
w6rr GMINY lANCUT 

37-100 Larkut 


ul. Mickiewicza 2 a 
 Projekt 

UCHWAt.A BUDZETOWA 

Gminy t.ancut 


na 2013 r. 

Rady Gminy t.ancut 


z dnia ............................. . 


Dzialajq,c na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. " d " oraz lit " i " ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzq,dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) 
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
poin. zm.) w zwiq,zku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzajq,ce ustaw<t 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy 
Lancut u c h w a 1 a, co nast<tpuje: 

§ 1 

1. Ustala sie dochody budtetu gminy na 2012 rok w wysokosci 54.506.384 zl w tym: 
a) 	 dochody biezq,ce 51.495.652 zl 

z tego: 
- dochody zwiq,zane z realizacjq, zadan z zakresu administracji rzq,dowej i innych 

zleconych gminie ustawami w wysokosci 5.577.118 zl 

b) dochody majq,tkowe 3.010.732 zl 


wedlug nast<tpujq,cych irode!: 


Dzial Wyszczeg61nienie 	 Kwota w zl 

1. 	 700 Gospodarka mieszkaniowa 431.200 
a) dochody biezq,ce, w tym: 431.200 
- wplywy z oplat za wieczyste uzytkowanie 6.000 

- dochody z najmu i dzierzawy skladnikow 295.000 
majq,tkowych 
- wplywy z uslug (oplaty za ogrzewanie) 130.000 
- odsetki od nieterminowych wplat 200 

2. 	 710 Dzialalnosc uslugowa 35.000 
a) dochody biezq,ce, w tym: 35.000 
- wplywy z oplat za rozgraniczenia gruntow 35.000 

3. 	 720 Informatyka 470.647 
a) dochody majq,tkowe, w tym: 470.647 
- dotacja ze srodkow unijnych - " PSeAP - 470.647 
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " 
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4. 750 Administracja publiczna 128.773 
a) dochody biez£tce, w tym: 128.773 

- dotacje celowe zwi£tzane z realizacj£t zadan z zakresu 
administracji rz£tdowej i innych zleconych gminie 
ustawami 128.773 

5. 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 3.545 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 
a) dochody biez£tce, w tym: 3.545 
- dotacje celowe zwi£tzane z realizacj£t zadan z 
zakresu administracji rz£tdowej i innych zleconych 
gminie ustawami 3.545 

6. 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 14.846.701 
a) dochody biez£tce, w tym: 14.846.701 
- wprywy z karty podatkowej 3.000 

- podatek od nieruchomosci 3.820.000 
- podatek rolny 1.600.000 

- podatek leSny 17.000 
- podatek od srodk6w transportowych 245.000 
- podatek od spadk6w i darowizn 31.000 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 265 .000 
- odsetki od nieterminowych wplat podatk6w i oplat 37.000 
- wplywy z oplaty skarbowej 25.000 
- wprywy z oplaty eksploatacyjnej 55.000 
- wprywy z oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 180.000 
- udziary we wplywach z podatku dochodowego od 
os6b fizycznych 8.438.701 
- udziary we wplywach z podatku dochodowego od 
os6b prawnych 130.000 

7. 758 R6ine rozliczenia 27.044.136 

a) dochody biez£tce, w tym: 27.044.136 

- subwencja oswiatowa 18.993.304 

- subwencja wyr6wnawcza 7.960.832 
- odsetki od srodk6w na rachunkach bankowych 90.000 

8. 801 O§wiata i wychowanie 1.909.942 
a) dochody biez£tce, w tym: 1.876.037 
- wprywy z odplatnosci za pobyt dzieci w 
przedszkolach 420.000 
- wplywy za wyzywienie 1.092.500 
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- dofinansowanie unijne do nowoutworzonego 
oddzialu przedszkolnego w Soninie 210.298 
- srodki unijne na zaj~cia dodatkowe w szkole 
w Wysokiej 153.239 
b) dochody maj '\tkowe 33.905 
- dofinansowanie unijne do nowoutworzonego 
oddzialu przedszkolnego w Soninie 7.905 
-srodki unijne na zaj~cia dodatkowe w szkole w 
Wysokiej 26.000 

9. 852 Pomoc spoleczna 5.833.660 
a) dochody biez'\.ce, w tym: 5.833 .660 
- dotacje celowe zwi'lZane z realizacj'\. zadan z 
zakresu administracji rz'\.dowej i innych zleconych 
gminie ustawarni 5.444.800 
- dotacje celowe na zadania wlasne 295.860 
- wplywy z odplatnosci za uslugi opiekuncze 33 .000 
- dochody z tytulu swiadczen z funduszu 
alimentacyjnego 60.000 

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.255.473 
a) dochody biez'\.ce 1.296.600 
- srodki z oplat srodowiskowych z Urz~du 
Marszalkowskiego 30.000 

- wplywy z oplat za smieci od mieszkanc6w gminy 1.266.600 
b) dochody maj'\.tkowe, w tym: 1.958.873 
- srodki na dofinansowanie inwestycji pochodzqce z 
RPO 1.958.873 

11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247.307 
a) dochody maj'\.tkowe 247.307 
- srodki dofinansowania pochodzqce z budzetu U .E. 247.307 

12. 926 Kultura fizyczna 300.000 
a) dochody maj'\.tkowe 300.000 
- dofinansowanie unijne do budowy plac6w zabaw 300.000 

Ogolem: 54.506.384 
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2. Ustala si~ dochody budietu gminy na 2013 rok w poniiszej szczeg6lowosci: 

Lp. Dzial, 
Rozdzial, 
Paragraf Nazwa dzialu, rozdzialu, paragrafu Kwota w zl 

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 431.200 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 431.200 
0470 Wplywy z oplat za zarz'ld, uzytkowanie i uzytkowanie 

wieczyste nieruchornosci 6.000 
0750 Dochody z najrnu i dzierzawy skladnik6w 

rnaj'ltkowych Skarbu Panstwa, jednostek sarnorz(ldu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora samorz(ldu terytorialnego oraz innych urn6w 0 

podobnym charakterze 295.000 
0830 Wplywy z uslug 130.000 
0920 Pozostale odsetki 200 

