500
 w tym:    
  - karta podatkowa   5.500
 75615 Wpływy z podatku rolnego,   
  podatku leśnego, podatku   
  od czynności cywilnoprawnych,   
  podatków i opłat lokalnych   
  od osób prawnych i innych   
  jednostek organizacyjnych   2.068.500
  a) dochody bieŜące   2.068.500
 w tym:    
  - podatek od nieruchomości   1.900.000
  - podatek rolny   95.000
  - podatek leśny   6.000
  - podatek od środków   
  transportowych   42.000
  - podatek od czynności   
  cywilnoprawnych   25.000
  - odsetki od nieterminowych   
  wpłat   500
 75616 Wpływy z podatku rolnego,   
  podatku leśnego, podatku   
  od spadków i darowizn,   
  podatku od czynności   
  cywilnoprawnych oraz   
  podatków i opłat lokalnych   
  od osób fizycznych   2.935.000
  a) dochody bieŜące   2.935.000
 w tym:    
  - podatek od nieruchomości   1.050.000
  - podatek rolny   1.400.000
  - podatek leśny   10.000
  - podatek od środków   
  transportowych   200.000
  - podatek od spadków i darowizn   20.000
  - podatek od czynności   
  cywilnoprawnych   220.000 
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  - wpływy z róŜnych opłat   
  ( wpis do ewidencji   
  działalności gospodarczej )   15.000
  - odsetki od nieterminowych   
  wpłat   20.000
 75618 Wpływy z innych opłat   
  stanowiących dochody   
  jednostek samorządu   
  terytorialnego na podstawie   
  ustaw   210.000
  a) dochody bieŜące   210.000
 w tym:    
  - wpływy z opłaty skarbowej   30.000
  - wpływy z opłaty   
  eksploatacyjnej   60.000
  - wpływy z opłaty za   
  zezwolenia na sprzedaŜ   
  alkoholu   120.000
 75621 Udziały gmin w podatkach   
  stanowiących dochód   
  budŜetu państwa   6.076.477
  a) dochody bieŜące   6.076.477
 w tym:    
  - podatek dochodowy   
  od osób fizycznych   6.036.477
  - podatek dochodowy    
  od osób prawnych   40.000
  
 
6. 758 RóŜne rozliczenia  18.942.825
 75801 Część oświatowa subwencji   
  ogólnej dla jednostek   
  samorządu terytorialnego  13.264.057
  a) dochody bieŜące  13.264.057
 75807 Część wyrównawcza    
  subwencji ogólnej    
  dla gmin   5.558.768
  a) dochody bieŜące   5.558.768
 75814 RóŜne rozliczenia   
  finansowe   120.000
  a) dochody bieŜące   120.000
 w tym:    
  - odsetki od środków   
  na rachunku bankowym   120.000
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7. 801 Oświata i wychowanie   851.000
 80101 Szkoły podstawowe   215.000
  a) dochody bieŜące   215.000
  - wpływy za wyŜywienie   215.000
 80104 Przedszkola   550.000
  a) dochody bieŜące   550.000
 w tym:    
  - odpłatność za pobyt   
  dzieci w przedszkolach   310.000
  - wpływy za wyŜywienie   240.000
 80110 Gimnazja   86.000
  a) dochody bieŜące   86.000
 w tym:    
  - wpływy za wyŜywienie   86.000
  
 
8. 852 Pomoc społeczna  6.594.300
 85212 Świadczenia rodzinne,   
  zaliczka alimentacyjna   
  oraz składki na ubezpieczenia   
  emerytalne i rentowe   
  z ubezpieczenia społecznego  5.900.000
  a) dochody bieŜące  5.900.000
 w tym:    
  - dotacje na zadania zlecone  5.900.000
 85213 Składki na ubezpieczenia   
  zdrowotne opłacane za   
  osoby pobierające niektóre   
  świadczenia z pomocy   
  społecznej oraz niektóre   
  świadczenia rodzinne   10.500
  a) dochody bieŜące   10.500
 w tym:    
  - dotacje na zadania celowe   10.500
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze   
  oraz składki na ubezpieczenia   
  emerytalne i rentowe   238.000
  a) dochody bieŜące   238.000
 w tym:    
  - dotacje na zadania zlecone   98.000
  - dotacje na zadania własne   140.000
 85219 Ośrodki pomocy społecznej   266.300
  a) dochody bieŜące   266.300
 w tym:    
  - dotacje na zadania własne    266.300
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 85228 Usługi opiekuńcze i   
  specjalistyczne usługi   
  opiekuńcze   47.000
  a) dochody bieŜące   47.000
 w tym:    
  - dotacje na zadania zlecone   22.000
  - wpływy z usług opiekuńczych   25.000
  
 85295 Pozostała działalność   132.500
  a) dochody bieŜące   132.500
 w tym:    
  - dotacje na zadania własne   132.500
  
 
9. 900 Gospodarka komunalna   
  i ochrona środowiska   110.000
 90001 Gospodarka ściekowa   
  i ochrona wód   110.000
  a) dochody majątkowe   110.000
 w tym:    
  - otrzymane darowizny   
  ( wpłaty mieszkańców )   110.000
  Razem:                                                                               38.314.769
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do Uchwały  Nr XIII/142/08 

Rady Gminy Łańcut 
z dnia 28 lutego 2008 r. 

