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Budzet Gminy Lailcut na 2011 r. zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal~ 


Nr VII35111 z dnia 22 lutego 2011 r. po stronie dochod6w w wysokosci 50.833.041 zl, 

zas po stronie wydatk6w kwocie 56.833.041 z1. 

Budzet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Rad~ Gminy oraz W6jta 

Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 52.997.993 zl, zas 

po stronie planowanych wydatk6w 61.539.295 zl. 


Dochody: 
Realizacja dochod6w na koniec 2011 r. wyniosla 54.295.811,36 zl, co stanowilo 
102,4% planu. Realizacja dochod6w w poszczeg61nych dzialach przedstawia si~ 

nast~puj~co: 

1. Rolnictwo i lowiectwo 161.730,16 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj~ z: 

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
przez rolnik6w paliwa ( dotacja na zadania zlecone ) 160.877,29 zl 
- wplyw6w z czynszu za obwody lowieckie 852,87 zl 

2. Transport i l~cznosc 2.544.804,15 zl 
Wplywy w tym dzia1e wynikaj~ z: 

- dotacji celowej z budzetu panstwa na realizacj~ budowy drogi 
W Handzl6wce 979.600,00 zl 
- dotacji celowej z budzetu panstwa na usuwanie skutk6w 
powodzi - modemizacja drogi w Wysokiej 200.0000,00 zl 
- zwrotu srodk6w unijnych z 2010 r. za wydatki poniesione 
w zwi~zku z budow~ drogi w Kraczkowej 1.219.657,86 zl 
- dotacji z Gminy Chmielnik do realizacji drogi Handzl6wka 
Zabrat6wka ( za roboty wykonane na terenie Gminy Chmielnik ) 119.546,29 zl 
- dofinansowanie z FOGR-u do drogi w Cierpiszu 21.000,00 zl 
- otrzymanej darowizny na remont drogi w Soninie 5.000,00 zl 

3. Gospodarka mieszkaniowa 443.710,81 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj~ z gospodarki gruntami i nieruchomosciami b~d~cymi 
wlasnosci~ gminy, z tego: 

a) wplywy z oplat za wieczyste uzytkowanie 1.978,28 zl 
b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj~tkowych (czynsze)286.376,16 zl 
c) wplywy z uslug 115.725,08 zl 
d) wplywy ze sprzedaZy skladnik6w maj~tkowych 39.111,29 zl 
w tym m.in.: 

* odszkodowanie za dzialk~ w Soninie 8.250,00 zl 
* ze sprzedazy dzialki w Rog6zuie 27.968,00 zl 
* ze sprzedazy drewna 643,29 zl 
* ze sprzedazy samochodu (zlomowanie -Fiat UNO) 500,00 zl 
* z rozbi6rki budynku w Kosinie 1.750,00 zl 

e) odsetki od nieterminowych wplat 55,00 zl 
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4. Dzialalnosc uslugowa 	 26.308,00 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj~ z wplat za rozgraniczenia grunt6w reaIizowane przez 
gmm~. 

5. 	 Administracja publiczna 181.708,10 zl 
wtym: 

a) urz~dy wojew6dzkie- dotacje na zadania zlecone 126.719,00zl 
b) kwalifikacja wojskowa - dotacje na zadania zlecone 716,80 zl 
c) spis powszechny i inne - dotacje na przeprowadzenie spisu 
powszechnego 30.293,00zl 
d) dochody z tytulu umieszczenia reklam na materialach 
promocyjnych gminy 5.000,00 zl 
e) dochody zwi~zane z realizacj~zadaii zleconych - oplata 
za udost~pnianie danych osobowych 9,30 zl 
t) dofinansowanie ze srodk6w unijnych do wydanych materia16w 
promocyjnych 18.970,00 zl 

6. 	 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa, w tym: 33.033,00 zl 
- dotacje na prowadzenie stalego rejestru wyborc6w 3.393,00 zl 
- dotacje na przeprowadzenie wybor6w do Sejmu i Senatu 29.640,00 zl 

7. 	 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz 
wydatki zwi~zane z ich poborem 12.946.567,99 zl 

Dochody w tyro dziale zostaly wykonane w 105,8% w stosunku do planu, z tego: 
a) wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 
( karta podatkowa ) 5.540,38 zl 
b) wplywy z podatk6w i oplat od os6b prawnych 2.517.452,83 zl 
w tyro m.in.: 