2. 710 Dzialalnosc uslugowa 35.000 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 
0970 Wplywy z rMnych dochod6w 35.000 

3. 720 Informatyka 470.647 
72095 Pozostala dzialalnosc 470.647 
6207 Dotacje celowe w rarnach prograrn6w z udzialern 

srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa 
wart. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i 6 ustawy lub 
platnosci w rarnach budzetu srodk6w europejskich 470.647 

4. 750 Administracja publiczna 128.773 
75011 Urz~dy wOjew6dzkie 127.973 
2010 Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu panstwa na 

realizacjy zadan biez'lcych z zakresu adrninistracji 
rZ(ldowej oraz innych zleconych grninie (zwi¥korn 
gmin) ustawami 127.973 

75045 Kwalifikacja wojskowa 800 
2010 Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu panstwa na 

realizacjy zadan biez'lcych z zakresu adrninistracji 
rZ'ldowej oraz innych zleconych grninie (zwi¥korn 
gmin) ustawami 800 

5. 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.545 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3.545 
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin) ustawami 3.545 

6. 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 14.846.701 

75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b jizycznych 3.000 
0350 Podatek od dzia{alnosci gospodarczej os6b 

fizycznych, op{acanych w formie karty podatkowej 3.000 
75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku le.snego, podatku 

od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat 
lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 
organ iza cyjnych 2.829.000 

0310 Podatek od nieruchomosci 2.610.000 
0320 Podatek rolny 100.000 
0330 Podatek leSny 7.000 
0340 Podatek od srodk6w transportowych 55.000 
0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 55.000 
0910 Odsetki od nieterminowych wp{at z tytu{u podatk6w i 

op{at 2.000 
75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 

od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od 
os6b jizycznych 3.186.000 

0310 Podatek od nieruchomosci 1.210.000 
0320 Podatek rolny 1.500.000 
0330 Podatek lesny 10.000 
0340 Podatek od srodk6w transportowych 190.000 
0360 Podatek od spadk6w i darowizn 31.000 
0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 210.000 
0910 Odsetki od nieterminowych wp{at z tytu{u podatk6w i 

op{at 35 .000 
75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody 

jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie 
ustaw 260.000 

0410 Wprywy z op{aty skarbowej 25.000 
0460 Wprywy z op{aty eksploatacyjnej 55.000 
0480 Wprywy z oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 180.000 

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d 
budzetu pm1.stwa 8.568.701 

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 8.438.701 
0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 130.000 
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7. 758 R6i:ne rozliczenia 27.044.136 
75801 Cz~sc oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek 

samorzqdu terytorialnego 18.993.304 
2920 Subwencje og61ne z budzetu panstwa 18.993.304 
75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin 7.960.832 
2920 Subwencje og61ne z budzetu panstwa 7.960.832 
75814 R6ine rozliczeniajinansowe 90.000 
0920 Pozos tale odsetki (od srodk6w na rachunku 

bankowym) 90.000 

8. 801 O§wiata i wychowanie 1.909.942 
80104 Przedszkola 1.117.703 
0830 Wplywy z uslug 860.994 
0839 Wplywy z uslug 38.506 
2007 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europej ski ch 210.298 

6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 7.905 

80148 Stol6wki szkolne i przedszkola 613.000 

0830 Wplywy z uslug 613.000 
80195 Pozos tala dzialalnosc 179.239 
2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow 0 

ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow 
europejskich 149.780 

2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z 
udzialem srodkow europejskich oraz srodk6w 0 

ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow 
europejskich 3A59 

6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow 
europejskich 25 A13 

6209 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 587 
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9. 852 Pomoc spoteczna 5.833.660 
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia zJunduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 5.449.000 

0920 Pozostale odsetki 4.000 
0970 Wplywy z r6znych dochod6w 26.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin) ustawami 5.389.000 

2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego 
zwiqzanego z realizacjq zadan z zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 30.000 

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy 
spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczqce w zaj((ciach w centrum integracji 
spolecznej 11.200 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin) ustawami 4AOO 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w 
gmin) 6.800 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.400 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w 
gmin) 30AOO 

85216 Zasilki stale 52.900 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w 
gmin) 52.900 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 205.760 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w 
gmin) 205.760 

85228 Uslugi opiekw1.cze i specjalistyczne uslugi opiekw1.cze 84.400 

0830 Wplywy z uslug 33.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pans twa na 

realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 
rZqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin) 51AOO 
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10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.255.473 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 1.958.873 
6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 
kt6rych mowa wart. 5, ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 1.958.873 

90002 Gospodarka odpadami 1.266.600 
0690 Wplywy z r6znych oplat 1.266.600 
90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w 

z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska 30.000 
0690 W pIywy z r6znych oplat 30.000 

11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	 247.307 
92113 Centra kultury i sztuki 247.307 
6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 
kt6rych mowa wart. 5, ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 	 247.307 

12. 926 Kultura fizyczna 	 300.000 
92695 Pozostaia dzialainosc 300.000 
6208 Dotacje ce10we w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 
kt6rych mowa wart. 5, ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 	 300.000 

RAZEM: 	 54.506.384 

3. Ustala si~ wydatki budietu gminy na 2013 rok w wysokosci: 55.580.384 zl 
wtym: 

1. 	 Wydatki biezqce, z tego: 48.080.302 
a) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 37.248.554 
- wynagrodzenia i skiadniki od nich naliczane 27.106.770 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statusowych zadan 10.141.784 
b) dotacje na zadania biezqce 2.743.000 
c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 7.034.100 
d) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 
o ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w cz~sci zwiqzanej 
z realizacjq zadan jednostki samorzqdu terytorialnego 404.648 
e) obsluga dlugu j ednostek samorzqdu terytorialnego 650.000 

2. 	 Wydatki majqtkowe, z tego: 7.500.082 
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a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 
pkt 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 
samorzqdu terytorialnego 7.500.082 

W ukladzie dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej jak ponizej: 

Dzial, 
Rozdzial Wyszczegolnienie Kwota w zl. 