 

Wydatki budŜetu Gminy Łańcut na 2008 rok 
 

Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału   Plan
  Rozdział  na 2008 r.

     
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo   74.900
 01008 Melioracje wodne   45.000
  a) wydatki bieŜące – renowacja   
  rowów   45.000
 01030 Izby rolnicze   29.900
  a) wydatki bieŜące   29.900
  
2. 600 Transport i łączność  3.659.000
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie   300.000
  a) wydatki majątkowe   300.000
 w tym: - pomoc finansowa dla   
  Województwa Podkarpackiego   
  na :   
  - budowę chodnika w Wysokiej     100.000 
  - budowę chodnika w Albigowej,    100.000
  - budowę chodnika w  Soninie   100.000
 60014 Drogi publiczne powiatowe   357.000
  a) wydatki bieŜące   50.000
 w tym: - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na:  
  * remont drogi powiatowej w Kosinie   50.000
  b) wydatki majątkowe   307.000
  - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego  
 w tym:    
  - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na: 
  - projekt chodnika w Kosinie   50.000
  - projekt chodnika w Cierpiszu   5.000
  - budowę chodnika w Handzlówce   45.000
  - projekt drogi powiatowej w Kraczkowej   157.000
  - projekt chodnika w Wysokiej   50.000
 60016 Drogi publiczne gminne  3.002.000
  a) wydatki bieŜące  1.435.000
  b) wydatki majątkowe  1.567.000
 w tym:    
  - budowa drogi gminnej    
  Głuchów-Łozy   600.000
  - projekt drogi Malawa   
  w Głuchowie ( wraz z nabyciem   
  gruntów )   50.000
  - budowa drogi „ ŚcieŜki ”   
  w Kosinie   300.000
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  - projekt i  wykup gruntów pod ciągi    
  pieszo-jezdne przy drodze   
  Nr 4 w Kosinie   194.000
  - budowa drogi gminnej    
  „ Od E-4 w kierunku toru   
  kolejowego ” w RogóŜnie   295.000
  - budowa parkingu przy OSP w Wysokiej   100.000
  - zakup kosiarki do  Głuchowia   3.000
  - projekt drogi Kosina-Głuchów   25.000 

 
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa  1.922.000
 70005 Gospodarka gruntami   
  i nieruchomościami  1.922.000
  a) wydatki bieŜące  1.297.000
  b) wydatki majątkowe   625.000
 w tym:    
  - zakup działek   25.000
  - rozbudowa Domu Społecznego    
  w Kraczkowej na potrzeby    
  kulturalno-oświatowe mieszkańców   
  wsi   600.000
  
 
4. 710 Działalność usługowa   215.000
 71004 Plany zagospodarowania   
  przestrzennego   165.000
  a) wydatki bieŜące   165.000
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   80.000
 71014 Opracowania geodezyjne    
  i kartograficzne   50.000
  a) wydatki bieŜące   50.000
  
 
5. 750 Administracja publiczna  3.195.897
 75011 Urzędy wojewódzkie   233.500
  a) wydatki bieŜące   233.500
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   233.500
 75022 Rady gmin ( miast i miast   
  na prawach powiatu )   154.500
  a) wydatki bieŜące   154.500
 75023 Urzędy gmin ( miast   
  i miast na prawach powiatu )  2.700.000
  a) wydatki bieŜące  2.630.000
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  2.150.000
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  b) wydatki majątkowe   70.000
  - zakup sprzętu komputerowego   61.000
  - rozbudowa sieci szerokopasmowej   9.000
 75075 Promocja jednostek samorządu   
  terytorialnego   40.000
  a) wydatki bieŜące   40.000
 75095 Pozostała działalność   67.897
  a) wydatki bieŜące   67.897
  
6. 751 Urzędy naczelnych organów   
  władzy państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa oraz    
  sądownictwa   2.921
 75101 Urzędy naczelnych organów   
  władzy państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa   2.921
  a) wydatki bieŜące   2.921
  w tym:   
  - wynagrodzenia i pochodne   1.000
  
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne   
  i ochrona przeciwpoŜarowa   371.500
 75405 Komendy powiatowe policji   2.500
  a) wydatki bieŜące   2.500
  - wpłaty na Fundusz Policji   
 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne   369.000
  a) wydatki bieŜące   274.000
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   26.000
  b) wydatki majątkowe   95.000
  - zakup samochodu straŜackiego do Cierpisza  95.000 
 
8. 756 Dochody od osób prawnych,   
  od osób fizycznych i od innych   
  jednostek nieposiadających   
  osobowości prawnej oraz   
  wydatki związane z ich poborem   115.000
 75647 Pobór podatków, opłat i   
  niepodatkowych naleŜności   
  budŜetowych   115.000
  a) wydatki bieŜące   115.000
  

9. 757 Obsługa długu publicznego                            5.000
 75702 Obsługa papierów    
  wartościowych, kredytów   
  i poŜyczek jednostek    

 samorządu terytorialnego                                                        
     5.000 
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  a) wydatki bieŜące – obsługa długu   5.000
  

