
 
Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XXV/174/05 
sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2004 r. 
 
 
 

Realizacja dochodów gminy za 2004 rok 
 
 
 

Lp. Dział Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji
 Rozdział  zmianach   
 
1. 600 Transport i łączność 333.000 327.448 98,3
 60016 Drogi publiczne gminne 333.000 327.448 98,3
 w tym:    
  - opłata za zajęcie pasa   
  drogowego   112 ---
  - środki z FOGR 30.000 30.000 100,0
  - środki z SAPARD 303.000 297.336 98,1
   
2. 700 Gospodarka mieszka-   

 niowa 299.000 330.633 110,6
70005 Gospodarka gruntami    
 i nieruchomościami 299.000 330.633 110,6
w tym:    
 - wpływy z opłat za    
 wieczyste uŜytkowanie 3.000 7.037 234,6
 - opłata za wzrost   
 wartości działki --- 1.280 ---
 - dochody z najmu    
 i dzierŜawy składników   
 majątkowych 150.000 219.367 146,2
 - wpływy z usług 100.000 44.752 44,8
 - wpływy ze sprzedaŜy   
 składników majątkowych 46.000 57.331 124,6
 - odsetki od nieterminowych   
 wpłat --- 866 --- 

 
3. 750 Administracja publiczna 159.000 174.586 109,8

75011 Urzędy wojewódzkie 116.000 118.507 102,2
w tym:    
 - dotacje na zadania zlecone 116.000 116.000 100,0
 - dochody związane   
 z realizacja zadań    



 zleconych --- 2.507 ---
75023 Urzędy gmin 43.000 56.079 130,4 
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4. 751 Urzędy naczelnych   
  organów władzy   
  państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa   
  oraz sądownictwa 55.314 53.541 96,8
 75101 Urzędy naczelnych   
  organów władzy    
  państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa   
  - dotacje na zadania   
  zlecone 3.074 3.074 100,0
 75108 Wybory do Sejmu i Senatu   
    - dotacje na zadania    
  zlecone 28.080 26.447 94,2
 75113 Wybory do Parlamentu   
  Europejskiego – dotacje   
  na zadania zlecone 24.160 24.020 99,4
  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne   
  i ochrona przeciwpoŜarowa 10.000 10.000 100,0
 75414 Obrona cywilna- dotacje   
  na zadania zlecone 10.000 10.000 100,0
  
6. 756 Dochody od osób prawnych,   
  od osób fizycznych i od   
  innych jednostek nie    
  posiadających osobowości   
  prawnej oraz wydatki   
  związane z ich poborem 7.417.862 7.903.975 106,6
 75601 Wpływy z podatku   
  dochodowego od osób   
  fizycznych 20.000 21.568 107,8
 75615 Wpływy z podatku rolnego,   
  podatku leśnego, podatku   
  od czynności cywilno-   
  prawnych, podatku od    
  spadków i darowizn   
  oraz podatków i opłat   
  lokalnych 4.191.200 4.377.155 104,4
 w tym m.in.:   
  - podatek od nierucho-   



  mości 2.820.000 2.915.959 103,4
  - podatek rolny 928.000 1.017.948 109,7 
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  - podatek od środków   
  transportowych 195.000 185.480 95,1
  - podatek od czynności   
  cywilnoprawnych 198.000 178.721 90,3
 75618 Wpływy z innych opłat   
  stanowiących dochody   
  jednostek samorządu   
  terytorialnego   
  na podstawie ustaw 156.000 148.255 95,0
 w tym:    
  - opłata skarbowa 30.000 21.768 72,6
  - opłata eksploatacyjna 55.000 50.845 92,5
  - opłata za zezwolenia   
  na sprzedaŜ alkoholu 71.000 75.642 106,0
 75619 Wpływy z róŜnych   
  rozliczeń 31.662 57.434 181,4
 75621 Udziały gmin w podatkach   
  stanowiących dochód   
  budŜetu państwa 3.019.000 3.299.497 109,3 
 
7. 758 RóŜne rozliczenia 13.695.074 13.729.220 100,3
 75801 Część oświatowa   
  subwencji ogólnej   
  dla jednostek samorządu   
  terytorialnego 10.547.017 10.547.017 100,0
 75805 Część rekompensująca   
  subwencji ogólnej   
  dla gmin 10.510 10.510 100,0
 75807 Część wyrównawcza    
  subwencji ogólnej   
  dla gmin 3.077.547 3.077.547 100,0
 75814 RóŜne rozliczenia   
  finansowe- odsetki   
  od środków pienięŜnych 60.000 94.146 156,9
   
8. 801 Oświata i wychowanie 303.695 331.720 109,2

 80101 Szkoły podstawowe 106.714 113.201 106,1
 w tym:    
  - dotacje na zadania   
  własne 106.714 106.066 99,4



 80104 Przedszkola 177.500 202.545 114,1
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 80110 Gimnazja 11.266 14.404 127,9
 w tym:    
  - dotacje na zadania   
  własne 11.266 11.266 100,0
 80113 DowoŜenie uczniów    
  do szkół 7.315 670 9,2
 w tym:    
  - dotacje na zadania   
  własne 7.315 670 9,2
 80195 Pozostała działalność 900 900 100,0
 w tym:    
  - dotacje na zadania   
  własne 900 900 100,0 

 
9. 852 Pomoc społeczna 2.194.022 2.188.784 99,8

 85212 Świadczenia rodzinne   
  oraz składki na    
  ubezpieczenia emerytalne   
  i rentowe z ubezpieczenia   
  społecznego 1.577.396 1.568.960 99,5
  - dotacje na zadania   
  zlecone 1.577.396 1.568.960 99,5
 85213 Składki na ubezpieczenia   
  zdrowotne opłacane za   
  osoby pobierające niektóre   
  świadczenia z pomocy   
  społecznej oraz niektóre   
  świadczenia rodzinne 6.900 6.900 100,0
  - dotacje na zadania    
  zlecone 6.900 6.900 100,0
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze   
  oraz składki na ubezpie-   
  czenia społeczne 278.344 278.344 100,0
 w tym:    
  - dotacje na zadania    
  zlecone 204.325 204.325 100,0
  - dotacje na zadania    
  własne 74.019 74.019 100,0
 85216 Zasiłki rodzinne, pielęg-   
  nacyjne i wychowawcze 5.052 4.196 83,1



  - dotacje na zadania    
  zlecone 5.052 4.196 83,1
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  85219 Ośrodki pomocy    

  społecznej 258.330 258.330 100,0 
w tym:    
 - dotacje na zadania   
 zlecone 92.292 92.292 100,0
 - dotacje na zadania   
 własne 166.038 166.038 100,0
85228 Usługi opiekuńcze   
 i specjalistyczne usługi   
 opiekuńcze 20.000 24.054 120,3
85295 Pozostała działalność 48.000 48.000 100,0
 - dotacje na zadania   
 własne 48.000 48.000 100,0 

 
10. 900 Gospodarka komunalna   
  i ochrona środowiska 1.178.380 738.423 62,7
 90001 Gospodarka ściekowa   
  i ochrona wód 1.079.500 635.270 58,9
 90015 Oświetlenie ulic, placów   
  i dróg 98.880 98.879 100,0
 w tym:    
  - dotacje na zadania    
  zlecone 92.880 92.879 100,0
 90020 Wpływy i wydatki   
  związane z gromadzeniem   
  środków z opłat produktowych --- 4.274 --- 
 
11. 921 Kultura i ochrona   
  dziedzictwa narodowego 2.500 2.500 100,0
 92113 Centra kultury i sztuki 2.500 2.500 100,0
  - dotacje na zadania   
  własne 2.500 2.500 ---
  Razem: 25.647.847 25.790.830 100,6
       

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 
do uchwały nr XXV/174/05 
do sprawozdania z wykonania 
budŜetu gminy za 2004 r. 
 