010 
01008 

01030 

600 
60013 

60014 

60016 

60078 

Rolnictwo i lowiectwo 
Melioracje wodne 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

· wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 


Izby rolnicze 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

· wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 


Transport i I~cznosc 
Drogi publiczne wojew6dzkie 
1. Wydatki majqtkowe, w tym: 

· dotacje celowe na pomoc finansowq 

Drogi publiczne powiatowe 

1. Wydatki biezqce, w tym: 

- dotacje celowe na pomoc finansowq 

2. Wydatki majqtkowe, w tym: 

· dotacje celowe na pomoc finansowq 

Drogi publiczne gminne 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym: 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadan statutowych 

2. Wydatki majqtkowe, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 

samorzqdu terytorialnego 

Usuwanie skutk6w kl~sk zywiolowych 


1. Wydatki biezqce, z tego: 


a) wydatki jednostek budzetowych, w tym: 


- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan 


82.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 

32.000 
32.000 
32.000 
32.000 

1.292.000 
250.000 
250.000 
250.000 

90.000 
80.000 
80.000 
10.000 
10.000 

922.000 
822.000 
822.000 

1l.100 
810.900 
100.000 

100.000 
30.000 

30.000 

30.000 

30.000 
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700 Gospodarka mieszkaniowa 456.000 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 456.000 

1. Wydatki biez8,ce, z tego: 356.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 356.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 2.000 
- wydatki zwiqzane z reaJizacjq ich statutowych zadan 354.000 

2. Wydatki majqtkowe, z tego: 100.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwia"zanej z realizacjq zadan jednostek 
samorzqdu terytorialnego 100.000 

710 Dzialalnosc uslugowa 260.000 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 170.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 170.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 170.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 70.000 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 100.000 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 90.000 
1. Wydatki biezqce, z tego 90.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 90.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 10.000 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 80.000 

720 Informatyka 559.193 
72095 Pozostala dzialalnosc 559.193 

1. Wydatki majqtkowe, w tym: 559.193 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 
samorzqdu terytorialnego 559.193 

750 Administracja publiczna 4.194.551 
75011 Urz~dy wojew6dzkie 326.500 

1. Wydatki biezqce, z tego 326.500 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 326.500 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 326.500 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195.000 
1. Wydatki biezqce, z tego: 195.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 5.500 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 5.500 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 189.500 

75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.368.000 
1. Wydatki biezqce, z tego: 3.348.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 3.323.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 2.707.000 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 616.000 



75045 

75075 

75095 

751 

75101 

754 

75405 

75412 

757 
75702 
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b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
2. Wydatki majqtkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 

samorzqdu terytorialnego 

Kwalifikacja wojskowa 

1. Wydatki biezqce, z tego : 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

Promocja jednostek samorzqdu terytoria1nego 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z reaJizacjq ich statutowych zadan 

Pozostala dziala1nos6 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z rea1izacjq ich statutowych zadan 


Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 
Urz~dy nacze1nych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 


Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

Komendy powiatowe policji 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan 

Ochotnicze straze pozarne 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki biezqce jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 


Obsluga dlugu publicznego 
Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek 

jednostek samorzqdu terytorialnego 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) obsluga dlugu jednostek samorzqdu terytorialnego 


25 .000 
20.000 

20.000 
800 
800 
800 
800 

57.251 
57.251 
57.251 
57.251 

247 .000 
247.000 
247.000 
190.000 
57.000 

3.545 

3.545 
3.545 
3.545 
2.000 
1.545 

242.500 

2.500 
2.500 
2.500 
2.500 

240.000 
240.000 
240.000 

41.000 
199.000 

650.000 

650.000 
650.000 
650.000 
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758 
75818 

801 
80101 

80104 

80110 

R6zne rozliczenia 
Rezerwy og61ne i celowe 
I. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

2. Wydatki majqtkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz((sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 

samorzqdu terytorialnego 


Oswiata i wychowanie 
Szkoly podstawowe 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadari. 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

2. Wydatki majqtkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz((sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 

samorzqdu terytorialnego 

Przedszkola 

I. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

b) dotacje na zadania biezqce 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

d) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 


kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz((sci zwiqzanej z 

realizacjq zadan jednostek samorzqdu terytorialnego 

2. Wydatki majqtkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz((sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 

samorzqdu terytorialnego 

Girnnazja 

I. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

. wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

b) dotacje na zadania biezqce 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

d) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 


kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cZ((Sci zwiqzanej z 

realizacjq zadan jednostek samorzqdu terytorialnego 


620.000 
620.000 
420.000 
420.000 
420.000 
200.000 

30.551.001 
13.535.483 
11.736.170 
11.264.770 
9.836.750 
1.428.020 

471.400 
1.799.313 

1.799.313 
6.143.869 
5.895.569 
5.398.860 
4.343.740 
1.055.120 

80.000 
169.300 

247.409 
248.300 

248.300 
6.456.640 
6.456.640 
5.778.940 
5.128.000 

650.940 
420.000 
253.700 

4.000 
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80113 Dowozenie uczni6w do szk61 250.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 250.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 250.000 
- wydatki zwi'l.zane z reaiizacj'l. ich statutowych zadan 250.000 

80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szk61 758.290 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 758 .290 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 758.290 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naiiczane 674.650 
- wydatki zwi'l.zane z reaiizacj'l. ich statutowych zadan 83.640 

80130 Szkoly zawodowe 1.801.530 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 1.801.530 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.724.730 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 1.426.510 
- wydatki zwi'l.zane z reaiizacj'l. ich statutowych zadan 298.220 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 76.800 

80146 Doksztakanie i doskonaienie nauczycieii 120.500 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 120.500 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 120.500 
- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 120.500 

80148 Sto16wki szkolne i przedszkoine 1.305.450 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 1.305.450 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.305.450 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 668.380 
- wydatki zwi'l.zane z reaiizacj'l. ich statutowych zadan 637.070 