 
10. 758 RóŜne rozliczenia  2.130.000
 75818 Rezerwy ogólne i celowe  2.130.000
  a) wydatki bieŜące  1.630.000
  - rezerwa ogólna   300.000
  - rezerwa na wzrost wynagrodzeń   
  w oświacie  1.200.000
  - rezerwa na odprawy pracownicze   100.000
  - rezerwa na zadania z zakresu    
  zarządzania kryzysowego   30.000
  b) wydatki majątkowe   500.000
  w tym:   
  - rezerwa na zadania   
  inwestycyjne w gminie   500.000
  

 
11. 801 Oświata i wychowanie  18.875.975
 80101 Szkoły podstawowe  9.167.650
  a) wydatki bieŜące  8.082.650
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  6.379.220
  b) wydatki majątkowe  1.085.000
 w tym:    
  - termomodernizacja szkoły w Kosinie   235.000
  - budowa sali gimnastycznej   
  w Albigowej   850.000
 80104 Przedszkola  3.514.420
  a) wydatki bieŜące  3.114.420
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  2.331.350
  b) wydatki majątkowe   400.000
  - budowa przedszkola w Soninie   400.000
 80110 Gimnazja  4.588.800
  a) wydatki bieŜące  4.157.800
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  2.935.220
  - dotacja dla Niepublicznego   
  Gimnazjum w Handzlówce   300.000
  b) wydatki majątkowe   431.000
 w tym:    
  - termomodernizacja gimnazjum w Wysokiej  376.000
  - budowa i ogrodzenie boiska w Kraczkowej  55.000
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 80113 DowoŜenie uczniów do szkół   160.000
  a) wydatki bieŜące   160.000
 w tym:    
  - dotacje na dowóz dzieci   
  niepełnosprawnych   40.000
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno   
  - administracyjnej szkół   585.000
  a) wydatki bieŜące   573.000
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   510.700
  a) wydatki majątkowe   12.000
 80146 Dokształcanie i doskonalenie   
  nauczycieli   74.320
  a) wydatki bieŜące   74.320

  
 80148 Stołówki szkolne   785.785
  a) wydatki bieŜące   785.785
  w tym:   
  - wynagrodzenia i pochodne   463.960

  
 
12. 851 Ochrona zdrowia   159.809
 85153 Zwalczanie narkomanii   2.000
  a) wydatki bieŜące   2.000
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   157.809
  a) wydatki bieŜące   157.809
  
 
13. 852 Pomoc społeczna  7.437.400
 85202 Domy pomocy społecznej   170.000
  a) wydatki bieŜące   170.000
 85212 Świadczenia rodzinne,   
  zaliczka alimentacyjna oraz   
  składki na ubezpieczenia   
  emerytalne i rentowe   
  z ubezpieczenia społecznego  5.900.000
  a) wydatki bieŜące  5.900.000
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   150.000
 85213 Składki na ubezpieczenie   
  zdrowotne opłacane za    
  osoby pobierające niektóre   
  świadczenia z pomocy   
  społecznej oraz niektóre   
  świadczenia rodzinne   10.500
  a) wydatki bieŜące   10.500
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 85214 Zasiłki i pomoc w naturze   
  oraz składki na ubezpieczenia   
  emerytalne i rentowe   438.000
  a) wydatki bieŜące   438.000
 85215 Dodatki mieszkaniowe   8.000
  a) wydatki bieŜące   8.000
 85219 Ośrodki pomocy społecznej   474.300
  a) wydatki bieŜące   474.300
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   424.000
  b) wydatki majątkowe   ---
 85228 Usługi opiekuńcze   
  i specjalistyczne usługi   
  opiekuńcze   204.100
  a) wydatki bieŜące   204.100
 85295 Pozostała działalność   232.500
  a) wydatki bieŜące   232.500
  

 
14. 853 Pozostałe zadania w zakresie   
  polityki społecznej   70.000
 85395 Pozostała działalność   70.000
  a) wydatki bieŜące   70.000
  w tym:   
  - wynagrodzenia i pochodne   16.000
  
 
15. 854 Edukacyjna opieka   
  wychowawcza   337.000
 85401 Świetlice szkolne   282.000
  a) wydatki bieŜące   282.000
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne   248.500
 85415 Pomoc materialna dla   
  uczniów   50.000
  a) wydatki bieŜące   50.000
 85419 Ośrodki rewilidacyjno-wychowawcze   5.000
  a) wydatki bieŜące   5.000
  - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego  
  na remont budynku pod potrzeby ośrodka   5.000
   