 

 
Realizacja wydatków budŜetu gminy za 2004 rok 

 
 
 

Lp. Dział Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji
 Rozdział  zmianach  
     
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 63.000 58.852 93,4

01008 Melioracje wodne 40.000 38.470 96,2
 a) wydatki bieŜące 40.000 38.470 96,2
01022 Zwalczanie chorób   
 zakaźnych zwierząt   
 oraz badania monitoringowe   
 pozostałości chemicznych   
 i biologicznych w tkankach   
 zwierzęcych i produktach   
  pochodzenia zwierzęcego 1.000 --- ---
01030 Izby rolnicze 22.000 20.382 92,7
 a) wydatki bieŜące 22.000 20.382 92,7 

 
2. 600 Transport i łączność 1.806.000 1.425.772 78,9

60013 Drogi publiczne   
 wojewódzkie 20.000 20.000 100,0
 a) wydatki majątkowe   
 - pomoc finansowa 20.000 20.000 100,0
60014 Drogi publiczne    
 powiatowe 40.000 31.866 79,7
 a) wydatki majątkowe   
 - pomoc finansowa 40.000 31.866 79,7
60016 Drogi publiczne   
 gminne 1.746.000 1.373.906 78,7
 a) wydatki bieŜące 806.000 615.694 76,4
 b) wydatki majątkowe 940.000 758.212 80,7 

 
3. 700 Gospodarka mieszka-   

 niowa 269.972 226.293 83,8
70005 Gospodarka gruntami   
 i nieruchomościami 269.972 226.293 83,8



 a) wydatki bieŜące 225.972 223.293 98,8
 b) wydatki majątkowe 44.000 3.000 6,8 
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4. 710 Działalność usługowa 141.000 27.279 19,4
 71004 Plany zagospodarowania   
  przestrzennego 110.000 20.217 18,4
  a) wydatki bieŜące 110.000 20.217 18,4
 71014 Opracowania geodezyjne   
  i kartograficzne 31.000 7.062 22,8
  a) wydatki bieŜące 31.000 7.062 22,8 
 
5. 750 Administracja publiczna 2.452.018 2.384.568 97,1
 75011 Urzędy wojewódzkie 192.391 192.391 100,0
  a) wydatki bieŜące 192.391 192.391 100,0
 w tym:    
  - wynagrodzenia    
  i pochodne 192.391 192.391 100,0
 75022 Rady gmin 130.000 127.827 98,3
  a) wydatki bieŜące 130.000 127.827 98,3
 75023 Urzędy gmin 2.074.127 2.028.613 97,8
  a) wydatki bieŜące 1.980.927 1.935.443 97,7
 w tym:    
  - wynagrodzenia   
  i pochodne 1.601.500 1.569.301 98,0
  b) wydatki majątkowe 93.200 93.170 100,0
 75095 Pozostała działalność 55.500 35.737 64,4
  a) wydatki bieŜące 55.500 35.737 64,4 
 
6. 751 Urzędy naczelnych   
  organów władzy państwowej   
  kontroli i ochrony prawa   
  oraz sądownictwa 55.314 53.540 96,8
 75101 Urzędy naczelnych   
  organów władzy    
  państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa 3.074 3.074 100,0
  a) wydatki bieŜące 3.074 3.074 100,0
 w tym:    
  - wynagrodzenia    
  i pochodne 1.497 1.497 100,0
 75108 Wybory do Sejmu   
  i Senatu 28.080 26.446 94,2
  a) wydatki bieŜące 28.080 26.446 94,2
 75113 Wybory do Parlamentu   



  Europejskiego 24.160 24.020 99,4
  a) wydatki bieŜące 24.160 24.020 99,4 
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7. 754 Bezpieczeństwo    
  publiczne i ochrona   
  przeciwpoŜarowa 186.500 185.257 99,3
 75405 Komendy powiatowe   
  policji 2.500 2.017 80,7
  a) wydatki bieŜące 2.500 2.017 80,7
 75412 Ochotnicze StraŜe   
  PoŜarne 174.000 173.240 99,6
  a) wydatki bieŜące 99.820 99.066 99,2
  b) wydatki majątkowe 74.180 74.174 100,0
 75414 Obrona cywilna 10.000 10.000 100,0
  a) wydatki majątkowe 10.000 10.000 100,0 
 
8. 756 Dochody od osób prawnych,   
  od osób fizycznych i od    
  innych jednostek nie-   
  posiadających osobowości   
  prawnej oraz wydatki   
  związane z ich poborem 90.000 70.036 77,8
 75647 Pobór podatków, opłat   
  i niepodatkowych   
  naleŜności budŜetowych 90.000 70.036 77,8
  a) wydatki bieŜące 90.000 70.036 77,8 
 
9. 757 Obsługa długu publicznego 71.000 28.372 40,0
 75702 Obsługa papierów    
  wartościowych, kredytów   
  i poŜyczek jednostek   
  samorządu terytorialnego 60.000 28.372 40,0
  a) wydatki bieŜące 60.000 28.372 40,0
 75704 Rozliczenia z tytułu   
  poręczeń i gwarancji   
  udzielanych przez   
  Skarb Państwa lub   
  jednostkę samorządu   
  terytorialnego 11.000 --- --- 
 
10. 758 RóŜne rozliczenia 114.200 --- ---
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 114.200 --- ---
  a) wydatki bieŜące 87.900 --- ---
  b) wydatki majątkowe 26.300 --- --- 
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11. 801 Oświata i wychowanie 14.191.175 13.996.414 98,6
 80101 Szkoły podstawowe 8.149.434 8.073.693 99,1
  a) wydatki bieŜące 7.347.434 7.271.693 99,0
 w tym:    
  - wynagrodzenia   
  i pochodne 5.932.200 5.912.323 99,7
  b) wydatki majątkowe 802.000 802.000 100,0
 80104 Przedszkola 2.325.200 2.284.078 98,2
  a) wydatki bieŜące 2.325.200 2.284.078 98,2
 w tym:    
  - wynagrodzenia   
  i pochodne 1.845.100 1.830.023 99,2
 80110 Gimnazja 3.069.846 3.025.063 98,5
  a) wydatki bieŜące 3.069.846 3.025.063 98,5
 w tym:    
  - wynagrodzenia    
  i pochodne 2.209.400 2.169.968 98,2
 80113 DowoŜenie uczniów   
  do szkół 137.315 127.777 93,1
  a) wydatki bieŜące 137.315 127.777 93,1
 80114 Zespoły ekonomiczno   
  - administracyjne szkół 448.300 448.264 100,0
  a) wydatki bieŜące 440.300 440.265 100,0
 w tym:    
  - wynagrodzenia    
  i pochodne 396.080 396.070 100,0
  b) wydatki majątkowe 8.000 7.999 100,0
 80146 Dokształcanie    
  i doskonalenie nauczycieli 60.180 41.276 68,6
  a) wydatki bieŜące 60.180 41.276 68,6
 80195 Pozostała działalność 900 900 100,0
  a) wydatki bieŜące 900 900 100,0 
 