80195 Pozostala dzialalnosc 179.239 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 153.239 
a) ) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'l.zanej z 
realizacj'l. zadan jednostek samorz'l.du terytoriainego 153.239 
2. Wydatki maj'l.tkowe, z tego: 26.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'l.zanej z reaiizacj'l. zadan jednostek 
samorz'l.du terytoriainego 26.000 

851 Ochrona zdrowia 180.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 2.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 2.000 
- wydatki zwi'tZ-ane z realizacj'l. ich statutowych zadan 2.000 

85154 Przeciwdzialanie aikohoiizmowi 178.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 178.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 178.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naiiczane 80.000 
- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 98.000 
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852 
85202 

85204 

85205 

85212 

85213 

85214 

85215 

85216 

85219 

85228 

Pomoc spoleczna 
Domy pomocy spolecznej 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 

Rodziny zastl(pcze 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiq;zane z real izacj 'l ich statutowych zadan 

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwi'lzane z realizacjq ich statutowych zadan 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 

pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, 

niekt6re swiadczenia rodzinne za osoby uczestniczqce w 

zajl(ciach w centrum integracji spolecznej 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Dodatki mieszkaniowe 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Zasilki stale 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Osrodki pomocy spolecznej 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacj'l ich statutowych zadan 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiq;zane z real izacj 'l ich statutowych zadan 


7.540.490 
520.000 
520.000 
520.000 
520.000 

30.000 
30.000 
30.000 
30.000 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

5.485.490 
5.485.490 

303.990 
274.640 

29.350 
5.18l.500 

l3.200 
13.200 
l3.200 
l3.200 

300.400 
300.400 
300.400 

9.000 
9.000 
9.000 

80.900 
80.900 
80.900 

785.100 
785 .100 
779.500 
710.500 

69.000 
5.600 

171.400 
171.400 
17l.400 
171.400 
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85295 Pozostala dzialalnos6 143.000 
1. Wydatki biezqce, z tego: 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

143.000 
143.000 

854 
85401 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Swietlice szkolne 

725.680 
630.680 

85415 

1. Wydatki biezqce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenie i skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwiqzane z realizacj'l. ich statutowych zadaiJ. 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
Pomoc materialna dla uczni6w 

630.680 
597.680 
566.000 

31.680 
33.000 
95.000 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

95.000 
95.000 

900 
90001 

90002 

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 
Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 
1. Wydatki biezqce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
2. Wydatki majqtkowe, z tego: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacjq zadan jednostek 
samorzqdu terytorialnego 
Gospodarka odpadami 

5.352.876 
3.583.276 

8.000 
8.000 
8.000 

3.575.276 

3.575 .276 
1.266.600 

1. Wydatki biezqce, z tego: 1.266.600 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.266.600 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 38.000 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 1.228.600 

90003 

90013 

Oczyszczanie miast i wsi 
1. Wydatki biezqce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
Schroniska dla zwierz'l.t 

50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
30.000 

90015 

90095 

1. Wydatki biezqce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
Oswietlenie ulic, placow i dr6g 
1. Wydatki biezqce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
Pozostala dzialalnos6 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

30.000 
30.000 
30.000 

420.000 
420.000 
420.000 
420.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
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92113 


92120 

92195 

926 
92601 

92605 

92695 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Centra kultury i sztuki 
1. Wydatki bieza,ce, z tego: 

a) dotacje na zadania bieza,ce 

Ochrona zabytk6w i opieka na zabytkamj 

1. Wydatki bieza,ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwia,zane z realizacja, ich statutowych zadan 

Pozostala dzialalnosc 

1. Wydatki bieza,ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwia,zane z rea1izacja, ich statutowych zadan 


Kultura fizyczna 
Obiekty sportowe 
1. Wydatki bieza,ce, z tego : 

a) wydatki jednostek budzetu, w tym na: 

- wydatki zwia,zane z realizacja, ich statutowych zadan 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

1. Wydatki bieza,ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwia,zane z real izacj a, ich statutowych zadan 

b) dotacje na zadania bieza,ce 

Pozostala dziala1nosc 

1. Wydatki maja,tkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

fmansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwia,zanej z rea1izacja, zadan jednostek 

samorza,du terytorialnego 


Og61em wydatki: 

4. Ustala si~ wydatki budtetu gminy na 2013 rok w ponitszej szczeg6lowosci: 

Lp. Dzial, 
Rozdzial, 
Paragraf Nazwa dzialu, rozdzialu, paragrafu 

1.867.000 
\.854.000 
1.854.000 
1.854.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

1.003.548 
73.548 
73.548 
73.548 
73.548 

318.000 
318.000 

9.000 
9.000 

309.000 
612.000 
612.000 

612 .000 

55.580.384 

Kwota w zl 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 82.000 
01008 Melioracje wodne 50.000 
4270 Zakup uslug remontowych - renowacja row6w 50.000 
01030 lzby rolnicze 32.000 
2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% 

uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego 32.000 
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2. 600 Transport i I~cznosc 1.292.000 
60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 250.000 
6300 Dotaeja eelowa na pomoe finansow<\. udzielan<\. 

mi~dzy jednostkami samorz<\.du terytorialnego 
na dofinansowanie w!asnyeh zadan inwestyeyjnyeh i 

zakup6w inwestyeyjnyeh 250.000 
60014 Drogi publiczne powiatowe 90.000 
2710 Dotaeje eelowe na pomoe finansow<\. udzielan<\. 

mi~dzy jednostkami samorz<\.du terytorialnego na 
dofinansowanie w!asnyeh zadan biez<\.eyeh 80.000 

6300 Dotaeje eel owe na pomoe finansow<\. udzielan<\. 
mi~dzy jednostkami samorz<\.du terytorialnego na 
dofinansowanie wlasnyeh zadan inwestyeyjnyeh i 
zakup6w inwestyeyjnyeh 10.000 