16. 900 Gospodarka komunalna   
  i ochrona środowiska  4.432.000
 90001 Gospodarka ściekowa   
  i ochrona wód  3.668.000
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  a) wydatki majątkowe  3.668.000
 z tego:    
  - projekt wodociągu w Handzlówce   113.000
  - budowa sieci wodociągowej   
  z pompowniami i przyłączami   
  w miejscowości Albigowa   
  przysiółek „ Honie ”   350.000
  - uzbrojenie terenu   
  Albigowa-Osiedle   300.000
  - budowa kanalizacji z przyłączami    
  we wsi Handzlówka  2.500.000
  - modernizacja ujęć i stacji   
  wodociągowych Głuchów,   
  Albigowa i Kraczkowa   100.000
  - projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Soninie  
  i Głuchowie   14.000
  - projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Głuchowie 31.000
  - budowa kanalizacji w Kraczkowej   50.000
  - rozbudowa wodociągu w Cierpiszu   150.000
  - zakup hydrantów wodociągowych w Wysokiej  10.000
  - uzbrojenie terenu gminy   
  w sieci wodociągowo-   
  kanalizacyjne ( wykonywane   
  przez mieszkańców )   50.000
 90003 Oczyszczanie miast i wsi   172.000
  a )wydatki bieŜące   140.000
  b) wydatki majątkowe – zakup   
  pojemników   32.000
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   5.000
  a) wydatki bieŜące   5.000
 90013 Schroniska dla zwierząt   10.000
  a) wydatki bieŜące   10.000
    
 90015 Oświetlenie ulic, placów   
  i dróg   447.000
  a) wydatki bieŜące   220.000
  b) wydatki majątkowe   227.000
 w tym:    
  - budowa oświetlenia   
  w Soninie   120.000
  - budowa oświetlenia   
  w Głuchowie   57.000
  - budowa oświetlenia w Kraczkowej   50.000
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 90017 Zakłady gospodarki komunalnej   100.000
  a) wydatki bieŜące   100.000
 w tym:    
  - dotacja przedmiotowa   
  dla ZGK   100.000
 90095 Pozostała działalność   30.000
  a) wydatki bieŜące   30.000
  
 
17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego  1.509.000
 92113 Centra kultury i sztuki  1.499.000
  a) wydatki bieŜące  1.499.000
  - dotacja dla C.K.  1.499.000
 92120 Ochrona i konserwacja   
  zabytków   2.000
  a) wydatki bieŜące   2.000
 92195 Pozostała działalność   8.000
  a) wydatki bieŜące   8.000
  
 
18. 926 Kultura fizyczna i sport   361.000
 92601 Obiekty sportowe   140.000
  a) wydatki bieŜące   40.000
  b) wydatki majątkowe   100.000
 w tym:  
  - budowa boiska w Głuchowie   5.000
  - budowa pawilonu sportowego w Kraczkowej- ogrodzenie 10.000
  - ogrodzenie stadionu w Soninie   10.000
  - zagospodarowanie zbiornika   
  retencyjnego w Głuchowie   
  pod potrzeby turystyczno-   
  rekreacyjne   75.000
 92605 Zadania z zakresu kultury   
  fizycznej i sportu   221.000
  a) wydatki bieŜące   221.000
  w tym:   
  - dotacje na realizację zadań   
  sportowych na terenie gminy   214.000
  Razem:                                                          
                       44.873.402    
  

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do 
Uchwały Nr XIII/142/08 
Rady Gminy Łańcut z dnia  
z dnia 28 lutego 2008 r. 

 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  

   
    
 

Dochody 
Lp. Dział Nazwa działu  Kwota ( w zł ) 
 
1. 750 Administracja publiczna  121.746 
  a) dochody bieŜące  121.746 
 w tym: 
  - dotacje celowe na zadania bieŜące z zakresu  
  administracji rządowej – prowadzenie spraw  
  obywatelskich, wojskowości i obrony cywilnej 121.746 
 
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.921 
 w tym: 
  a) dochody bieŜące  2.921 
  - dotacje celowe na zadania bieŜące z zakresu  
  administracji rządowej – prowadzenie stałego  
  rejestru wyborców  2.921 
 
3. 852 Pomoc społeczna  6.030.500 
  a) dochody bieŜące  6.030.500 
 w tym:    
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu  
  administracji rządowej  6.030.500 
 w tym:    
  - świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne 5.900.000 
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne  10.500 
  - zasiłki i pomoc w naturze  98.000 
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze  22.000 
  Razem:  6.155.167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wydatki  
Lp. Dział, Nazwa działu  Kwota ( w zł ) 
 Rozdział  
 
1. 750 Administracja publiczna  121.746 
 75011 Urzędy wojewódzkie  121.746 
  a) wydatki bieŜące  121.746 
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  121.746 
 
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.921 
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
  kontroli i ochrony prawa  2.921 
  a) wydatki bieŜące  2.921 
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  1.000 
 
3. 852 Pomoc społeczna  6.030.500 
z tego:     
 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego  5.900.000 
  a ) wydatki bieŜące  5.900.000 
 w tym:    
  - wynagrodzenia i pochodne  150.000 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
  za osoby pobierające niektóre świadczenia   
  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia  
  rodzinne  10.500 
  a) wydatki bieŜące                                                                    10.500  
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki   
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  98.000 
  a) wydatki bieŜące  98.000 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.000 
  a) wydatki bieŜące  22.000 
  Razem:  6.155.167 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



       Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XIII/142/08 

Rady Gminy Łańcut 
z dnia 28 lutego 2008 r. 

