
 
Uchwała Nr V/34/07 
Rady Gminy Łańcut 

z dnia 6 marca 2007 r. 
 

w sprawie budŜetu Gminy Łańcut na 2007 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 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
 niniejszej uchwały w wysokości 35.040.681 zł, w tym: 
 a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
 zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w 
 wysokości 6.221.559 zł. 
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
 niniejszej uchwały w wysokości 39.027.854 zł, w tym: 
 a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
 zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały w 
 wysokości 6.221.559 zł. 
3. Ustala się planowany deficyt budŜetowy w wysokości 3.987.173 zł, który zostanie 
 sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 
4. Ustala się przychody budŜetu gminy w wysokości 4.087.173 zł, w tym:  
 a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.200.000 zł  
 b) z tytułu nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych – 2.687.173 zł  
 c) z tytułu wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych   
 na rachunku bieŜącym budŜetu wynikających z kredytów i poŜyczek   
 z lat ubiegłych – 200.000 zł  
  
5. 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. 
6. Przychody budŜetu gminy w wysokości 4.087.173 zł, w tym przychody związane       
 z finansowaniem planowanego deficytu w wysokości 3.987.173 zł oraz rozchody 
 związane ze spłatą rat poŜyczki w wysokości 100.000 zł określa załącznik Nr 5 do 
 niniejszej uchwały. 
 



§ 2   
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł 
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.240.000 zł, w tym na:   
 a) odprawy pracownicze 200.000 zł       
 b) wzrost wynagrodzeń nauczycieli 640.000 zł 
 c) realizację zadań inwestycyjnych w gminie 400.000 zł 
 

§ 3 
 

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008,   
w tym: 
1. Rozwój infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Łańcut, z tego: 
 a) zwiększa się limit wydatków na rozwój infrastruktury komunalnej                           
 i  informatycznej w 2007 r. o kwotę 300.000 zł, w tym:    
 - budowa wodociągu Handzlówka-Hyrów – kwota 300.000 zł, zmiana następuje w 
 związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania o budowę 1,3 km sieci. 
2. Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut, z tego:    
 a ) zmniejsza się limit wydatków na rozwój infrastruktury drogowej w 2007 r. o 
 kwotę 230.000 zł, w tym:  
  - rozbudowa drogi gminnej Nr 3521007 Głuchów-Łozy – kwota 230.000 zł, zmiana 
 następuje poprzez zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania o roboty ziemne przy 
 drodze. 
3. Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Łańcut, z tego:    
 a) zmniejsza się limit wydatków na rozwój infrastruktury sportowej  w 2007 r.          
 o   kwotę 550.000 zł, w tym:        
 - budowa sali gimnastycznej w Albigowej – kwota 550.000 zł, zmiana następuje 
 poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania o wykonanie stanu surowego 
 budynku  

§ 4  
 

Wyodrębnia  się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2007 roku w łącznej 
kwocie 2.758.270 zł,  z tego na: 
 - rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut 1.888.270 zł   
 - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut 420.000 zł 
 - rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Łańcut 450.000 zł   
  
 

§ 5 
 
1. Uchwala się plan przychodów zakładów budŜetowych w wysokości 2.134.000 zł                  
 i wydatków w wysokości 2.039.182 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
 uchwały. 
 
2. Uchwala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 23.000 zł i wydatki 
 w wysokości 37.111 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
 



 
§ 6  

 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na 
kwotę 100.000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 151.229 zł oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na kwotę 2.000 zł 
 

§ 7  
 

1. Ustala się w dziale 600 „ Transport i łączność ”, rozdziale 60013 „ Drogi publiczne 
 wojewódzkie ” wydatki w kwocie 150.000 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 – 50.000 zł 
2. Ustala się w dziale 600 „ Transport i łączność ”, rozdziale 60014 „ Drogi publiczne 
 powiatowe ” wydatki w kwocie 380.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu 
 Łańcuckiego,           
 w tym na:           
 - remont dróg powiatowych w Wysokiej – 150.000 zł     
 - remont drogi powiatowej w Kosinie – 50.000 zł     
 - remont drogi powiatowej w RogóŜnie – 50.000 zł     
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej w Handzlówce – 100.000 zł  
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej – 30.000 zł  
3. Ustala się w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza ”, rozdziale 85419  „ 
Ośrodki rewilidacyjno-wychowawcze ” wydatki w kwocie 8.000 zł na pomoc  finansową 
dla Powiatu Łańcuckiego na remont budynku na potrzeby Ośrodka  Rewilidacyjno-
Wychowawczego w Wysokiej. 
  
 

§ 8 
 

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładów budŜetowych w wysokości 150.000 zł,         
w tym:              

– Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut w wysokości 150.000 zł na pokrycie 
róŜnicy ceny ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców 
grupy taryfowej I – dopłata do 1 m³ ścieków – 0,30 zł ( przewidywana ilość ścieków 
500.000 m³ ). 

§ 9  
 

1. Ustala się dotację podmiotową dla inwestycji kultury w wysokości 1.432.000 zł, w 
 tym:            
 - Centrum Kultury Gminy Łańcut – 1.432.000 zł ( w tym na prowadzenie bibliotek
 gminnych )  
2. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce w 
 wysokości 311.000 zł 

     
 



 
 

§ 10  
 

Ustala się dotacje celowe z budŜetu gminy na realizację zadań własnych gminy przez inne
 podmioty w wysokości 216.800 zł, w tym na:  
  - dowoŜenie dzieci niepełnosprawnych do szkół 30.000 zł 
  - działalność edukacyjną dla ludzi z cukrzycą 700 zł 
  - działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niewidomych  
  i niesłyszących 1.600 zł 
  - organizację zajęć sportowych, imprez, turniejów i zawodów  
  sportowych, sportowo- rekreacyjnych wśród młodzieŜy z  terenu   
  gminy 184.500 zł 
 

§ 11 
 

Ustala się dotację celową z budŜetu gminy na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł, w tym na:
  - prowadzenie opieki przedszkolnej przez Miasto Rzeszów dla dzieci   
  zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Łańcut 
 
 

§ 12 
 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
  w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. 
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazywania upowaŜnień do dokonywania   
  przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów danego działu   
  klasyfikacji budŜetowej jednostkom budŜetowym gminy. 
 
 

§ 13 
 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł   na 
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego na 2007 rok   
   

 
§ 14 

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

 
§ 15 

 
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 
 
 



 
§ 16 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku   
i podlega ogłoszeniu w „ Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