60016 Drogi publiczne gminne 922.000 
4110 Sk!adki na ubezpieezenia spoleezne 1.000 
4120 Sk!adki na Fundusz Praey 100 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 
4210 Zakup materia!6w i wyposazenia 200.000 
4270 Zakup us!ug remontowyeh 125.900 
4300 Zakup us!ug pozosta!yeh 90.000 
4430 R6zne op!aty i sk!adki 5.000 
4480 Podatek od nieruehomosei 390.000 
6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh, w tym: 100.000 

- opraeowanie dokumentaeji pod ei<tgi pieszo-jezdne 
przy drodze Nr 4 w Kosinie i G!uehowie 100.000 

60078 Usuwanie skutk6w kl~sk zywio!owyeh 30.000 
4270 Zakup uslug remontowyeh 30.000 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 456.000 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 456.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 
4210 Zakup materia!6w i wyposazenia 60.600 
4260 Zakup energii 130.000 
4270 Zakup uslug remontowyeh 20.000 
4300 Zakup uslug pozosta!yeh 40.000 
4430 R6zne op!aty i sk!adki 13.000 
4480 Podatek od nieruehomosei 400 
4530 Podatek od towar6w i us!ug (V A T) 90.000 
6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 50.000 

- projekt modemizaeji O.Z. w Kraezkowej 50.000 
6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek 

budzetowyeh 50.000 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 260.000 
71004 P lany zagospodarowania przes trzen n ego 170.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70.000 
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4300 
71014 
4170 
4210 
4300 

5. 720 
72095 
6057 
6059 

6. 750 
75011 
4010 
4040 
4110 
4120 
75022 
3030 
4210 
4300 
4370 

75023 
3020 
4010 
4040 
4110 
4120 
4140 
4170 
4210 
4260 
4280 
4300 
4350 
4360 

4370 

4410 
4430 
4440 

Zakup uslug pozostalych 
Opracowania geodezyjne i kartograjiczne 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup material6w i wyposazenia 
Zakup uslug pozostalych 

Informatyka 
Pozostala dzialalnosc 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

Administracja publiczna 
Urzedy wojew6dzkie 
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
Skladki na Fundusz Pracy 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 
R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 
Zakup material6w i wyposazenia 
Zakup uslug pozostalych 
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 
Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
Skladki na Fundusz Pracy 
Wplaty na PFRON 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup material6w i wyposazenia 
Zakup energii 
Zakup uslug zdrowotnych 
Zakup uslug pozostalych 
Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
swiadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 
Oplaty z tytulu zakupu usrug telekomunikacyjnych 
swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci 
telefonicznej 
Podr6ze sluzbowe krajowe 
R6zne oplaty i skladki 
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 

100.000 
90.000 
10.000 
5.000 

75.000 

559.193 
559.193 
470.647 

88.546 

4.194.551 
326.500 
269.000 

15.000 
40.000 

2.500 
195.000 
189.500 

3.000 
1.000 

1.500 
3.368.000 

25.000 
2.112.000 

160.000 
360.000 

40.000 
10.000 
35.000 

140.000 
75.000 

3.000 
240.000 

7.000 

5.000 

32.000 
1.000 
8.000 

75 .000 
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4700 Szkolenia pracownik6w nie b~dqcych czlonkami 
korpusu sluzby cywilnej 20.000 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budzetowych 20.000 

75045 Kwalifikacja wojskowa 800 
4300 Zakup uslug pozostalych 800 
75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 57.251 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 20.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 37.251 
75095 Pozostala dzialalnosc 247.000 
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 115.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 1.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64.000 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 10.000 
4260 Zakup energii 6.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 9.000 
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 7.000 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 4.000 

4430 R6zne oplaty i skladki 21.000 

7. 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.545 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3.545 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w l.750 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 250 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 1.545 

8. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 
przeciwpoza rowa 242.500 

75405 Komendy powiatowe policji 2.500 
3000 Wplaty jednostek na fundusz celowy 2.500 
75412 Ochotnicze straie pOiarne 240.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 400 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38.600 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 109.500 
4260 Zakup energii 50.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 5.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 25.000 
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4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh 
swiadezonyeh w ruehomej publieznej sieei 
telefonieznej 1.500 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh 
swiadezonyeh w staejonarnej publieznej sieei 
telefonieznej 4.000 

4430 R6zne oplaty i skladki 4.000 

9. 757 Obstuga dlugu publicznego 650.000 
75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i 

poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego 650.000 
8110 Odsetki od samorzqdowyeh papier6w wartoseiowyeh 

lub zaeiqgni~tyeh przez jednostk~ samorz'l.du 
terytorialnego kredyt6w i pozyezek 650.000 

10. 758 Rozne rozliczenia 620.000 
75818 Rezerwy og6lne i celowe 620.000 
4810 Rezerwy 420.000 
6800 Rezerwy na inwestyeje i zakupy inwestyeyjne 200.000 

11. 801 Oswiata i wychowanie 30.551.001 
80101 Szkoly podstawowe 13.535.483 
3020 Wydatki osobowe nie zaliezane do wynagrodzen 471.400 
4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 7.457.650 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roezne 684.800 
4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 1.478.800 
4120 Skladki na Fundusz Praey 211.500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 
4210 Zakup materiaI6w i wyposazenia 276.500 
4240 Zakup pomoey naukowyeh, dydaktyeznyeh i ksi'l.zek 17.000 
4260 Zakup energii 420.000 
4270 Zakup uslug remontowyeh 50.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnyeh 11.700 
4300 Zakup uslug pozostalyeh 88.000 
4350 Zakup uslug dost<tpu do sieei Internet 6.850 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh 

swiadezonyeh w staejonarnej publieznej sieei 
telefonieznej 12.500 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 5.200 
4430 R6zne oplaty i skladki 7.300 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadezen Soejalnyeh 532.970 
6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 1.799.313 

w tym: 

- kompleksowa termomodernizaeja obiekt6w 
oswiatowyeh w Gminie Laneut 1.198.313 
- rozw6j bazy oswiatowej w Gminie Lafleut poprzez 
rozbudow~ i wyposaz:enie Zespolu Szk61 w Soninie 
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oraz budow~ Przedszkola Publicznego w Soninie 500.000 