 
 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 
 
 

I 
1. Nazwa programu: „ Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut ” 
 
2. Cel programu: Budowa i modernizacja istniejących układów sieci wodno-
 kanalizacyjnych w gminie, modernizacja stacji ujęć wodociągowych, budowa             
 i   modernizacja budynków komunalnych będących w zasobach gminy  
 
3. Zadania które będą realizowane z budŜetu gminy: 
 a) Budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości 
 Albigowa – przysiółek „ Honie ” - wybudowanie 2 km sieci  oraz 0,6 km  przyłączy, 
 podłączenie 20 gospodarstw, 
 b) Budowa kanalizacji z przyłączami we wsi Handzlówka – wykonanie 41,5 km sieci 
 oraz 1,5 km przyłączy, podłączenie 345 gospodarstw, 
 c) Budowa sieci wodociągowej we wsi Handzlówka – wybudowanie 30 km sieci z 
 przyłączami, przyłączenie 300 gospodarstw, 
 d) Modernizacja ujęć i stacji wodociągowych Głuchów, Albigowa i Kraczkowa          
 – kompleksowa modernizacja budynków i urządzeń ujęć wody, 
 e) Budowa kanalizacji w miejscowości Albigowa – przysiółek „ Honie ”                     
 - wybudowanie 5 km sieci, podłączenie 50 gospodarstw,  
 f) Rozbudowa Domu Społecznego w Kraczkowej na potrzeby kulturalno-oświatowe 
 mieszkańców wsi – budowa obiektu o kubaturze ok. 9300 m³ i powierzchni 
 uŜytkowej   1900 m², 
 g) zagospodarowanie nieuŜytkowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie           
 – uzyskanie ok. 450 m² powierzchni uŜytkowej. 
 
4. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Łańcut 
 
5. Okres realizacji programu: 2008-2013 r. 
 w tym: 
 a) budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości 
 Albigowa – przysiółek „ Honie ”: 2008 r.  
 b) Budowa kanalizacji z przyłączami we wsi Handzlówka:  2008-2010 r. 
 c) budowa sieci wodociągowej we wsi Handzlówka : 2009-2011 r. 
 d) modernizacja ujęć i stacji wodociągowych Głuchów, Albigowa i Kraczkowa: 
 2008-2013 r. 
 e) Budowa kanalizacji w miejscowości Albigowa – przysiółek „ Honie ”: 2011-
2013r. 
 f) rozbudowa Domu Społecznego w Kraczkowej na potrzeby kulturalno – oświatowe 
 mieszkańców wsi: 2008-2010 r.  
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 g) zagospodarowanie nieuŜytkowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie: 
 2009-2011 r. 
 
6. Łączne nakłady finansowe: 27.960.000 zł, w tym: 
 a) budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości 
 Albigowa – przysiółek „Honie ” - 350.000 zł. 
 b) budowa kanalizacji z przyłączami we wsi Handzlówka – 5.800.000 zł 
 c) budowa sieci wodociągowej we wsi Handzlówka – 4.000.000 zł 
 d) modernizacja ujęć i stacji wodociągowych Głuchów, Albigowa i Kraczkowa: 
 10.000.000 zł 
 e) budowa kanalizacji w miejscowości Albigowa – przysiółek „ Honie ”                      
 -  2.000.000 zł 
 f) rozbudowa Domu Społecznego w Kraczkowej na potrzeby kulturalno-oświatowe 
 mieszkańców wsi – 4.310.000 zł 
 g) zagospodarowanie nieuŜytkowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie: 
 1.500.000 zł 
 
7. Wartość wydatków w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych latach: ogółem 
 kwota 16.893.000 zł, z tego:       
  
 a) w 2008 roku kwota 3.550.000 zł, w tym:   
 * budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości 
 Albigowa- przysiółek „ Honie ” - 350.000 zł, w tym:     
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 350.000 zł  
 * budowa kanalizacji z przyłączami we wsi Handzlówka kwota – 2.500.000 zł,          
 w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł 
 - środki UE –  PO Infrastruktura i Środowisko -  1.760.000 zł   
 - budŜet państwa – 240.000 zł 
 * modernizacja ujęć i stacji wodociągowych Głuchów, Albigowa i Kraczkowa - 
 kwota 100.000 zł, w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 100.000 zł 
 * rozbudowa Domu Społecznego w Kraczkowej na potrzeby kulturalno- oświatowe 
 mieszkańców wsi – kwota 600.000 zł w tym:   
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 600.000 zł 
  
 b) w 2009 roku kwota 4.955.000 zł, w tym: 
 * budowa kanalizacji z przyłączami we wsi Handzlówka – kwota 2.650.000 zł 
 w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł 
 - środki U.E. - P.O. Infrastruktura i Środowisko – 1.860.000 zł 
 - budŜet państwa – 290.000 zł 
 * budowa sieci wodociągowej we wsi Handzlówka – kwota 150.000 zł, w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 150.000 zł 
 * modernizacja ujęć i stacji wodociągowych Głuchów, Albigowa i Kraczkowa           
 – kwota 200.000 zł, w tym:  
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 200.000 zł 
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 * rozbudowa Domu Społecznego w Kraczkowej na potrzeby kulturalno-oświatowe 
 mieszkańców wsi Kraczkowa – kwota 1.855.000 zł, w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł 
 - środki U.E. - RPOWP – 1.139.500 zł 
 - środki budŜetu państwa – 215.500 zł 
 * zagospodarowanie nieuŜytkowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie – kwota 
 100.000 zł 
 w tym:      
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 100.000 zł 
  
