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. Materialy informacyjne do projektu budzetu na 2013 r. 

Wykaz zadaii inwestycyjnych planowanych w budzecie gminy do realizacji 

1 
Dzial 600 

60016 
z tego: 

2. 
Dzial 700 

70005 

z tego: 

3. 
Dzial 720 

72095 
z tego: 

4. 
Dzial 750 

75023 

z tego: 

5. 
Dzial 801 

80101 
z tego: 

w 2013 roku. 

Transport i I~cznosc 100.000 zl 
Drogi publiczne gminne 100.000 zl 

- projekt ciqg6w pieszo jezdnych 
przy drodze Nr 4 w Kosinie 
i Rog6znie 100.000 zl 

Gospodarka mieszkaniowa 100.000 zl 
Gospodarka gruntarni i 
nieruchomosciami 100.000 zl 

- projekt modernizacji budynku O.Z. 
w Kraczkowej 50.000 zl 
- zakup dzialek na rzecz gminy 50.000 zl 

Informatyka 559.193 zl 
Pozostala dzialalnosc 559.193 zl 

- projekt" PSeAP - Podkarpacki 
System e-Adrninistracji Publicznej " 
realizowany wsp61nie z 
Samorz'l.dem Wojew6dztwa 
Podkarpackiego przy udziale 
srodk6w unijnych 559.193 zl 

Administracja publiczna 20.000 zl 
Urz~dy gmin ( miast i miast na 20.000 zl 
prawach powiatu ) 

- zakup sprz~tu informatycznego 20.000 zl 

Oswiata i wychowanie 2.073.613 zl 
Szkoly podstawowe 1.799.313 zl 

- kompleksowa termomodemizacja 
obiekt6w oswiatowych w Gminie 
Lailcut (Wysoka, Gluch6w ) 1.198.313 zl 
- rozbudowa szkoly w Soninie 500.000 zl 
- projekt Sali gimnastycznej w 



I 

2 

Handz16wce 40.000 zl 
- wykonanie p1acu zabaw w ramach 
programu " Radosna szkola " 
w Wysokiej 61.000 zl 

80104 	 Przedszko1a 248.300 zl 
z tego: 

- wydatki na wyposazenie w 
nowotworzonym oddzia1e 
przedszko1a w Soninie 9.300 zl 
- budowa przedszko1a w Kosinie 239.000 zl 

80195 	 Pozostala dziala1nosc 26.000 zl 
- projekt dodatkowych zaj~c 
poza1ekcyjnych w szko1e w 
Wysokiej 26.000 zl 

6. 
Dzial 	 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

srodowiska 3.575.276 zl 
90001 	 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 3.575 .276 zl 
z tego: 

- projekt" Poprawa zaopatrzenia 
mieszkanc6w Gminy Lancut w 
wody pitn't poprzez rozbudow~ sieci 
wodoci~owej wraz z przebudow't i 
rozbudow't istniej'tcych stacji 
uzdatniania wody " 3.354.276 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci 
wodoci~owo-kanalizacyjne ( zwrot 
koszt6w mieszkancom ) 90.000 zl 
- projekt kanalizacji A1bigowa
Honie 100.000 zl 
- projekt sieci wodoci~owo-
kana1izacyjnej w Gluchowie 9.000 zl 
- projekt przebudowy kanalizacji 
w Handz16wce 7.000 zl 
- projekt rozbudowy sieci 
wodoci~owo-kanalizacyjnej w 15.000 zl 
Wysokiej 

7. 
Dzial 926 	 Kultura fizyczna 612.000 zl 

92695 	 Pozostala dziala1nosc 612.000 zl 
z tego : 

- budowa p1ac6w zabaw i 
utworzenie miejsca rekreacji na 
terenie Gminl' Lancut 612.000 zl 
Razem: 	 7.040.082 zl 
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WOJT GMlNY LANCUT 

'l,7- 100 Lancut 
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Materialy informacyjne do projektu budzetu na 2013 r. 

Wykaz zadan remontowych planowanych w budzecie gminy do realizacji 

Dzial 

2. 
Dzial 

3. 
Dzial 

4. 
Dzial 

5. 
Dzial 

6. 
Dzial 

010 
01008 
wtym: 

600 
60016 
wtym: 

60078 

700 
70005 

wtym: 

801 
80101 
wtym: 

921 

92120 

wtym: 

926 


w 2013 r. 

Rolnictwo i lowiectwo 
Melioracje wodne 

- renowacje rowow gminnych 

Transport i I~cznosc 
Drogi publiczne gminne 

- remonty czqstkowe drog 
Usuwanie skutkow kl~sk 
zywiolowych 
- remont drogi Homowka w 
Kraczkowej 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomosciami 

- remonty biezqce budynkow 
komunalnych 

Oswiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 

- remont budynku szkoly 
w Kraczkowej 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Ochrona zabytkow i opieka nad 
zabytkami 

- remont kapliczek przydroznych na 
terenie gminy 

Kultura fizyczna 

50.000 zl 
50.000 zl 

50.000 zl 

155.900 zl 
125.900 zl 

125.900 zl 

30.000 zl 

30.000 zl 

20.000 zl 

20.000 zl 

20.000 zl 

50.000 zl 
50.000 zl 

50.000 zl 

3.000 zl 

3.000 zl 

3.000 zl 

23.548 zl 
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92601 
wtym: 

Obiekty sportowe 

- rernont stadionu sportowego w 
Rog6znie 
Razem: 

23.548 zl 

23 .548 zl 
302.448 zl 

J 