- podatek od nieruchomosci 2.346.416,00 zl 
- podatek roiny 67.554,00 zl 
- podatek Iesny 6.472,00 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 42.791,00 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 22.622,00 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 1.597,83 zl 

c) wplywy z podatk6w i oplat od os6b fizycznych 2.853.893,10 zl 
w tyro: 

- podatek od nieruchomosci 1.193.108,06 zl 
- podatek roIny 1.084.842,75 zl 
- podatek Iesny 9.596,20 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 244.908,66 zl 
- podatek od spadk6w i darowizn 38.058,00 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 242.953,55 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 40.425,88 zl 

d) wplywy z oplaty skarbowej 	 35.374,55 zl 
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e) wplywy z oplaty eksploatacyjnej 	 52.154,21 zl 
f) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 	 162.736,16 zl 
h) udzialy gmin w podatkach stanowi'l.cych doch6d budzetu panstwa, 
w tym: 	 7.318.320,87 zl 
- udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych 7.092.783,00 zl 
- udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 	 225.537,87 zl 

Wplywy z karty podatkowej w 2011 r. zmniejszyly si~ w stosunku do roku 2010 
o 39,0%, a zaieglosci na koniec roku wynosz'l. 31.466,80 zl i S'l. mniejsze niz na koniec 
2010 r. 0 8,7 %. 
Dochody z tytulu udzialu gmin w podatkach stanowi'l.cych dochody budzetu panstwa 
( udzialy w PIT i CIT) zostaly wykonane w 102,6% w stosunku do ustalonego planu 
otrzymanego z Ministerstwa Finans6w. 
Dochody z tytulu podatk6w lokalnych od os6b prawnych zostaly wykonane w 
89,5%w stosunku do naleznosci, w tym podatek od nieruchomosci w 90,1 %, a podatek 
rolny w 99,6 %. Zaieglosci w podatku od nieruchomosci wynosz'l. 261.674,30 zl 
( 6 podmiot6w ) a w podatku rolnym 294,00 zl ( 3 podmioty ). 
Na zalegaj'l.cych z oplatami w podatkach od os6b prawnych wystawiono 14 
upomnienia oraz 2 tytuly wykonawcze. 
W podatkach od os6b prawnych w 2011 roku nie rozpatrywano podan 0 umorzenie 
podatku. 
Dochody z tytulu podatk6w od os6b fizycznych zostaly wykonane w 69,1% 
w stosunku do naleznosci, w tym w podatku od nieruchomosci w 61,2%, natomiast 
w podatku rolnym 89,1 %. 
Zaieglosci w podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych wynosz'l. 761.379,96 zl 
i zwi~kszyly si~ w stosunku do 2010 r. 0 25,8%, natomiast zaieglosci w podatku 
rolnym od os6b fizycznych wynosz'l. 141.823,10 zl i zwi~kszyly si~ w stosunku do 
2010 r. 08,7 %. 
Na zalegaj'l.cych w zaplacie podatku od os6b fizycznych wystawiono I'l.cznie 2.967szt 
upomnien oraz 261 szt tytuI6w wykonawczych do komomika. 
W podatku rolnym oraz od nieruchomosci od os6b fizycznych umorzono I'l.cznie 
kwot~ 81.422,25 zl po rozpatrzeniu 260 podan, co stanowilo 2,6% og6lu wymiaru. 
Podatek od srodk6w transportowych zostal wykonany w 72,6% w stosunku do 
naleznosci. Zaieglosci w tym podatku na koniec roku wynosz'l. 106.386,97 zl 
i zmniejszyly si~ w stosunku do 2010 roku 0 13,7%. Na zalegaj'l.cych wystawiono 
72 szt upomnien oraz 22szt tytuI6w wykonawczych do komomika. 
W 2011 roku w podatku od srodk6w transportowych umorzono kwot~ 7.307,90 zl po 
rozpatrzeniu 11 podan, co stanowilo 1,9% wymiaru. 