- projekt sali girnnastycznej w Handzl6wce 40.000 

- wykonanie placu zabaw w Wysokiej w ramach 
programu " Radosna Szkola " 61.000 

80104 Przedszkola 6.143.869 
2310 	 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez'tce 

realizowane na podstawie porozumien (um6w) 
mi~dzy jednostkami samorz'tdu terytorialnego 80.000 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 169.300 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3.303 .790 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 114.965 
4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 20.288 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298.050 
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.447 
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 608 
4110 Skladld na ubezpieczenia spoleczne 646.100 
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 20.249 
4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3.573 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 92.800 
4127 Skladki na Fundusz Pracy 2.613 
4129 Skladki na Fundusz Pracy 461 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 22.950 
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4.050 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 79.500 
4217 Zakup materia16w i wyposazenia 6.163 
4219 Zakup materia16w i wyposazenia 1.087 
4220 Zakup srodk6w zywnosci 479.500 
4227 Zakup srodk6w zywnosci 21.994 
4229 Zakup srodk6w zywnosci 3.881 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'tzek 25.500 
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'tzek 6.205 
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'tzek 1.095 
4260 Zakup energii 194.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 8.300 
4300 Zakup uslug pozostalych 41.500 
4307 Zakup uslug pozostalych 6.400 
4309 Zakup uslug pozostalych 1.130 
4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 4.600 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 8.600 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 3.850 
4430 R6zne oplaty i skladki 7.600 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 202.170 

4447 	 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 5.313 
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4449 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 937 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, w tym: 239 .000 
- budowa przedszkola w Kosinie 239.000 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 7.905 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.395 
80110 Gimnazja 6.456.640 
2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oswiaty 420.000 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 253.700 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 3.886.500 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 357.300 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 773 .600 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 110.600 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 79.500 
4219 Zakup materialow i wyposazenia 4.000 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqi:ek 10.500 
4260 Zakup energii 216.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 5.150 
4300 Zakup uslug pozostalych 75.000 
4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 5.300 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 7.700 

4410 Podroze sluzbowe krajowe 4.100 
4430 Rozne oplaty i skladki 10.300 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 237.390 

80113 Dowoienie uczni6w do szk6i 250.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 250.000 

80114 Zespoiy ekonomiczno-administracyjne szk6i 758.290 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 520.050 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.200 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 96.500 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 13.900 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 40.000 
4260 Zakup energii 8.500 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 500 
4300 Zakup uslug pozostalych 8.500 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 7.500 

4410 Podroze sluzbowe krajowe 1.000 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 14.040 
4480 Podatek od nieruchomosci 600 
4700 Szkolenie pracownikow nie b~dqcych czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 3.000 
80130 Szkoiy zawodowe 1.801.530 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 76.800 
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1.079.910 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.800 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 216.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 30.800 
4210 Zakup materiaMw i WYPosaZenia 140.000 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'l.zek 5.000 

4260 Zakup energii 40.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 700 
4300 Zakup uslug pozostalych 10.000 
4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 500 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci 
telefonicznej 4.000 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 600 
4430 R6zne oplaty i skladki 3.500 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 93.920 

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 120.500 
4210 Zakup materia16w i wyposaZenia 10.000 
4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 5.000 
4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d'l.cych czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 105 .500 
80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 1.305.450 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 514.080 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.900 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 96.300 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 14.100 
4220 Zakup srodk6w zywnosci 613.000 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 24.070 

80195 Pozostala dzialalnose 179.239 

3247 Stypendia dla uczni6w 5.865 
3249 Stypendia dla uczni6w 135 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3.919 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 91 

4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2.043 

4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 47 

4127 Skladki na Fundusz Pracy 293 

4129 Skladki na Fundusz Pracy 7 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17.789 
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 411 
4217 Zakup materia16w i wyposazenia 68.771 
4219 Zakup materia16w i wyposazenia 1.588 
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'l.zek 5.943 
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'l.zek 137 
4307 Zakup uslug pozostalych 43 .740 
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4309 Zakup uslug pozostalych l.01O 
4417 Podr6ze sluzbowe krajowe 440 
4419 Podr6ze sluzbowe krajowe 10 
4707 Szkoienia pracownik6w nie b((d'l:cych czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 977 
4709 Szkolenia pracownik6w nie b((d'l:cych czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 23 
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budzetowych 25.413 
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budzetowych 587 

12. 851 Ochrona zdrowia 180.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 1.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 1.000 
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 178.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 9.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 1.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 9.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 89.000 

13. 852 Pomoc spoleczna 7.540.490 
85202 Domy pomocy spolecznej 520.000 
4330 Zakup uslug przez jednostki samorz'l:du terytorialnego 

od innych jednostek samorz'l:du terytorialnego 520.000 

85204 Rodziny zastwcze 30.000 

4330 Zakup uslug przez jednostki samorz'l:du terytorialnego 
od innych jednostek samorz'l:du terytorialnego 30.000 

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie 2.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 2.000 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z Junduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 5.485.490 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 2.500 
3110 Swiadczenia spoleczne 5.179.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 172.400 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.800 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8l.900 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 4.540 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 5.700 
4260 Zakup energii 3.500 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 200 
4300 Zakup uslug pozostalych 10.000 
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4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 4.000 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 50 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 5.500 

4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d'l.cych czlonkami 
korpusu sluzby cywilnej 400 

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy 
spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczqce w zaj(:ciach w centrum integracji 
spolecznej 13.200 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 13 .200 
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 300.400 
3110 Swiadczenia spoleczne 300.400 
85215 Dodatki mieszkaniowe 9.000 
3110 S wiadczenia spoleczne 9.000 
85216 Zasilki stale 80.900 
3110 Swiadczenia spoleczne 80.900 
85219 Osrodki pomocy spolecznej 785.100 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 5.600 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 560.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 100.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 10.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 20.000 
4260 Zakup energii 5.500 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 800 
4300 Zakup uslug pozostalych 19.000 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonamej pubJicznej sieci 
telefonicznej 6.000 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 500 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 15.400 
4480 Podatek od nieruchomosci 800 
4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d'l.cymi czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 1.000 
85228 Uslugi opiekw1cze i specja/istyczne uslugi opiekw1cze 171.400 
4300 Zakup uslug pozostalych 171.400 
85295 Pozostala dzialalnosc 143.000 
3110 Swiadczenia spoleczne 143.000 