 c) w 2010 roku kwota 8.388.000 zł, w tym: 
 * budowa kanalizacji z przyłączami we wsi Handzlówka – kwota 650.000 zł,          
 w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 650.000 zł 
 * budowa sieci wodociągowej we wsi Handzlówka – kwota 2.050.000 zł, w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 150.000 zł 
 - środki U.E. - P.O. Infrastruktura i Środowisko – 1.500.000 zł 
 - budŜet państwa – 400.000 zł 
 * modernizacja ujęć i stacji wodociągowych Głuchów, Albigowa i Kraczkowa           
 – kwota 3.133.000 zł, w tym:        
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 300.000 zł 
 - środki U.E. - P.O. Infrastruktura i Środowisko – 2.500.000 zł 
 - budŜet państwa – 333.000 zł 
 * rozbudowa Domu Społecznego na potrzeby kulturalno-oświatowe mieszkańców 
 wsi Kraczkowa – kwota 1.855.000 zł, w tym:   
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł 
 - środki U.E. -R.P.O.W.P. - 1.139.500 zł 
 - budŜet państwa – 215.500 zł 
 * zagospodarowanie nieuŜytkowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie – kwota 
 700.000 zł, w tym: 
 - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 100.000 zł 
 - środki U.E. - R.P.O.W.P. - 525.000 zł 
 - budŜet państwa – 75.000 zł 
II 
1. Nazwa programu: Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut 
 
2. Cel programu: Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury drogowej        
 w Gminie Łańcut 
 
3. Zadania, które będą realizowane z budŜetu gminy:  
 a) Budowa drogi gminnej Głuchów-Łozy – wykonanie 1,0 km drogi  
 b) Budowa drogi gminnej „ Od E-4 w kierunku toru kolejowego ”w RogóŜnie – 
 wykonanie 1,5 km drogi         
 c) Budowa drogi gminnej „ Zagumnia Północne ” w Kraczkowej – wykonanie        
 2,5 km drogi  
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4. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Łańcut 
 
5. Okres realizacji programu: 2008-2011, w tym:      
 a) Budowa drogi gminnej Głuchów-Łozy – 2008-2009 
 b) Budowa drogi gminnej  „ Od E-4 w kierunku toru kolejowego ” w RogóŜnie          
 - 2008-2009      
 c) Budowa drogi gminnej „ Zagumnia Północne ” w Kraczkowej – 2010-2011 
 
6. Łączne nakłady finansowe 5.700.000 zł, w tym: 
 a) Budowa drogi gminnej Głuchów-Łozy – 1.200.000 zł 
 b) Budowa drogi gminnej „ Od E-4 w kierunku toru kolejowego ” w RogóŜnie          
 – 1.500.000 zł      
 c) Budowa drogi gminnej „ Zagumnia Północne ” w Kraczkowej – 3.000.000 zł 
 
7. Wysokość wydatków budŜetowych w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych 
 latach: ogółem w kwocie 4.175.000 zł, z tego:   
 
 a) w 2008 roku 895.000 zł, w tym:   
 * budowa drogi gminnej Głuchów – Łozy – kwota 600.000 zł, w tym: 
  - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 150.000 zł  
  - środki U.E.-RPO – 390.000 zł   
  - środki budŜetu państwa – 60.000 zł 
 * budowa drogi gminnej „ Od E-4 w kierunku toru kolejowego ” w RogóŜnie  
 – kwota 295.000 zł, w tym:      
  - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 295.000 zł   
  
 b) w 2009 roku 1.805.000 zł, w tym:   
 * budowa drogi Gminnej Głuchów-Łozy – kwota 600.000 zł, w tym:  
  - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 150.000 zł  
  - środki U.E.-R.P.O. - 390.000 zł 
  - środki budŜetu państwa – 60.000 zł 
 * budowa drogi gminnej „ Od E-4 w kierunku toru kolejowego ” w RogóŜnie            
 – kwota 1.205.000 zł, w tym:      
  - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 200.000 zł  
  - środki U.E.-R.P.O. - 900.000 zł 
  - środki budŜetu państwa – 105.000 zł 
  
 c) w 2010 roku 1.475.000 zł, w tym:     
 * budowa drogi gminnej „ Zagumnia Północne ” w Kraczkowej – kwota        
 1.475.000 zł, w tym:  
  - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 200.000 zł 
  - środki U.E.-R.P.O. - 1.125.000 zł 
  - środki budŜetu państwa – 150.000 zł 
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III 
– Nazwa programu: Rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej, rekreacyjnej 
           w Gminie Łańcut 
 
2. Cel programu: Budowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy, 
 obiektów związanych z uprawianiem sportu oraz rekreacją. 
3. Zadania, które będą realizowane z budŜetu gminy: 
 a) Budowa sali gimnastycznej w Albigowej 
 b) Budowa sali gimnastycznej w Handzlówce 
 c) Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie 
 d) Zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego w RogóŜnie na potrzeby turystyczno-
 rekreacyjne 
 e) Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Głuchowie pod potrzeby 
 turystyczno-rekreacyjne 
 f) Rozwój obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łańcut 
  