8. 	 Rozne rozliczenia 26.044.173,90 zl 
z tego: 
- subwencja oswiatowa 17.689.484,00 zl 
- uzupelnienie subwencji og6lnej 637.312,00 zl 

• 	 - subwencja wyr6wnawcza 7.530.324,00 zl 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 98.877,84 zl 
- rozliczenia z lat ubieglych ( Urz'l.d Pracy ) 34.878,06 zl 
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- dotacje eel owe z budzetu pailstwa - zwrot srodk6w funduszu 
solecki ego z 2010 r. 53.298,00 zl 

10. Oswiata i wychowanie 1.912.905,15 zt 
z tego: 

a) szkoly podstawowe 509.189,08 zl 
w tym m.in.: 
- dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy sali 
gimnastycznej przy szkole w Albigowej 500.000,00 zl 
- wplywy z najmu obiekt6w oswiatowych 3.700,00 zl 
- oplaty za wod~, ogrzewanie i energie elektryczn~ 2.217,08 zl 
- wplywy z oplat za basen 3.272,00 zl 
b) przedszkola 945.043,02 zl 
w tym m.in.: 
- odplatnosc za pobyt dzieci w przedszkolach ( oplata 
stala) 517.933,13 zl 
- wplywy z oplat za wYZywienie 427.109,89 zl 
c) gimnazja 8.624,89 zl 
w tym m. in.: 
- wplata Stowarzyszenia w Handzl6wce za energi« 6.620,89 zl 
- wplywy ze sprzedaZy zlomu 1.960,00 zl 
d) szkoly zawodowe - szkola srednia w Wysokiej 2.068,00 zl 
wtym: 
- wplywy za wynajem pomieszczeil 1.840,00 zl 
- oplaty za wydawanie duplikat6w swiadectw 228,00 zl 
e) stol6wki szkolne - wplywy z oplat za WYZywienie 447.078,16 zl 
t) pozostala dzialalnosc - dotacja celowa 902,00 zl 

10. Pomoc spoteczna 6.922.769,58 zt 
z tego: 

a) dotacja na swiadczenia rodzinne oraz fundusz 
alimentacyjny 5.972.286,99 zl 
b )dochody zwi~zane z realizacj~ zadail zleconych 34.741,07 zl 
c) dotacje na oplacanie skladek zdrowotnych 8.862,20 zl 
d) dotacje na zasilki i pomoc w naturze 48.280,10 zl 
e) otrzymane darowizny 1.760,00 zl 
f) dotacje na zasilki stale 57.279,87 zl 
g) dotacje na utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej 293.883,00zl 
h) dofinansowanie unijne z Wojew6dzkiego Urz«du 
Pracy do realizacji zadail z zakresu pomocy 
spolecznej 171.563,71 zl 
i) dotacje na uslugi opiekuilcze 33.392,00 zl 
j) wplywy z uslug opiekunczych 31.301,71 zl 
k) dotacje na usuwanie skutk6w powodzi 20.000,00 zl 
k) dotacja na realizacj~ dozywiania dla potrzebuj~cych 284.160,00 zl 
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11. Pozos tale zadania w zakresie polityki spolecznej 576.041,20 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj(l z: 

- dotacji otrzymanej na wyplaty stypendi6w 
dla uczni6w 107.856,51 zl 
- otrzymanych srodk6w unijnych z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy na programy w zakresie dodatkowych 
zaj~c pozalekcyjnych w szkolach w Albigowej, 
Soninie i Gluchowie 468.184,69 zl 

12. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2.502.059,32 zl 
Wykonane dochody wynikaj(l z otrzymanych srodk6w: 

- dofinansowania unijnego do realizacji kanalizacji 
w Handz16wce 1.850.120,00 zl 
- wplat mieszkaflc6w na podl(lczenia do kanalizacji 610.532,19 zl 
- z tytulu oplat srodowiskowych 25.726,23 zl 
- z tytulu dotacji z WFOSiGW na usuwanie azbestu 15.680,90 zl 

Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzial6w klasyfikacji 
budzetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biez(lcych i maj(ltkowych oraz w ukladzie 
dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w przedstawia zal(lcznik Nr 1 do sprawozdania. 