12. 851 Ochrona zdrowia 76.633 71.637 93,5
 85154 Przeciwdziałanie   
  alkoholizmowi 75.933 70.937 93,4
  a) wydatki bieŜące 75.933 70.937 93,4
 w tym:    
  - dotacje 4.000 1.500 37,5
 85195 Pozostała działalność 700 700 100,0
  a) wydatki bieŜące 700 700 100,0



 w tym:    
  - dotacje 700 700 100,0 
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13. 852 Pomoc społeczna 2.911.422 2.805.848 96,4

85212 Świadczenia rodzinne   
 oraz składki na    
 ubezpieczenia    
 emerytalne i rentowe   
 z ubezpieczenia   
 społecznego 1.577.396 1.568.960 99,5
 a) wydatki bieŜące 1.564.866 1.556.431 99,5
 b) wydatki majątkowe 12.530 12.529 100,0
85213 Składki na ubezpieczenia   
 zdrowotne opłacane za   
 osoby pobierające niektóre   
 świadczenia z pomocy   
 społecznej oraz niektóre   
 świadczenia rodzinne 6.900 6.900 100,0
 a) wydatki bieŜące 6.900 6.900 100,0
85214 Zasiłki i pomoc   
 w naturze oraz składki   
 na ubezpieczenia społeczne 695.344 623.221 89,6
 a) wydatki bieŜące 695.344 623.221 89,6
85215 Dodatki mieszkaniowe 22.000 7.635 34,7
 a) wydatki bieŜące 22.000 7.635 34,7
85216 Zasiłki rodzinne,    
 pielęgnacyjne    
 i wychowawcze 5.052 4.196 83,1
 a) wydatki bieŜące 5.052 4.196 83,1
85219 Ośrodki pomocy   
 społecznej 383.730 374.228 97,5
 a) wydatki bieŜące 374.730 365.238 97,5
w tym:    
 - wynagrodzenia    
 i pochodne 325.830 319.217 98,0 

  b) wydatki majątkowe 9.000 8.990 99,9 
 85228 Usługi opiekuńcze   

 i specjalistyczne    
 usługi opiekuńcze 173.000 172.708 99,8
 a) wydatki bieŜące 173.000 172.708 99,8
85295 Pozostała działalność 48.000 48.000 100,0
 a) wydatki bieŜące 48.000 48.000 100,0 
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14. 853 Pozostałe zadania   

 w zakresie polityki   
 społecznej 16.300 14.265 87,5
85311 Rehabilitacja zawodowa   
 i społeczna osób   
 niepełnosprawnych 1.600 1.600 100,0
 a) wydatki bieŜące 1.600 1.600 100,0
w tym:    
 - dotacje 1.600 1.600 100,0
85395 Pozostała działalność 14.700 12.665 86,2
 a) wydatki bieŜące 14.700 12.665 86,2
w tym:    
 - wynagrodzenia   
 i pochodne 11.700 11.010 94,1 

 
15. 900 Gospodarka komunalna   

 i ochrona środowiska 4.429.880 2.216.622 50,0
90001 Gospodarka ściekowa   
 i ochrona wód 3.662.000 1.596.058 43,6
 a) wydatki majątkowe 3.662.000 1.596.058 43,6
90003 Oczyszczanie miast   
 i wsi 17.000 12.150 71,5
 a) wydatki bieŜące 17.000 12.150 71,5
90004 Utrzymanie zieleni   
 w miastach i gminach 6.000 5.869 97,8
 a) wydatki bieŜące 6.000 5.869 97,8
90015 Oświetlenie ulic,   
 placów i dróg 468.880 348.382 74,3
 a) wydatki bieŜące 202.751 165.865 81,8
 b) wydatki majątkowe 266.129 182.517 68,6
90017 Zakłady gospodarki   
 komunalnej 220.000 220.000 100,0
 a) wydatki bieŜące 220.000 220.000 100,0
w tym:    
 - dotacja przedmiotowa   
 dla ZGK 220.000 220.000 100,0
90095 Pozostała działalność 56.000 34.163 61,0
 a) wydatki bieŜące 56.000 34.163 61,0 

 



16. 921 Kultura i ochrona   
 dziedzictwa narodowego 1.286.500 1.278.088 99,4
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 92113 Centra kultury i sztuki 1.275.500 1.275.500 100,0

 a) wydatki bieŜące 1.275.500 1.275.500 100,0
w tym:    
 - dotacja podmiotowa   
 dla C.K. 1.275.500 1.275.500 100,0
92120 Ochrona i konserwacja   
 zabytków 5.000 150 3,0
 a) wydatki bieŜące 5.000 150 3,0
92195 Pozostała działalność 6.000 2.438 40,6
 a) wydatki bieŜące 6.000 2.438 40,6 

 
17. 926 Kultura fizyczna i sport 310.700 307.600 99,0

92601 Obiekty sportowe 176.300 176.104 99,9
 a) wydatki bieŜące 14.900 14.760 99,1
 b) wydatki majątkowe 161.400 161.344 100,0
92605 Zadania w zakresie   
 kultury fizycznej i sportu 134.400 131.496 97,8
 a) wydatki bieŜące 134.400 131.496 97,8
w tym:    
 - dotacje na zadania   
 z zakresu sportu 122.000 121.500 99,6
 Razem wydatki: 28.471.614 25.150.443 88,3
    
    
     
    
    
    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 do 
do uchwały nr XXV/174/05 
sprawozdania z wykonania 
budŜetu gminy za 2004 r.  
 
 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

 
 
Lp. Dział Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji

 Rozdział  zmianach   
 
Dochody 
 
1. 750 Administracja publiczna 116.000 116.000 100,0

 75011 Urzędy wojewódzkie 116.000 116.000 100,0 
 
2. 751 Urzędy naczelnych organów   

  władzy państwowej,   
  kontroli i ochrony prawa   
  oraz sądownictwa 55.314 53.541 96,8
 75101 Urzędy naczelnych organów   
  władzy państwowej,   
  kontroli i ochrony prawa 3.074 3.074 100,0
 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28.080 26.447 94,2
 75113 Wybory do Parlamentu   
  Europejskiego 24.160 24.160 100,0 

 
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne   

  i ochrona przeciwpoŜarowa 10.000 10.000 100,0
 75414 Ochrona cywilna 10.000 10.000 100,0 

 
4. 852 Pomoc społeczna 1.885.965 1.876.673 99,5

 85212 Świadczenia rodzinne   
  oraz składki na    
  ubezpieczenia emerytalne   
  i rentowe z ubezpieczenia   
  społecznego 1.577.396 1.568.960 99,5
 85213 Składki na ubezpieczenia   
  zdrowotne opłacane za    
  osoby pobierające   
  niektóre świadczenia   
  z pomocy społecznej   



  oraz niektóre świadczenia   
  rodzinne 6.900 6.900 100,0 
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 85214 Zasiłki i pomoc    

 w naturze oraz składki   
 na ubezpieczenia społeczne 204.325 204.325 100,00
85216 Zasiłki rodzinne,    
 pielęgnacyjne    
 i wychowawcze 5.052 4.196 83,1
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92.292 92.292 100,0 