4. Jednostka organizacyjna realizująca program: 
 a) Budowa sali gimnastycznej w Albigowej – Szkoła Podstawowa w Albigowej  
 b) Budowa sali gimnastycznej w Handzlówce – Szkoła Podstawowa w Handzlówce 
 c) Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie – Przedszkole Publiczne w Soninie 
 d) Zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego w RogóŜnie na potrzeby turystyczno-
 rekreacyjne – Urząd Gminy Łańcut 
 e) Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Głuchowie pod potrzeby 
 turystyczno-rekreacyjne – Urząd Gminy Łańcut 
 f) Rozwój obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łańcut – Urząd 
 Gminy Łańcut 
  
5. Okres realizacji programu: 2008-2013, w tym:  
 a) Budowa sali gimnastycznej w Albigowej: 2008-2010 
 b) Budowa sali gimnastycznej w Handzlówce: 2010-2013 
 c) Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie – 2008-2010 
 d) Zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego w RogóŜnie na potrzeby turystyczno-
 rekreacyjne:2009-2011 
 e) Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Głuchowie pod potrzeby 
 turystyczno-rekreacyjne:2008-2010 
 f) Rozwój obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łańcut: 2009-2013 
 
6. Łączne nakłady finansowe: 14.623.710 zł, w tym: 
 a) Budowa sali gimnastycznej w Albigowej: 6.523.710 zł 
 b) Budowa sali gimnastycznej w Handzlówce: 3.500.000 zł 
 c) Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie: 2.000.000 zł 
 d) Zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego w RogóŜnie na potrzeby turystyczno- 
 rekreacyjne: 1.000.000 zł 
 e) Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Głuchowie pod potrzeby turystyczno 
 – rekreacyjne: 500.000 zł 
 f) Rozwój obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łańcut: 1.100.000 zł 
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7. Wysokość wydatków budŜetowych w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych 
 latach: ogółem w kwocie 9.811.710 zł, z tego:   
  
 a) w 2008 roku w kwocie 1.325.000 zł, w tym: 
  * budowa sali gimnastycznej w Albigowej – kwota 850.000 zł, w tym: 
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 850.000 zł  
  * zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Głuchowie pod potrzeby  
  turystyczno-rekreacyjne – kwota 75.000 zł, w tym:    
  
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 75.000 zł 
  * budowa Przedszkola Publicznego w Soninie – kwota 400.000 zł, w tym : 
   - budŜet jednostki samorządu terutorialnego – 400.000 zł 
  
 b) w 2009 roku w kwocie 5.399.517 zł, w tym: 
  * budowa sali gimnastycznej w Albigowej – kwota 4.461.517 zł, w tym:  
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł 
   - środki U.E.-R.P.O.W.P. - 3.461.517 zł    
   - środki budŜetu państwa – 500.000 zł 
  * budowa Przedszkola  Publicznego w Soninie – kwota 600.000 zł, w tym: 
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 600.000 zł 
  * zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego w RogóŜnie na potrzeby  
  turystyczno-rekreacyjne – kwota 75.000 zł, w tym:  
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 75.000 zł 
  * zagospodarowanie zbiornika rekreacyjnego w Głuchowie pod potrzeby  
  turystyczno-rekreacyjne – kwota 213.000 zł, w tym: 
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 75.000 zł  
   - środki U.E.-R.P.O.W.P. - 113.000 zł 
   - środki budŜetu państwa – 25.000 zł  
  * rozwój obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łańcut – kwota 
  50.000 zł, w tym:  
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 50.000 zł  
  
 c) w 2010 roku w kwocie 3.087.193 zł, w tym:     
  * budowa sali gimnastycznej w Albigowej – kwota 1.212.193 zł, w tym: 
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł   
   - środki U.E.-R.P.O.W.P. - 559.822 zł  
   - środki budŜetu państwa – 152.371 zł    
  * budowa sali gimnastycznej w Handzlówce – kwota 150.000 zł, w tym: 
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 150.000 zł  
  * budowa Przedszkola Publicznego w Soninie – kwota 1.000.000 zł, w tym:
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł  
   - środki budŜetu państwa – 500.000 zł 
  * zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego w RogóŜnie na potrzeby  
  turystyczno-rekreacyjne – kwota 463.000 zł, w tym:    
   - budŜet  jednostki samorządu terytorialnego – 75.000 zł 
   - środki U.E. -R.P.O.W.P. - 338.000 zł     
   - środki budŜetu państwa – 50.000 zł      
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  * zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Głuchowie pod potrzeby   
  turystyczno-rekreacyjne – kwota 212.000 zł, w tym:    
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 75.000 zł  
   - środki U.E.-R.P.O.W.P. - 112.000 zł     
   - środki budŜetu państwa – 25.000 zł     
  * rozwój obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łańcut – kwota 
  50.000 zł, w tym:         
   - budŜet jednostki samorządu terytorialnego – 50.000 zł  
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Przychody i wydatki zakładów budŜetowych ( w zł ) 
 
 

 Stan funduszu Przychody Wydatki Stan funduszu  
 obrotowego   obrotowego 
 na początek roku   na koniec roku 
 