Wydatki: 
Wydatki za rok 2011 zostaly wykonane w kwocie 55.009.933,77 zl w 89,4% 
w stosunku do planu. Wykonanie wydatk6w w poszczeg61nych dzialach przedstawia 
si~ nast~puj(lCo: 

1. Rolnictwo i lowiectwo 276.522,11 zl 
z tego: 
a) melioracje wodne - renowacja row6w gminnych 92.647,04z1 
b) wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 22.997,78 zl 
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
kupowanego przez rolnik6w 160.877,29 zl 

Wykorzystanie wydatk6w w tym dziale wynioslo 99,1%. Nie wykorzystano kwot~ 
2.555,89 zl. 

2. Transport i I~cznosc 5.320.355,12 zl 
Srodki w tym dziale wykorzystano w 92,8%, z tego: 
, a) pomoc finansowa dla Wojew6dztwa Podkarpackiego, 450.000,00 zl 
Srodki wykorzystano na: 

- budowa chodnika przy drodze wojew6dzkiej w Soninie 200.000,00 zl 
- budowa chodnika przy drodze wojew6dzkiej w Wysokiej 150.000,00 zl 
- budowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze 
Wojew6dzkiej w A1bigowej 100.000,00 zl 
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Na pomoc finansow't dla Wojew6dztwa Podkarpackiego wykorzystano 100% 
zarezerwowanych srodk6w. 

b) pomoc finansowa dla Powiatu Lailcuckiego 
w tyrn: 
- modemizacja drogi powiatowej Albigowa-Hus6w 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kosinie 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cierpiszu 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gluchowie 
- zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej w Albigowej 

Na pomoc finansow't dla powiatu wykorzystano 99,4% srodk6w. 

c) wydatki na drogi gminne 

l.19l.918,00 zl 

411.918,00 zl 
120.000,00 zl 
300.000,00 zl 

29.696,25 zl 
249.936,99 zl 

80.000,00 zl 

3.678.803,88 zl 
Z wykorzystanych srodk6w na drogi w poszczeg6lnych miejscowosciach wykonano 
nast~puj'tce roboty: 

* Albigowa 
w tyrn m.in.: 

- odwodnienie przy drodze " Reizer6wka " 
- zakup kamienia 

* Cierpisz 
w tyrn m.in.: 

- remont drogi dojazdowej " Do lasu " 
( w tyrn nawierzchnia bitumiczna ) 

- zakup kamienia 

* Gluchow 
w tyrn m.in.: 


- prace ziemne przy parkingu DK 

- zakup kamienia 


* Handzlowka 
w tym m.in.: 

- przebudowa drogi gminnej Handzl6wka
Zabrat6wka ( droga wsp6lfinansowana ze srodk6w 
budzetu pailstwa ) 
- nadz6r inwestorski na przebudowywanej drodze 
- remont drogi " Pulanki " 
- zakup kamienia 

* Kosina 
w tyrn m.in.: 

- remont drogi " Male Doly " 

- zakup kamienia 

- remonty przepust6w i wykonanie row6w 

- remont drogi " Do obeliska " 


57.310,27 zl 

12.597,75 zl 
2l.597,75 zl 

139.844,50zl 

11l.175,55 zl 
20.001,00zl 

47.207,24 zl 

4.950,75 zl 
22.446,85 zl 

2.075.529,84 zl 

1.945.044,12 zl 
38.900,88 zl 
35.257,95zl 
17.500,40 zl 

296.776,37 zl 

148.437,08 zl 
22.754,12 zl 

9.844,92 zl 
39.999,99 zl 
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- wykup dzialki pod ci'llii pieszo-jezdne 27.467,00 zl 

* Kraczkowa 87.234,42 zl 
w tym m.in.: 

-roboty dodatkowe na drodze gminnej " Zagumnia 
P6lnocne" 11.566,06 zl 
- zakup kamienia 19.268,95 zl 

* Rog6zno 168.859,04 zl 
w tym m.in.: 

- prace ziernne przy drogach wewn~trznych 23.763,60 zl 
- remont drogi wewn~trznej " Zagumnia W schodnie " 120.000,00 zl 
- zakup kamienia 5.640,00 zl 

* Sonina 116.378,88 zl 
w tym m.in.: 

- zakup kamienia 21.267,87 zl 
- zabezpieczenie przepustu i usuwanie zniszczen 
po silnych opadach deszczu 50.575,11 zl 

* Wysoka 440.425,71 zl 
w tym m.in.: 

- remont drogi wewn~trznej " Budy " 406.065,53 zl 
- zakup kamienia 20.223,87 zl 

W wydatkach na poszczeg61ne miejscowosci zostaly wykorzystane srodki 
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokosci 187.353,00 zl, ( po 
20.817,00zl na poszczeg61ne solectwo ). Srodki zostaly wydatkowane na biez~ce 
remonty dr6g gminnych ( zakup kamienia, remonty cz~stkowe dr6g ). 