 
5. 900 Gospodarka komunalna   

 i ochrona środowiska 92.880 92.879 100,0
90015 Oświetlenie ulic, placów   
 i dróg 92.880 92.879 100,0
   Razem: 2.160.159 2.149.093 99,5 

 
 
Wydatki  
 
1. 750 Administracja publiczna 116.000 116.000 100,0

75011 Urzędy wojewódzkie 116.000 116.000 100,0 
 
2. 751 Urzędy naczelnych   

 organów władzy państwowej   
 kontroli i ochrony prawa   
 oraz sądownictwa 55.314 53.540 96,8
75101 Urzędy naczelnych   
 organów władzy    
 państwowej, kontroli   
 i ochrony prawa 3.074 3.074 100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28.080 26.446 94,2
75113 Wybory do Parlamentu   
 Europejskiego 24.160 24.020 99,4 

 
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne   

 i ochrona przeciwpoŜarowa 10.000 10.000 100,0
75414 Obrona cywilna 10.000 10.000 100,0 

 
4. 852 Pomoc społeczna 1.885.965 1.876.673 99,5

85212 Świadczenia rodzinne   
 oraz składki na ubezpie-   
 czenia emerytalne    
 i rentowe z ubezpie-   



 czenia społecznego 1.577.396 1.568.960 99,5
 

- 3 - 
 
 85213 Składki na ubezpieczenia   

 zdrowotne opłacane   
 za osoby pobierające   
 niektóre świadczenia   
 z pomocy społecznej   
 oraz niektóre   
 świadczenia rodzinne 6.900 6.900 100,0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze   
 oraz składki na    
 ubezpieczenia    
 społeczne 204.325 204.325 100,0
85216 Zasiłki i pomoc w naturze   
 oraz składki na ubezpie-   
 czenia społeczne 5.052 4.196 83,1
85219 Ośrodki pomocy   
 społecznej 92.292 92.292 100,0 

 
5. 900 Gospodarka komunalna   

 i ochrona środowiska 92.880 --- ---
90015 Oświetlenie ulic, placów   
 i dróg 92.880 --- ---
 Razem: 2.160.159 2.056.213 95,2
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BudŜet Gminy Łańcut na 2004 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą      
Nr XV/101/04 z dnia 26 lutego 2004 r. po stronie dochodów w kwocie 23.617.338 zł, 
zaś po stronie wydatków 26.441.105 zł. 
BudŜet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta 
Gminy na koniec roku zamknął się po stronie dochodów planowaną kwotą   
25.647.847 zł, zaś po stronie wydatków planowaną kwotą  28.471.614 zł. 
Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco: 
  
Dochody: 
Realizacja dochodów na koniec 2004 r. wynosiła 25.790.830 zł, co stanowi 100,6 % 
planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
 
1. Transport i ł ączność   327.448 zł 
z tego: 
 - opłata za zajęcie pasa drogowego   112 zł
 - środki otrzymane z FOGR na drogę w Kraczkowej  30.000 zł
 - środki otrzymane z SAPARD-u na drogę w Wysokiej  297.336 zł 
Realizacja dochodów w dziale wynosi 98,3% 
 
2. Gospodarka mieszkaniowa   330.633 zł 
Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi 
własnością gminy. Planowane dochody zostały zrealizowane w 110,6%, z tego: 
 - wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie   7.037 zł
 - opłata za wzrost wartości działki w Wysokiej   1.280 zł
 - dochody na najmu i dzierŜawy składników majątkowych  219.367 zł 
w tym m.in.:    
 * Ośrodek Zdrowia w Albigowej – 46.673 zł ( czynsz netto 42.516 zł ) 
 * Ośrodek Zdrowia w Kosinie – 48.159 zł ( czynsz netto 46.418 zł ) 
 * Ośrodek Zdrowia w Kraczkowej – 27.285 zł ( czynsz netto 25.025 zł ) 
 - wpływy z usług ( ogrzewanie, podłączenia do kanalizacji )  44.752 zł
 - wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  57.331 zł 
m.in.:     
 * Agronomówka w Albigowej 35.795 zł  
 * sprzedaŜ działek 18.732 zł  
 - odsetki pobrane od nieterminowych wpłat   866 zł 
 
WyŜsze wykonanie dochodów od planowanych w tym dziale wynika z uzyskania 
wyŜszych kwot za czynsz w przejętych od 2004 roku ośrodkach zdrowia oraz ze 
sprzedaŜy składników majątkowych ( sprzedaŜ działek ).      
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3. Administracja publiczna   174.586 zł 
w tym:    
 a) urzędy wojewódzkie  118.507 zł
 - dotacje na wykonywanie zadań zleconych  116.000 zł
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych  2.507 zł 
 
 b) urzędy gmin   56.079 zł 
z tego m.in.:    
 - wpływy z opłaty administracyjnej  870 zł
 - refundacje z Biura Pracy   55.149 zł 
 
Planowane dochody zostały wykonane w 109,8%. WyŜsze wykonanie wynika przede 
wszystkim z większych wpłat z tytułu refundacji z Biura Pracy w związku z większą 
liczbą zatrudnionych pracowników interwencyjnych niŜ była pierwotnie zaplanowana. 
 
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
 i ochrony prawa oraz sądownictwa   53.541 zł 
z tego:     
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.074 zł
 - dotacje na przeprowadzenie wyborów uzupełniających  
 do Senatu   26.447 zł
 - dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu  
 Europejskiego   24.020 zł 
 
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  10.000 zł 
W dziale tym dochody wynikają z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody 
Podkarpackiego na zakup sprzętu do systemu  reagowania kryzysowego. 
 
6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od   
 innych  jednostek nie posiadających osobowości   
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  7.903.975 zł 
Dochody w tym dziale zostały wykonane w 106,6% w stosunku do planu, z tego: 
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
 ( karta podatkowa )  21.568 zł
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu  
 państwa ( PIT, CIT )  3.299.497 zł
 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat  
 lokalnych    4.377.155 zł 
w tym m.in.:    
 * podatek od nieruchomości  2.915.959 zł
 * podatek rolny  1.017.948 zł
 * podatek od środków transportowych  185.480 zł
 * podatek od czynności cywilnoprawnych   178.721 zł 
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  - wpływy z opłaty skarbowej  21.768 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  50.845 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 75.642 zł
- zwrot utraconych dochodów z PFRON   57.434 zł 