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 725.680 
85401 Swietlice szkolne 630.680 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 33.000 
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4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 427.500 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roezne 39.800 
4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 86.000 
4120 Skladki na Fundusz Praey 12.700 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadezen Soejalnyeh 31.680 

85415 Pomoc materialna dla uczniaw 95.000 
3240 Stypendia dla uezni6w 86.000 
3260 lone formy pomoey dla uezni6w 9.000 

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 5.352.876 
90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 3.583.276 
4430 R6zne oplaty i skladki 8.000 
6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowych 221.000 

wtym: 
- projekt kanalizacji Albigowa-Honie 100.000 
- projekt sieei wod-kan. w Gluchowie 9.000 
- projekt przebudowy kanalizacji w Handzl6wce 7.000 
- projekt rozbudowy sieci wod-kan w Wysokiej 15.000 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wod-kan 
( wykonane przez mieszkanc6w ) 90.000 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.866.319 
w tym: 
- poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy Lancut 1.866.319 
w wod€( pitn't 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.487.957 
wtym: 
- poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy Lancut 1.487.957 
w wod€( pitn't 

90002 Gospodarka odpadami 1.266.600 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 30.000 
4110 Skladki na ubezpieezenia spoleczne 7.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 1.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 1.228.600 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 50.000 
4210 Zakup materia16w i wyposazenia 5.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 45.000 
90013 Schroniska dla zwierzqt 30.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 30.000 

90015 Oswietlenie ulic, placaw i drag 420.000 
4260 Zakup energii 280.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 140.000 

90095 Pozostala dzialalnosc 3.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 3.000 

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.867.000 
92113 Centra kultury i sztuki 1.854.000 
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2480 

92120 
4270 
92195 
4210 

17. 926 
92601 
4210 
4260 
4270 
4300 

92605 
2820 

4210 
92695 
6058 
6059 

Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej 
instytucji kultury - dotacja dla C.K. Gminy Lancut 
Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 
Zakup us1ug remontowych 
Pozos tala dzialalnosc 
Zakup materia16w i wyposazenia 

Kultura fizyczna 
Obiekty sportowe 
Zakup materia16w i wyposazenia 
Zakup energii 
Zakup us1ug remontowych 
Zakup uslug pozosta1ych 
Zadania z zakresu kultury fizycznej 
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 
. dotacje na realizacjlt zadan sportowych na terenie 
gmmy 
Zakup materia16w i WYPosaZenia 
Pozostala dzialalnosc 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 
wtym: 
- budowa plac6w zabaw i utworzenie miejsca 
rekreacji na terenie Gminy Lancut 

1.854.000 
3.000 
3.000 

10.000 
10.000 

1.003.548 
73.548 
33.000 
12.000 
23.548 

5.000 
318.000 

309.000 

309.000 
9.000 

612.000 
300.000 
312.000 

312.000 

Razem wydatki: 55.580.384 

5. Ustala si~ wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci 5.577.118 zl jak poniiej: 

750 Administracja publiczna 128.773 
75011 Urz((dy wojew6dzkie 127.973 

1. Wydatki biezqce, z tego: 127.973 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 127.973 
. wynagrodzenia i sk1adki od nich naliczane 127.973 

75045 Kwalifikacja wojskowa 800 
1. Wydatki biezqce, z tego: 800 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 800 
. wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadail 800 

751 Urz~dy nacze)nych organow wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.545 

75101 Urz((dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 3.545 
1. Wydatki biezqce, z tego : 3.545 
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a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 3.545 
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 2.000 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 1.545 

852 Pomoc spoleczna 	 5.444.800 
85212 	 Swiadczenia rodzirme, swiadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia spolecznego 5.389.000 
1. Wydatki biezqce, z tego: 5.389.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 210.000 
- wynagrodzenie i skladki od nich naliczane 210.000 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.179.000 

85213 	 Sklaciki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niekt6re swiadczenia rodzinne za osoby uczestniczqce w 
zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 4.400 
1. Wydatki biezqce, z tego: 	 4.400 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 4.400 
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 51.400 

1. Wydatki biezqce, z tego: 51.400 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 51.400 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 51.400 

§2 

1. 	 Ustala si~ deficyt budzetu gminy w wysokoSci 1.074.000 zl. Zr6dlem pokrycia 
planowanego deficytu w wysokosci 1.074.000 zl ustala si~: 
- dlugoterminowe kredyty bankowe w kwocie 1.074.000 zl 

2. 	 Ustala si~ przychody budzetu gminy w wysokosci 3.360.000 zl z tego: 
952 	 Przychody z zaciqgni~tych pozyczek i kredyt6w na rynku krajowym 3.360.000 zl 

wtym: 
- dlugoterminowe kredyty w kwocie 3.360.000 zl 

3. 	 Ustala si~ rozchody budzetu gminy w wysokosci 2.286.000 zl, z tego: 
992 	 Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredyt6w 2.286.000 zl, w tym: 

- splat~ zaciqgni~tej pozyczki - 89.000 zl 
- splata zaciqgni~tych kredyt6w - 2.197.000 zl 

4. 	 Ustala si~ limit zobowiqzan z tytulu zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek w kwocie 
3.360.000 zl, w tym: 

- na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu gminy w kwocie 1.074.000 zl, 

- na splat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan z tytulu zaciqgni~tych kredyt6w 


i pozyczek w wysokosci 2.286.000 zt. 