Pozostale srodki zostaly wykorzystane na ubezpieczenie dr6g, nadzory inwestycyjne 
na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetarg6w (ogloszenia) oraz 
podatek od nieruchomosci od dr6g ( kwota podatku za 2011 r. - 210.200,00 zl ) 
Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 408.169,38 zl, w tym m.in. na: 

- przebudowa drogi gminnej Handz16wka-Zabrat6wka ( wartosc 
po przetargu nizsza niz wartosc kosztorysowa zgloszona do 
dofinansowania w ramach programu przebudowy dreg lokalnych 
tzw. " Schetyn6wka " ) 155.280,96 zl 
- projekt ci'lli6w pieszo-jezdnych w Kosinie i Rog6znie 
( realizacja zadania przeszla na 2012 r.- inwestorem gl6wnym jest 
GDDKiA) 195.831,00 zl 

Pozostale srodki wynikaj~ z oszcz~dnosci wyniklych w trakcie realizacji zadan 
inwestycyjno-remontowych na drogach oraz biez~cym utrzymaniu dr6g. 
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3. Gospodarka mieszkaniowa 1.834.320,13 zl 
Wydatki w tym dziale byly zwi'\:.zane z biez'\:.cym utrzymaniem, remontami 
i inwestycjami w budynki komunalne znajduj'\:.ce si~ w zasobach gminy, z tego: 

a) inwestycje i remonty budynk6w komunalnych 1.553.084,02 zl 
w tym m.in.: 
*Albigowa - montaz aparatu osuszaj'\:.cego w O.K. 4.920,00zl 

- remont budynku Albigowa-Honie 14.004,20 zl 
- remont schod6w w OZ 2.348,82 zl 

* Cierpisz - remont Domu Spolecznego 3.929,04 zl 
* Gluch6w - remont grzybka 5.475,65 zl 

-remontbudynkuO.K. 25.186,85 zl 
* Handz16wka - wykonanie monitoringu 8.487,00 zl 

- remont budynku orkiestr6wki 3.075,00 zl 
* Kosina - budowa zaplecza kuchennego 49.991,32 zl 

- budowa parkingu przy D .K. 24.994,47 zl 
* Kraczkowa - rozbudowa budynku O.K. 1.213.530,01 zl 

- remont schod6w przy O.Z. 4.021,12 zl 
* Sonina - wykonanie monitoringu 9.348,00 zl 
* Wysoka - wykonanie monitoringu 11.562,00 zl 
* remont pomieszczen U.G. 104.857,84 zl 
* zakup dzialek 64.277,70 zl 
wtym: 

- zakup dzialek pod drog~ w Wysokiej 8.995,00 zl 
- zakup dzialek w Gluchowie 30.222,70 zl 
- zakup dzialek w Rog6znie 15.460,00 zl 
- zakup dzialek w Kraczkowej 9.600,00 zl 

b) wydatki na energi~ ( energia elektryczna, gaz ) 121.158,73 zl 
c) podatek VAT od wystawionych faktur ( podlega zwrotowi 
zU.S. ) 94.545,00 zl 
d) ubezpieczenie budynk6w 6.665,94 zl 
e)biez'\:.ce utrzymanie budynk6w, drobne remonty, ekspertyzy, 
przegl'\:.dy okresowe budynk6w, ogrzewanie, scieki 58.866,44 zl 

Z planowanych srodk6w na inwestycje, remonty i utrzymanie budynk6w gminnych 
nie wykorzystano kwoty 2.457.939,87 zl, z tego m.in.: 

- zakup dzialek 90.722,30 zl 
- modemizacja O.K. Kraczkowa (kwota wynikla po przetargu 
byla znacznie nizsza niz wartosc kosztorysowa, cz~sc zadania 
jest realizowana w 2012 r.) 2.096.168,99 zl 
- remont budynku Domu Kultury w Wysokiej ( zadanie zgloszone 
do dofinansowania ze srodk6w unijnych i w zwi'\:.zku z przedluzaj'\:.cymi 
si~ procedurami b~dzie realizowane w 2012 roku ) 258.399,00 zl 