 
Wpłaty z karty podatkowej  w 2004 r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2003          
o 12,7%, a zaległości  w płatnościach na koniec roku wynoszą 18.812 zł i są 
porównywalne do roku poprzedniego. 
Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budŜetu  państwa 
( udział w PIT i CIT ) zostały wykonane w 109,3% w stosunku  do ustalonego planu, 
ale były niŜsze od planowanych przez Ministerstwo Finansów o 78.548 zł. Prawie 
stuprocentowe wykonanie tych dochodów w stosunku do załoŜeń Ministerstwa ( w 
latach wcześniejszych kształtowały się na poziomie ok. 90% ) miało największy 
wpływ na wyŜsze wykonanie dochodów w tym dziale od planu. 
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w 90,8% w stosunku 
do naleŜności za 2004 r. i były wyŜsze od planowanych o 4,4%, a związane jest to 
głównie z wysoką ściągalnością podatku od nieruchomości od osób prawnych. 
Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 296.174 zł ( od osób 
prawnych 69.793 zł - 6 podatników ) i wzrosły w stosunku do 2003 r. o 50,7%. 
W podatku rolnym dochody zostały wykonane w 83,7% w stosunku do naleŜności na 
2004 r. i były wyŜsze od planowanych o 9,7%. Zaległości w podatku rolnym na koniec 
roku wynoszą 92.881 zł ( od osób prawnych 777 zł – 2 podmioty ) i zmniejszyły się w 
stosunku do 2003 r. o 11,8%. WyŜsze wykonanie od planowanego w tym podatku 
wynika głównie z poprawy ściągalności tego podatku i co za tym idzie ze 
zmniejszeniem zaległości.  
Na zalegających w zapłacie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego 
wystawiono ogółem 3.867 sztuk upomnień oraz 506 sztuk tytułów wykonawczych na 
kwotę 178.571 zł ( w tym 17 tytułów na osoby prawne na kwotę 13.818 zł ) 
W podatku od nieruchomości i podatku rolnym umorzono łączną kwotę 153.663 zł po 
rozpatrzeniu 516 podań co stanowiło 3,6% ogółu wymiaru ( w tym osobom prawnym 
umorzono kwotę 65.464 zł po rozpatrzeniu 7 podań ). 
Podatek od środków transportowych za 2004 r. został wykonany w 84,8% w stosunku 
do naleŜności i był niŜszy od planowanego o 4,9%. Zaległości w tym podatku na 
koniec roku wynoszą 34.671 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2003 r. o 26,1%. Na 
zalegających wystawiono 106 szt. upomnień oraz 44 tytuły wykonawcze na kwotę 
20.905 zł. 
W 2004 r. w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 26.123 zł               
( 18 podań )  co stanowiło 11,9% wymiaru. 
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7. RóŜne rozliczenia   13.729.220 zł 
z tego:     
 - subwencja oświatowa  10.547.017 zł
 - subwencja rekompensująca ( za rok 2003 )  10.510 zł
 - subwencja wyrównawcza  3.077.547 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym   94.146 zł 
Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,3%. 
 
8. Oświata i wychowanie   331.720 zł 
z tego:     
 a) szkoły podstawowe    113.201 zł 
w tym:     
 - dotacja z Kuratorium Oświaty na budowę hali sportowej  
 w Kraczkowej  100.000 zł
 - dotacje na wyprawkę szkolną  6.066 zł
 - wpływy z usług  7.077 zł
 - pozostałe  58 zł
  
 b) przedszkola   202.545 zł 
w tym:     
 - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach  202.495 zł
  
 c) gimnazja   14.404 zł 
w tym:     
 - dotacja na remont stołówki w Kraczkowej  11.266 zł
 - wpływy z usług   3.138 zł 
 
 d) dowoŜenie uczniów do szkół – dotacja   670 zł 
 
 e) prace komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem  
 zawodowym   900 zł 
 
9. Pomoc społeczna   2.188.784 zł 
z tego:     
 - dotacje na świadczenia rodzinne  1.568.960 zł
 - dotacje na opłacanie składek zdrowotnych  6.900 zł
 - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze  278.344 zł
 - dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze4.196 zł
 - dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 258.330 zł
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze  24.054 zł
  - dotacje na dowoŜenie uczniów   48.000 zł 
Dochody w dziale pomoc społeczna zostały zrealizowane w 99,8%. 
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10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  738.423 zł 
z tego:     
 a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłaty mieszkańców 
 na kanalizację  635.270 zł
 b) dotacje na oświetlenie uliczne (zwrot kosztów z 2003 roku)98.879 zł
 c) wpływy z opłaty produktowej   4.274 zł 
NiŜsze wykonanie dochodów w tym dziale ( 62,7% ) wynika z mniejszych wpływów  
z wpłat mieszkańców za przyłącza  do kanalizacji oraz nieotrzymania środków                 
z SAPARD na kanalizację w Kraczkowej.  
 
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2.500 zł 
W dziale tym dochody wynikają z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury na zakup 
ksiąŜek do bibliotek. 
 
Realizację dochodów w zestawieniu do działu i rozdziału oraz ich procentowe 
wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.  
    
           
     
 
Wydatki  
 
Wydatki za 2004 rok zostały wykonane w 88,3%. 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
 
1. Rolnictwo i łowiectwo   58.852 zł 
z tego:     

a) melioracje wodne – renowacja rowów gminnych  38.470 zł
b) wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej  20.382 zł 

Nie wykorzystano kwoty 4.148 zł z tego na:   
- renowację rowów gminnych  1.530 zł 
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt  1.000 zł 
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej  1.618 zł 

 
2. Transport i łączność   1.425.772 zł 
z tego:     

a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego   
na projekty chodników przy drodze wojewódzkiej   
w Wysokiej i Albigowej   20.000 zł
b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie  
chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej oraz  
modernizację drogi powiatowej „ Cielec ” w Handzlówce  31.866 zł
c) wydatki na drogi gminne   1.373.906 zł 
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Z wykorzystanych środków na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano 
następujące roboty: 
 
Albigowa    80.223 zł 
w tym m.in.: 
 - remont odcinka drogi „ Ślebodówka ” – 303 mb  

- remont chodnika przy drodze „ Przez wieś” – 50 mb  
- udraŜnianie i wykonanie rowów przy drogach gminnych – 1.376 mb 

 
Cierpisz    54.872 zł 
w tym m.in.:    

- remont drogi „ Poręba” ( roboty ziemne ) – 508 mb 
 
Głuchów    43.715 zł 
w tym m.in.:    

- remont drogi „ Koło pastwiska ” – 222 mb 
 
Handzlówka    83.386 zł 
w tym m.in.:    

- remont drogi „ Hyrów” – 308 mb   
- likwidacja przełomów na drodze „ Pańska” – 100 mb  
- zabezpieczenie rowów – 100 mb 

 
Kosina    42.693 zł  
w tym m.in.:    

- remont drogi wewnętrznej „ Na lotnisko” – 650 mb  
- remont drogi „ Skotnik ” ( roboty nie zakończone i nie zapłacone ) 

 
Kraczkowa    102.598 zł 
w tym m.in.:     

- remont drogi „ Działy Wschodnie” – 1.020 mb  
- remont drogi „ Stara droga ” – 250 mb   
- odtwarzanie rowów przy drodze „ Działy zachodnie ” – 1,3 km 

 
RogóŜno    49.098 zł 
w tym m.in.:    

- remont drogi „ Zagumnia ” – 240 mb 
 
Sonina    96.777 zł 
w tym m.in.:    

- remont drogi „ Do pastwiska ” – 363 mb 
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Wysoka    765.992 zł 
w tym m.in.:    

- modernizacja drogi gminnej „ Ziajówka ” – 1.928 mb  
- remont drogi „ Na baŜantarnię ” – 149 mb   
- odtwarzanie rowów przy drodze „ Budy ” – 870 mb 

 
Pozostałe środki zostały wykorzystane na remonty cząstkowe  nawierzchni dróg, 
odśnieŜanie dróg, nadzory na zadaniach remontowych, wydatki na przeprowadzenie 
przetargów ( ogłoszenia ). 
 