§ 3 

1. 	 Tworzy si~ rezerw~ og61nq w wysokosci 300.000 zl 
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2. 	 Tworzy si~ rezerw~ celowq na realizacj~ zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego 
w wysokosci 120.000 z{ 

3. 	 Tworzy si~ rezerw~ celowq na realizacj~ zadan inwestycyjnych w gminie w 
wysokosci 200.000 z{ 

§4 

Wyodr~bnia si~ limity wydatk6w na programy i projekty realizowane ze srodk6w 
pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci 4.961.417 zl w tym: 
1) Projekt " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - projekt 

realizowany przy udziale Marsza1ka W ojew6dztwa Podkarpackiego 
wsp6Hinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dzial 720 Informatyka 559.193 
72095 Pozostala dzialalnosc 559.193 

a) wydatki majqtkowe 559.193 

2) Projekt" Kochajcie dziecinstwo i sprzyjajcie jego zabawom " - projekt 
wsp6lfinansowany z Programu Operacyjnego - Kapita{ Ludzki realizowany przez 
Przedszkole Publiczne w Soninie . 
Dzial 801 	 Oswiata i wychowanie 256.709 

80104 	 Przedszkola 256.709 
a) wydatki biezqce 247.409 
b) wydatki majqtkowe 9.300 

3) Projekt " Podkarpacie stawia na zawodowc6w " - projekt finansowany z Programu 
Operacyjnego - Kapital Ludzki przez Zesp6{ Szk61 w Wysokiej 
Dzial 801 	 Oswiata i wychowanie 179.239 

80195 	 Pozos tala dzialalnosc 179.239 
a) wydatki biezqce 153.239 
b) wydatki majqtkowe 26.000 

4) Projekt" Poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy Lancut w wod~ pitnq 
poprzez rozbudow~ sieci wodociqgowej wraz z przebudowq i rozbudowq istniejqcych 
dw6ch stacji uzdatniania wody " - projekt wsp6lfinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
Dzial 900 	 Gospodarka komunalna 3.354.276 

i ochrona srodowiska 
90001 	 Gospodarka sciekowa ochrona 3.354.276 

w6d 
a) wydatki majqtkowe 3.354.276 

5) Projekt " Budowa plac6w zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie Gminy 
Lancut "- projekt wsp6lfinansowany z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 
Dzial 926 	 Kultura fizyczna 612.000 

92695 	 Pozostala dzia{alnosc 612.000 
a) wydatki majqtkowe 612.000 
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§ 5 

1) Ustala si~ szczegolowe zasady wykonania budzetu gminy: 

a) zgodnie z art. 1 ust 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 0 funduszu soleckim i okresla si~ 


wydatki na przedsi~wzi~cia w ramach Funduszu Soleckiego w wysokosci 211.932 zl 

z tego: 


Dzial 600 Transport i I~cznosc 181.836 
60016 Drogi publiczne gminne 181.836 

a) wydatki biez(~ce, w tym: 181.836 
* Solectwo Albigowa - remont drog gminnych 23.548 
* Solectwo Cierpisz- remont drog gminnych 23.548 
* Solectwo Gluchow - remonty drog gminnych 23.548 
* Solectwo Handzlowka - remont drog gminnych 17.000 
* Solectwo Kosina - remont drog gminnych 23.548 
* Solectwo Kraczkowa - remont drog gminnych 23.548 
* Solectwo Sonina - remont drog gminnych 23.548 
* Solectwo Wysoka - remont drog gminnych 23.548 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 	 6.548 
70005 	 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 6.548 

a) wydatki biez~ce, w tym: 6.548 
* Solectwo Handzlowka - remont " Parku Magrysia " 	 6.548 

Dzial 926 Kultura fizyczna 	 23.548 
92601 	 Obiekty sportowe 23.548 

- wydatki biez~ce, w tym: 23.548 
* Solectwo Rogozno - remont obiektu stadionu 	 23 .548 

b) zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 0 wychowaniu w trzezwosci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi i okreSla si~ dochody z tytulu wydawania zezwolen na 
sprzedaz napojow alkoholowych na kwot~ 180.000 zl i wydatki wynikaj~ce z Gminnego 
Programu Profilaktyki i przeciwdzialaniu Alkoholizmowi na kwot~ 178.000 zl oraz 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na kwot~ 2.000 zl. 

c) zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i 
okresla si~ dochody z tytulu wplat wynikaj~cych z ustawy Prawo ochrony srodowiska w 
wysokosci 30.000 zl oraz wydatki na finansowanie zadan z zakresu ochrony srodowiska i 
gospodarki wodnej w wysokosci 30.000 zl, w tym: 

- przedsi~wzi~cia zwi'lZane z gospodark~ odpadami - wywoz odpadow 
wielkogabarytowych z terenu gminy 25.000 zl 
- edukacja ekologiczna ( nagrody w konkursach ekologicznych, szkolenia 
ekologiczne , akcja " Sprz~tanie swiata " ) 5.000 zl 

2) Ustala 	si~ dochody i wydatki budzetu gminy zwi'lZane ze szczegolnymi zasadami 
wykonywania budzetu, z tego: 
a) dochody gminy zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych 
zleconych gminie odr~bnymi ustawami w wysokosci 5.577.118 zl oraz wydatki 
finansowane z tych dochod6w w wysokosci 5.577.118 zl. 
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§ 6 


Uchwala si~ plan przychod6w zak!ad6w budzetowych w wysokosci 3.682.500 z! 
i wydatk6w w wysokosci 3.536.500 z! zgodnie z za!qcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa!y. 

§7 

Ustala si~ dotacje udzielone z budzetu gminy w wysokosci 3.037.500 z! zgodnie 
z za!qcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa!y. 

§ 8 

Upowa:znia si~ W6jta Gminy do: 
1. 	 Dokonywania zmian planu wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu wydatk6w 

na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dzia!u. 
2. 	 Przekazywania uprawnien kierownikom jednostek budzetowych do dokonywania 

przemeslen planowanych wydatk6w biezqcych, w tym na uposazenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, mi~dzy paragrafami w ramach rozdzia!u. 

3. 	 Lokowania wolnych srodk6w na rachunkach bankowych w irmych bankach niz 
bank prowadzqcy obs!ug~ budzetu gminy. 

§ 9 

Wykonanie uchwa!y powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 10 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2013 r. 
i podlega ogloszeniu w "Dziermiku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego". 

/
I l, 