4. Dzialalnosc uslugowa 100.347,71 zl 
z tego: 
a) plany zagospodarowania przestrzennego 
( w tym decyzje urbanistyczne ) 65.811,49 zl 

http:przegl'\:.dy
http:e)biez'\:.ce
http:znajduj'\:.ce
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b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 34.536,22 zl 
W dziale tym nie wykorzystano srodk6w w kwocie 189.652,29 zl, w tym: 

- na p1any zagospodarowania przestrzennego 144.188,51z1 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.463,78 zl 

Znaczna kwota niewykorzystanych srodk6w na plany zagospodarowania 
przestrzennego wynika ze znacznie nizszych niz planowano koszt6w opracowania 
aktualizacji Stadium Uwarunkowan i Warunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy oraz faktu, iz cz~sc zaplaty za to opracowanie przeszlo na 2012 r. 

5. Informatyka 
Zarezerwowane srodki w kwocie 37.447,00 zl na wsp6lfinansowanie programu 
" Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " w zwi'l.zku z op6inieniem 
realizacji tego programu b~d'l. wydatkowane w latach 2012-2013. 

6. 	 Administracja publiczna 3.524.881,98 zl 
z tego: 
a) urz~dy wojew6dzkie 269.878,00 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 269.878,00 zl 
Na realizacj~ zadan zleconych od Wojewody Podkarpackiego w 2011 roku Gmina 
dolozyla ze swoich srodk6w 143.159,00 zl 

b) funkcjonowanie Rady Gminy Lancut 203.227,27 zl 
wtym: 

- diety radnych 197.545,50 zl 
c) funkcjonowanie Urz~du Gminy 2.907.956,73 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 2.362.908,42 zl 
- pozostale wydatki rzeczowe ( oplaty za gaz, energi~ 
elektrycZll'l., wod~, scieki, telefony, zakup paliwa, 
ubezpieczenia i naprawy samochod6w, zakup material6w 
biurowych itp. ) 516.145,11 zl 
- zakupy inwestycyjne ( sprz~t informatyczny, 
kserokopiarki ) 27.903,20 zl 

d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 716,80z1 
e) przeprowadzenie spisu powszechnego 30.293,00 zl 
f) promocja gminy (wykonanie material6w promocyjnych, 
wydawanie gazety) 67.039,17z1 
g) pozostala dzialalnosc ( wydatki na utrzymanie biur soltys6w, 
skladki na Z.K. " Wislok ", Stowarzyszenie" Ziemia Lancucka ") 45.771,01 zl 

W dziale tym nie wykorzystano kwoty 230.597,02 zl, w tym m.in. na: 
- funkcjonowanie zadan z zakresu urz~d6w 
wojew6dzkich 31 .722,00 zl 
- funkcjonowanie urz~du gminy 102.411 ,27 zl 
- promocj~ gminy (w tym realizowany projekt przy 
dofinansowaniu unijnym - nizsza wartosc po przetargu 
od wartosci kosztorysowej ) 	 49.930,83 zl 
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- pozostal£t dzialalnosc 42.759,99 zl 
Srodki w dziale "Administracja publiczna " zostaly wykorzystane w 93,6%. 

7. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 33.033,00 zl 

Srodki te zostaly wykorzystane na: 
- utrzymanie stalego rejestru wyborcow 3.393,00 zl 
- przeprowadzenie wyborow do Sejmu i Senatu 29.640,00 zl 

8. 	 Bezpieczenstwo pnbliczne i ochrona przeciwpozarowa 262.636,30 zl 
z tego: 

a) dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji 
w Lancucie 2.500,00 zl 
b) pokrycie koszt6w funkcjonowania ochotniczych strazy 
pozamiczych 260.136,30 zl 

Srodki zostaly wykorzystane na utrzymanie samochod6w i sprz~tu OSP, 
wynagrodzenia kierowcow, zakup paliwa do samochod6w i motopomp, ogrzewanie i 
utrzymanie remiz, zakup sprz~tu pozamiczego oraz wydatki remontowe i 
inwestycyjne, w tym m.in.: 

- remont remizy OSP Rog6zno 20.500,41 zl 
- zakup pompy szlamowej OSP Albigowa 7.928,00 zl 
- dotacja do zakupu samochodu OSP Albigowa 17.000,00 zl 
- dotacja do zakupu sprz~tu ratowniczego OSP Kosina 26.000,00 zl 

W dziale tym srodki zostaly wykorzystane w 99,3% . 