Zakład  
Gospodarki 
Komunalnej 
( dz. 900, 
rozdz. 90017 )          45.280         2.205.800 2.160.080 91.000 
 
 
 

Przychody i wydatki funduszy celowych ( w zł ) 
 

 Stan funduszu Przychody Wydatki Stan funduszu 
 obrotowego   obrotowego 
 na początek   na koniec roku 
 roku 
 
Gminny  
Fundusz 
Ochrony  
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej                       9.298       27.000 34.298 2.000 
 
 
Źródło przychodów GFOŚiGW 
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 20.000 zł 
- wpływy ze sprzedaŜy stłuczki szklanej  7.000 zł 
Razem:    27.000 zł 
 
Wydatki GFOŚiGW 
- dofinansowanie wycieczek ekologicznych  2.000 zł 
- dofinansowanie programów edukacyjnych Związku Komunalnego 
„ Wisłok ”   3.000 zł 
- ochrona przyrody   1.000 zł 
- nagrody dla dzieci w konkursach ekologicznych  1.000 zł 
- dofinansowanie przeglądów technicznych opryskiwaczy  1.000 zł  
- dofinansowanie badania próbek gleby  1.500 zł 



- dofinansowanie odbioru eternitu i innych odpadów wielkogabarytowych 15.798 zł 
- pokrycie kosztów akcji „ Sprzątanie świata ”  1.000 zł 
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu 
Gospodarki Odpadami   8.000 zł 
Razem:    34.298 zł 
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Przychody i rozchody budŜetu w 2008 roku 
 
 

Przychody 
Paragraf Wyszczególnienie  Kwota ( w zł ) 
952  Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów  
  na rynku krajowym  2.800.000 
 w tym:    
  - zaciągnięte poŜyczki  2.350.000 
  - zaciągnięte kredyty  450.000  
 
957  NadwyŜka z lat ubiegłych  3.758.633 
 w tym:    
  - nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych  3.758.633 
 
955  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 100.000  
 w tym:    
  - wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych  
  na rachunku bieŜącym budŜetu wynikających z kredytów  
  i poŜyczek z lat ubiegłych  100.000  
  Razem:  6.658.633 
 
Rozchody 
Paragraf Wyszczególnienie  Kwota ( w zł ) 
992  Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek    
  i kredytów  100.000 
  Razem:  100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prognoza długu Gminy Łańcut na 2008 r.  ( w tys. zł ) 
 

Lp. Wyszczególnienie Lata 
   2006 2007 2008 2009 2010 

 
2011 2012 

A. Dochody ogółem, z tego:  34.698 37.658 38.315 45.257 47.848 50.409 52.943 
1. Dochody własne, w tym:  12.015 13.401 12.798 18.470 19.735 20.905 21.973 
1.1 Dochody z podatków i opłat  4.949 4.918 5.219 5.479 5.754 6.041 6.344 
6.31.
2 

Dochody z podatków 
stanowiących dochód budŜetu 
państwa 

 4.727 5.577 6.076 6.501 6.956 7.304 7.669 

1.3 Z majątku gminy  490 746 365 380 395 410 430 
1.4 Pozostałe dochody własne  1.849 2.160 1.138 6.110 6.630 7.150 7.530 
2. Subwencje, w tym m.in.  15.823 16.830 18.823 19.764 20.752 21.789 22.879 
2.1 Subwencja oświatowa   11.336 11.851 13.264 13.927 14.623 15.354 16.122 
2.2 Subwencja wyrównawcza  4.487 4.979 5.559 5.837 6.129 6.435 6.757 
3. Dotacje, w tym:  6.860 7.427 6.694 7.023 7.361 7.715 8.091 
3.1 Dotacje na zadania zlecone  5.697 6.297 6.155 6.463 6.786 7.125 7.481 

3.2 Dotacje na zadania własne  1.163 1.130 539 560 575 590 610 
B. Wydatki ogółem, w tym:  33.724 36.587 44.873 44.557 47.148 49.709 52.243 
1. Wydatki inwestycyjne  2.943 3.213 9.407 12.160 12.950 13.500 13.900 
C. Wynik ( NadwyŜka/ Niedobór )  +974 +1.071 -6.558 +700 +700 +700 +700 
D. Źródła pokrycia niedoboru          

( nadwyŜka z lat poprzednich ) 
 --- --- 3.858 --- --- --- --- 

1. PoŜyczki i kredyty  --- --- 2.800 --- ---   
E. Spłata zaciągniętych poŜyczek  480 105 105 750 750 740 730 
1. Spłata  rat  poŜyczek  450 100 100 700 700 700 700 
2. Spłata odsetek  30 5 5 50 50 40 30 
F. Potencjalna spłata udzielonych 

poręczeń 
 --- --- --- --- --- --- --- 

G Kwota do spłaty na dany rok  480 105 105 750 750 740 730 
H. 15% planowanych na dany rok 

dochodów budŜetowych 
 4.814 5.649 5.747 6.789 7.177 7.561 7.941 

I Łączna kwota długu  200 100 2.800 2.100 1.400 700 --- 
J. 60% planowanych dochodów na 

dany rok 
 19.258 22.595 22.989 27.154 28.709 30.245 31.766 

 