Niewykorzystana kwota na drogi gminne w wysokości 372.096 zł wynika m in. z: 
 - niezapłacenia za niewykonane roboty na drodze „ Skotnik ”  
 i „ ŚcieŜki ” w Kosinie  100.000 zł
 - niewykonania w 2004 r. chodnika przy drodze nr 4 w Kosinie 
 w związku z przedłuŜającymi się pracami projektowo-  
 uzgodnieniowymi  100.000 zł
 - niewykonania chodnika przy drodze Nr 4 w Głuchowie  
 ( przedłuŜające się uzgodnienia związane z wykonaniem  
 chodnika )   30.000 zł
 - niedokończenia prac projektowych na chodniki w Kosinie,  
 Kraczkowej, Głuchowie i Wysokiej ( przedłuŜające się   
 uzgodnienia)  33.000 zł
 - niewykonania drogi do zalewu w Głuchowie    
 ( w 2004 r. nie zostały wykonane prace związane  
 powiększeniem zalewu )   50.000 zł 
 
Pozostała niewykorzystana kwota wynika z niŜszych kosztów wykonania innych 
zadań niŜ wstępnie planowano. 
 
3. Gospodarka mieszkaniowa   226.293 zł 
Wydatki w tym dziale związane były głównie z utrzymaniem i remontami budynków 
komunalnych znajdujących się w zasobach gminy z tego:  
 a) remonty budynków komunalnych   112.234 zł 
w tym m.in.:    
 - remont budynku U.G.  31.404 zł
 - remont budynku O.Z. w Kraczkowej ( podjazd ) 22.215 zł
 - wymiana oświetlenia w O.K. w Wysokiej, remont stropu 7.700 zł
 - rozbiórka młyna w Wysokiej  14.000 zł
 - remont Orkiestrówki w Handzlówce  9.600 zł
 - remont O.Z. w Kosinie  8.341 zł
 - odwodnienie budynku O.K. w Głuchowie  6.000 zł
 - remont biblioteki w RogóŜnie  4.000 zł
 - zakup pieca c.o. w Soninie  3.000 zł



 - zabezpieczenie Domu Społecznego w Kraczkowej 2.600 zł
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 - remont c.o. w D.K. w Albigowej  2.000 zł
 b) wydatki na energię ( centralne ogrzewanie, energia  
 elektryczna, woda, ścieki )  52.613 zł
 c) podatek VAT od wystawianych faktur    
 ( podlega zwrotowi z US )  16.165 zł
 d) bieŜące utrzymanie budynków, drobne remonty,  
 roczne przeglądy budowlane , przeglądy elektryczne, gazowe,  
 kominiarskie   45.281 zł 
Z planowanych środków na remonty i utrzymanie budynków gminnych nie 
wykorzystano kwoty 43.679 zł, w tym m.in. na:   
 - zakup działek  41.000 zł 
 
4. Działalność usługowa   27.279 zł 
z tego:    
 - plany zagospodarowania przestrzennego  20.217 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne   7.062 zł 
W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 113.721 zł w tym: 
 - plany zagospodarowania przestrzennego    89.783 zł 
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne  23.938 zł 
Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iŜ Gmina w mniejszym 
zakresie w 2004 r. podjęła się zmian w planie zagospodarowania przestrzennego niŜ 
pierwotnie planowano. 
 
5. Administracja publiczna   3.384.568 zł 
z tego:    
 a) Urzędy Wojewódzkie   192.391 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne   192.391 zł 
Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała w 2004 r. od Wojewody 
Podkarpackiego 116.000 zł, natomiast z budŜetu gminy tylko do wynagrodzeń             
i pochodnych dołoŜono dodatkowo na realizację tych zadań 76.391 zł. 
 b) funkcjonowanie Rady Gminy   127.827 zł 
w tym m.in.:    
 - diety radnych  122.306 zł
 c) funkcjonowanie Urzędu Gminy   2.028.613 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne  1.569.301 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe ( opłaty za gaz, energię elektryczną, 
 wodę, ścieki, telefony, opłaty pocztowe, zakup paliwa, części  
 samochodowych, materiałów biurowych itp. )  366.142 zł
 - wydatki majątkowe ( zakup samochodu osobowego  
 „ Meriva ” 55.900 zł, zakup sprzętu komputerowego )  93.170 zł 
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 d) pozostała działalność   35.737 zł 
w tym m.in.:    
 - składki na Związek komunalny „ Wisłok ”  8.073 zł
 - organizacja doŜynek gminnych w Kosinie  3.654 zł
 - wydatki na nagrody z okazji poŜyć małŜeńskich 7.840 zł
 - utrzymanie biur sołtysów   16.170 zł 
 
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 67.450 zł w tym m.in.: 
 - oszczędności w funkcjonowaniu Urzędu Gminy   
 ( płace oraz wydatki rzeczowe )  45.514 zł
 - pozostała działalność ( utrzymanie biur sołtysów )  19.763 zł 
 
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
 i ochrony prawa oraz  sądownictwa   53.540 zł 
w tym:    
 - utrzymanie stałego rejestru wyborców  3.074 zł
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu26.446 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  24.020 zł 
 
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  185.257 zł 
z tego:    
 a) Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie – zakup paliwa 2.017 zł
 b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych   
 straŜy poŜarnych   173.240 zł 
Środki zostały wykorzystane na: utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, 
wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie     
i utrzymanie remiz, zakup sprzętu poŜarniczego oraz wydatki inwestycyjne: 
 - rozbudowa remizy OSP w Soninie  62.190 zł
 - dofinansowanie karosaŜu samochodu w Kraczkowej 11.984 zł
 c) zakup sprzętu dla obrony cywilnej ( zarządzenie kryzysowe ) 10.000 zł 
 
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  
 wydatki związane z ich poborem    70.036 zł 
Wydatki w tym dziale były związane z poborem podatków w drodze inkasa.    
Pozostała niewykorzystana kwota 19.964 zł. 
 
9. Obsługa  długu publicznego   28.372 zł 
Wydatkowana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od poŜyczki zaciągniętej 
w WFOŚiGW na kanalizację w Albigowej i Kraczkowej.  



Nie wykorzystano kwoty 42.628 zł w związku za znacznie niŜszą kwotą poŜyczki 
zaciągniętej na kanalizację Cierpisz oraz  rezerwowanymi środkami w wysokości 
11.000 zł jako zabezpieczenie kredytu Gminie Markowa. 
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10. RóŜne rozliczenia – rezerwy 
w tym:    
 a) rezerwa ogólna – planowana kwota 200.000, rozdysponowano 196.000 zł        
z tego na:    
 - zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Głuchowie – 3.500 zł 
 - remont przedszkola w Albigowej – 2.000 zł   
 - remont gimnazjum w Kosinie – 4.500 zł   
 - budowa hali sportowej w Kraczkowej ( VAT ) – 102.000 zł  
 - remont sal i zakup wyposaŜenia do Gimnazjum w Wysokiej – 34.000 zł 
 - dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut – 30.000 zł  
 - wpłaty 2% podatku rolnego do Izby rolniczej – 3.000 zł  
 - remonty obiektów komunalnych – 15.000 zł   
 - funkcjonowanie GCI w Wysokiej – 2.000 zł   
 b) rezerwa na odprawy pracownicze – planowana kwota 150.000 zł,                       
 rozdysponowano 66.100 zł na odprawy pracowników w oświacie. 
 c) rezerwa   inwestycyjna –   planowana  kwota  130.000  zł,  rozdysponowano     
 103.700 zł, z tego na:   
 - budowa pawilonu sportowego w Kraczkowej- 7.700 zł  
 - budowa boiska w Wysokiej - 7.500 zł   
 - budowa boiska w Albigowej – 25.500 zł   
 - wykonanie studni wierceniowej w Kraczkowej -  3.000 zł  
 - budowa wodociągu w Handzlówce – 52.000 zł   
 - rozbudowa remizy OSP w Soninie – 8.000 zł 
 