9. 	 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 137.219,99 zl 

Wydatki w tym dziale zostaly wykorzystane na wyplaty za pobor podatkow w formie 
inkasa oraz na wynagrodzenie dla soltys6w za roznoszenie nakazow podatkowych. 
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 2.780,01 zl 

10. Obslnga dlngn publicznego 349.526,00 zl 
Wykorzystana kwota zostala przeznaczona na splat~ odsetek od pOZyczki i kredyt6w 
zaciqgni~tych przez Gmin~ Lailcut w latach wczesniejszych. 
W dziale tym zostala niewykorzystana kwota 120.474,00 zl wynikaj£tca z faktu, iz 
gmina w 2011 r. wzi~la mniejszy kredyt niz pierwotnie planowano, uruchomila go w 
p6zniejszym terminie ( listopad 2011 r. ) oraz nizszych stop procentowych 
obowi£tzuj£tcych w 2011 r. niz planowano. 

11. 	 R6zne rozliczenia - rezerwy 
wtym: 

a) rezerwa ogolna planowana na 2011 r. - 334.000,00 zl, 
wykorzystano 260.100,00 zl w tym na: 
- remont szkoly podstawowej w Handzlowce 10.000,00 zl 
- remont szkoly w Wysokiej 33.000,00 zl 
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- biez~ce utrzymanie szkoly w Handzl6wce 5.000,00 zl 
- biez~ce funkcjonowanie Urz~du Gminy 50.000,00 zl 
- odpis na ZFSS w plac6wkach oswiatowych 78.600,00 zl 
- remont sali gimnastycznej w Albigowej 20.000,00 zl 
- oplaty za pobyt ps6w z terenu Gminy Lancut 
w schronisku dla zwierz~t 6.000,00 zl 
- pokrycie koszt6w oswietlenia dr6g 62.000,00 zl 

b) rezerwa na zdania inwestycyjne - planowana na 2011 r. kwota 
300.000,00 zl, wykorzystano 152.900,00 zl, w tym na: 

- wykonanie monitoringu w Handz16wce, Soninie 
i Wysokiej 5.000,00 zl 
- zakup kosiarki do trawy w Albigowej 1.500,00 zl 
- projekt rozbudowy szkoly w Soninie 27.400,00 zl 
- zakup pieca c.o. do gimnazjum w Wysokiej 47.000,00 zl 
- budow~ k(ijJieliska w Gluchowie 25.000,00 zl 
- wykonanie przyl~cza gazowego do budynku 
sportowego w Kraczkowej 5.000,00 zl 
- rozbudowa Domu Spolecznego w Kraczkowej 42.000,00 zl 

c) rezerwa na zadania z zakresu zarz~dzania kryzysowego - planowana na 
2011 r. - 96.000,00 zl, wykorzystano 52.000,00 zl na usuwanie skutk6w 
ulewnych deszczy. 
Og61na wysokosc niewykorzystanych rezerw wyniosla 265.000,00 zl 

12. O§wiata i wychowanie 
z tego: 

a) funkcjonowanie szk61 podstawowych 
wtym: 


- wynagrodzenia i pochodne 

- wydatki maj~tkowe 


b) funkcjonowanie przedszkoli 
wtym: 


- wynagrodzenia i pochodne 

- wydatki maj~tkowe 


c) funkcjonowanie gimnazj6w 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum 
w Handz16wce 
- wydatki maj~tkowe 

d) dowozenie uczni6w do szk61 
e) funkcjonowanie zespolu ekonomiczno-administracyjnego 
szk61 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
f) funkcjonowanie szkoly sredniej w Wysokiej 
wtym: 