11. Oświata i wychowanie   13.996.414 zł 
z tego:    
 a) funkcjonowanie szkół podstawowych   8.073.693 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne  5.912.323 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe  1.359.370 zł
 - wydatki majątkowe  802.000 zł
 b) funkcjonowanie przedszkoli   2.284.078 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne  1.830.023 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe  454.055 zł
 c) funkcjonowanie gimnazjów   3.025.063 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne  2.169.968 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe  610.448 zł



 - dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 244.647 zł
 d) dowoŜenie uczniów do szkół   127.777 zł 
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 e) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego  
 szkół i przedszkoli   448.264 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne  396.070 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe  44.195 zł
 - wydatki majątkowe  7.999 zł
 f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  41.276 zł
 g) wydatki na prace komisji związanych z awansem zawodowym 
 nauczycieli    900 zł 
W ramach środków na inwestycje i remonty w oświacie w ogólnej kwocie     
1.040.424 zł wykonano m.in. następujące roboty:   
 a) szkoły podstawowe, w tym:   
 * Albigowa – wymiana części lamp oświetleniowych 3.915 zł
 * Głuchów – montaŜ odpowietrzników i pompy do c.o. 2.460 zł
 * Handzlówka – remont gzymsów i kominów   15.846 zł
 * Kosina – wymiana okien w sali gimnastycznej, remont szatni17.940 zł 
 * Kraczkowa – budowa hali sportowej  802.000 zł
     - montaŜ barier śnieŜnych, remont pieca c.o.,  
     cyklinowanie parkietów  9.832 zł
 * RogóŜno – zakup kuchni gazowej, wymiana okien 9.946 zł
 * Sonina – wymiana obróbek blacharskich i remont instalacji  
 odgromowej, remont podłóg w salach lekcyjnych 21.339 zł
 * Wysoka – remont kancelarii i sekretariatu, wymiana   
 okien w szkole  11.395 zł
 b) gimnazja publiczne, w tym:   
 * Kosina – adaptacja magazynku na salę lekcyjną 11.500 zł
 * Kraczkowa – modernizacja i doposaŜenie kuchni 38.742 zł
 * Wysoka – remont szatni przy sali gimnastycznej,   
 malowanie 2 sal lekcyjnych  20.750 zł
 c) przedszkola, w tym:   
 * Albigowa – modernizacja i doposaŜenie kuchni, malowanie  
 klatki schodowej  14.591 zł
 * Głuchów – wykonanie placu parkingowego  3.923 zł
 * Handzlówka – remont ogrodzenia i bramy wjazdowej,  
 malowanie sal, wymiana okien  8.279 zł
 * Kraczkowa – remont kuchni, wymiana zaworów c.o. 34.085 zł
 * RogóŜno – wymiana okien  6.283 zł
 * Sonina – malowanie dachu, remont komina, malowanie  
 kuchni, montaŜ okapów kuchennych   6.994 zł  



Planowane środki na oświatę zostały wykorzystane w 98,6%. Niewykorzystana kwota 
194.761 zł wynika z oszczędności i racjonalizacji bieŜących wydatków rzeczowych 
oraz wprowadzonych w trakcie roku obniŜeń dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.   
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12. Ochrona zdrowia   71.637 zł 
z tego:    
 a) przeciwdziałanie alkoholizmowi   70.937 zł 
w tym m.in.:    
 - dofinansowanie Izby Wytrzeźwień  w Rzeszowie 8.636 zł
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  
 i edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy  38.631 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń promujących zdrowy tryb Ŝycia 1.500 zł
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dotkniętych  
 alkoholizmem  12.400 zł
 - zakup komputera i stołu do tenisa do RogóŜna  4.006 zł
 - sfinansowanie kosztów działalności Gminnej Komisji  
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  5.940 zł
 b) dotacja dla Stowarzyszenia Diabetyków   700 zł 
 
13. Pomoc społeczna   2.805.848 zł 
z tego:    
 a) wypłata świadczeń rodzinnych    
 ( ze świadczeń korzystało 672 osób )  1.568.960 zł
 b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
 oraz niektóre świadczenia rodzinne  6.900 zł
 c) zasiłki i pomoc w naturze   623.221 zł 
w tym m.in.:    
 - zasiłki stałe – 31 osób  73.747 zł
 - zasiłki macierzyńskie – 30 osób  25.809 zł
 - zasiłki okresowe – 240 osób  149.980 zł
 - zasiłki celowe i w naturze – 397 osób  168.165 zł
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych  
 w wyniku zadania losowego – 2 osoby  1.300 zł
 - doŜywianie uczniów – 668 dzieci  179.842 zł 
 - składki na ubezpieczenia społeczne  9.787 zł
 d) dodatki mieszkaniowe  7.635 zł
 e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4.196 zł
 f) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  374.228 zł 
w tym:    
 - wynagrodzenia i pochodne  319.217 zł
 - wydatki majątkowe  8.990 zł



 g) usługi opiekuńcze – z usług korzystało 24 osoby 172.708 zł
 h) pozostała działalność – doŜywianie uczniów   48.000 zł 
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14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  14.265 zł 
z tego:    
 a) dotacje dla stowarzyszenia niewidomych i głuchych 1.600 zł
 b) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Wysokiej  
 12.665 zł 
w tym;    
 - wynagrodzenia i pochodne   11.010 zł 
 
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.216.622 zł 
w tym:    
 a) zadania inwestycyjne  1.596.058 zł
 * kanalizacja Kosina  348.163 zł
 - wbudowano 4.125 mb sieci, podłączono 203 szt. budynków  
 * kanalizacja Kraczkowa  503.159 zł
 - wybudowano 5.757 mb sieci, podłączono 92 budynki    
 * kanalizacja Cierpisz  572.583 zł
 - wybudowano 9110 mb sieci   
 * kanalizacja Handzlówka – prace projektowe  57.910 zł
 * sieć wodociągowo-kanalizacyjna Albigowa-Honie   
 prace projektowe  2.699 zł
 * wykonanie studni wierceniowej w Kraczkowej  20.086 zł
 * wodociąg Handzlówka  74.184 zł
 * projekt techniczny kolektora Sonina-Gluchów  14.674 zł  
 * projekt wodociągu Wysoka-Kraczkowa   2.600 zł 
 
Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku w stosunku do planu 43,6% 
wynika przede wszystkim ze znacznie niŜszych kosztów kanalizacji wynikłych po 
przetargach niŜ były pierwotnie planowane w budŜecie ( np. Cierpisz plan na 2004 r                    
– 2.210.000 zł ) oraz mniejszej ilości podłączeń budynków do sieci niŜ planowano       
( Kosina ). 
  
 b) oczyszczanie miast i wsi – środki na wywóz odpadów  
 komunalnych z terenu gminy  12.150 zł
 c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup sadzonek  
 krzewów ozdobnych  5.869 zł
 d) oświetlenie ulic   348.382 zł 
z tego:    
 - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego  165.865 zł
 - wydatki inwestycyjne na budowę nowych oświetleń  182.517 zł 



w tym:    
 - oświetlenie Albigowa  21.755 zł
 - oświetlenie Wysoka  45.719 zł
 - oświetlenie Sonina  37.699 zł
 - oświetlenie Kraczkowa  33.778 zł
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 - oświetlenie Cierpisz  11.573 zł
 - oświetlenie RogóŜno   31.993 zł   
 
Na oświetlenie dróg wykorzystano 74,3% planowanych środków. Pozostała kwota 
120.498 zł wynika głównie z faktu zwrotu przez Wojewodę  Podkarpackiego 
wydatków jeszcze za 2003 r. ( wykazane w planie 2004 r. a wydane w 2003 r. ) – 
kwota 92.879 zł oraz bieŜących oszczędności związanych z krótszymi godzinami 
świecenia lamp oraz niŜszymi kosztami inwestycji po przetargach od planowanych. 
 
 e) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 220.000 zł
 f) pozostała działalność   34.163 zł 
 w tym:    
 - opłata za pobyt psa w schronisku  820 zł
 - znakowanie psów  17.954 zł
 - wywóz padłych zwierząt z terenu gminy   15.389 zł 
 
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1.278.088 zł 
w tym m.in.:    
 - dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut  1.275.500 zł
 - remont zabytkowego kościoła w Soninie  150 zł
 - zakup nagród w konkursach promujących miejscową kulturę  2.438 zł 
Realizacja wydatków w dziale wynosi 99,4% 
 
17. Kultura fizyczna i sport   307.600 zł 
z tego:    
 a) bieŜące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych 14.760 zł
 b) wydatki inwestycyjne   161.344 zł 
w tym:    
 - budowa pawilonu sportowego w Kraczkowej  52.628 zł
 - budowa boiska sportowego w Albigowej  75.837 zł
 - budowa boiska sportowego w Wysokiej  32.879 zł
 c) dotacje dla klubów sportowych  121.500 zł
 d) organizacja imprez masowych   9.998 zł 
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99% w stosunku do planu. 
 
Realizację wydatków w zestawieniu do działu i rozdziału przedstawia załącznik Nr 2 
do sprawozdania. 



Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 
przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. 
 
Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2004 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni 
wynik finansowy 640.387 zł. W wyniku pozyskania w trakcie roku poŜyczki              
w wysokości 400.000 zł w WFOŚiGW na kanalizację Cierpisz oraz niezaangaŜowania  
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w realizację wydatków roku 2004 nadwyŜki i wolnych środków z lat ubiegłych na 
koniec roku pozostaje nadwyŜka w wysokości 2.064.151 zł. 

 
Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2004 r. posiadała nieściągnięte naleŜności na kwotę 
595.838 zł, w tym: 
 - z tytułu dzierŜaw i wieczystego uŜytkowania   2.451 zł 
 - zaległości za nieopłacany czynsz   5.423 zł
 - z tytułu usług   203 zł
 - odsetki od niezapłaconych dzierŜaw i czynszów na koniec 2004 r. 1.639 zł
 - naleŜności podatkowe   586.122 zł 
w tym m.in.:    
 * podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych  18.812 zł
 * podatek od nieruchomości   296.174 zł
 * podatek rolny   92.881 zł
 * podatek od środków transportowych   34.671 zł
 * odsetki od niezapłaconych podatków na koniec 2004 r.  142.203 zł 
 
Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą  910.242 zł 
z tego:    
 - zobowiązania bieŜące wobec dostawców ( faktury grudniowe 
 do zapłaty w styczniu )   9.070 zł
 - zobowiązania bieŜące z tytułu wynagrodzeń ( „ trzynastka ” ) 901.172 zł 
w tym:    
 * w urzędzie gminy   112.499 zł
 * w oświacie   764.045 zł
 * w pomocy społecznej   24.628 zł 
 
Ponadto na koniec 2004 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych 
poŜyczek w kwocie 1.362.500 zł, w tym:   
- poŜyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kanalizację w Albigowej      i 

Kraczkowej pozostaje do spłaty - 962.500 zł    
- poŜyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kanalizację w Cierpiszu – pozostaje do 

spłaty  - 400.000 zł 
 
Gmina Łańcut poręczyła równieŜ Gminie Markowa w 1996 r. kredyt inwestycyjny     
w wysokości 223.787 zł  + naleŜne odsetki. Spłata kredytu upływa w 2005 r. 
 



Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2004 r. posiada wykupione akcje na kwotę    
14.000 zł, w tym: 
 - Agencja Rozwoju Regionalnego – 2 akcje  wartość 2.000 zł
 - Spółka Akcyjna „ Minicypium ” – 10 akcji  wartość 1.000 zł
 - Małopolska Giełda Rolno-Towarowa    
 w Rzeszowie – 100 akcji  wartość 11.000 zł 
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Poza wydatkami z budŜetu gminy były realizowane równieŜ wydatki przez gospodarkę 
pozabudŜetową:    
 - Gminy Fundusz Ochrony Środowiska   
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie 
 - Środki specjalne – wyŜywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolach 
 
 

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska 
 
    Plan Wykonanie
 Przychody   19.000 zł19.723 zł
 Koszty   63.284 zł 37.735 zł 
 
Środki wydatkowano m.in. na:   
 - wydruki kalendarzy  9.699 zł
 - opracowanie programu ochrony środowiska  4.525 zł
 - opracowanie projektu zagospodarowania odpadów 5.000 zł
 - dofinansowanie konkursów organizowanych przez ZK „ Wisłok”3.000 zł
 - dofinansowanie badania opryskiwaczy  1.342 zł
 - wycieczki ekologiczne dla młodzieŜy  3.166 zł
 - wywóz odpadów   1.838 zł 
 
Na koniec roku na rachunku GFOŚ pozostaje 32.384 zł. 
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut 
 

    Plan Wykonanie
 Przychody   1.733.957 zł 1.871.921 zł 
w tym:    
 - z opłat za wodę i ścieki   1.493.750 zł 1.573.564 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat  5.000 zł 7.192 zł
 - za wydawanie warunków technicznych   
 do podłączeń  15.207 zł 25.374 zł
 - zwrot podatku dochodowego z 2003 r.  --- 15.418 zł
 - dotacje z Gminy Łańcut  220.000 zł 208.552 zł
 - pozostałe   --- 41.821 zł 



 
 Koszty   1.832.651 zł 1.871.919 zł 
w tym:  
 - wynagrodzenia i pochodne  477.090 zł 476.348 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe  1.333.941 zł 1.333.847 zł
 - wydatki inwestycyjne  21.620 zł 21.616 zł
 - amortyzacja  --- 40.108 zł 
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NaleŜności ZGK na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 76.863 zł ( naleŜność z tytułu 
dostawy wody i odprowadzania ścieków ). 
Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2004 r. posiadał zobowiązania bieŜące       
w wysokości 187.382 zł, w tym:    
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 74.062 zł 
 
 

Środki specjalne 
 

    Plan Wykonanie
 * Ŝywienie dzieci w świetlicach szkolnych   
   Przychody 236.500 zł 224.728 zł
   Wydatki 237.000 zł 234.792 zł 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku – 41.275 zł   
  
 * Ŝywienie dzieci w przedszkolach   
   Przychody 310.000 zł 304.978 zł
   Wydatki 312.852 zł 308.689 zł 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku – 10.141 zł 
 
 
 
Łańcut, marzec 2005 r.   
 
     
     
      
       
    
         
   
 
 
 
 
 
 