27.727.207,48 zl 

12.446.260,61 zl 

8.999.558,30 zl 
1.404.855,08 zl 
6.028.098,38 zl 

3.781.512,79 zl 
1.199.597,70 zl 
5.826.240,88 zl 

4.477.127,69 zl 

386.818,00 zl 
49.327,21 zl 

218.760,81 zl 

672.417,73 zl 

609.393,78 zl 
1.426.574,13 zl 
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- wynagrodzenia i pochodne 1.151.065,03 zl 
g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 69.430,90 zl 
h) utrzymanie stol6wek szkolnych 1.038.522,04 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 587.566,73 zl 
i) pozostala dzialalnosc ( pokrycie dzialalnosci komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zwi'lZanych z awansem zawodowym 
nauczycieli ) 902,00 zl 

Na inwestycje i remonty w oswiacie w 2011 roku wydano kwot~ 3.068.084,95 z1. W 
ramach tych srodk6w wykonano m.in. nast~puj£tce roboty: 

a) szkoly podstawowe 
* Albigowa -	 budowa sali gimnastycznej 1.251.193,19 zl 

- remont malej sali gimnastycznej 48.876,12 zl 
* Cierpisz -	 utwardzanie placu przy szkole 32.170,85 zl 
* Gluch6w -	 remont sanitariat6w, naprawa parkingu 35.238,34 zl 

- opracowanie dokumentacji termomodemizacji 
Szkoly 21.658,00 zl 

* Handz16wka -	 remont pod16g, wymiana okien 
w salach 21.223,43 zl 

* Kosina - remont sal, montaz drzwi 

przeciwdymowych 64.065,55 zl 

*Kraczkowa -remont dachu i komin6w 42.710,00 zl 

* Rog6zno - remont instalacji elektrycznej i c.o. 

oraz oswietlenia 18.414,00 zl 

* Sonina - opracowanie projektu przebudowy szkoly 127.400,00 zl 

* Wysoka - termomodemizacja szkoly ( dokonczenie 

rob6t z 2010 r.) 83.586,47 zl 


- zakup patelni elektrycznej 4.603,89 zl 
b) gimnazja 

* Wysoka -	 remont pomieszczen kuchni 52.006,99 zl 
- wymiana kotla c.o. 49.327,31 zl 

c) przedszko la 
* Sonina - budowa przedszkola 	 1.199.597,70 zl 

c) szkola srednia w Wysokiej - remont klasopracowni 16.013,11 zl 
Planowane wydatki na oswiat~ zostaly wykorzystane w 93,0%. Nie wykorzystana 
kwota 2.070.145,52 zl wynika g16wnie z nizszego wykorzystania srodk6w m. in. na: 

- wynagrodzenia w oswiacie 850.097,68 zl 
Wi~kszosc zaoszcz~dzonych srodk6w musiala zostac wyplacona w styczniu 2012 r. w 
ramach wyr6wnania wynagrodzen nauczycielom poszczeg61nych grup zawodowych 

- budowa przedszkola w Soninie ( planowano wyzsze wydatki 
w zwi£tzku z mozliwosci£t zlozenia wniosku 0 dofinansowanie 
unijne - program w 2011 r. si~ nie ukazal ) 800.402,30 zl 

Pozostale oszcz~dnosci wynikaj£t z racjonalizacji pozostalych wydatk6w biez£tcych 
( m. in. oszcz~dnosci na ogrzewaniu w placowkach oswiatowych w zwi'lZku z lagodn£t 
zim£t w 2011 r. ) 
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13. Ochrona zdrowia 170.332,02 zl 
Wydatki w tym dziale byly realizowane w oparciu 0 uchwalony Gminny Program 
Przeciwdzialania Alkoholizmowi. Szczeg610we sprawozdanie z wykonania srodk6w 
na przeciwdzialanie alkoholizmowi komisja zloZy Radzie Gminy w odr~bnym 

sprawozdaniu. 
W dziale tym zostala niewykorzystana kwota 2.667,98 zl 

14. 	 Pomoc spoleczna 7.988.722,07 zl 
z tego: 

a) domy pomocy spolecznej - oplaty za podopiecznych 276.478,18 zl 
b) wyplata swiadczeil rodzinnych i swiadczeil 
z funduszu alimentacyjnego 5.979.829,22 zl 
c) oplacenie skladek zdrowotnych za osoby pobieraj(tce 
niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 10.162,04 zl 
d) wyplata zasilk6w i pomocy w naturze 243.733,15 zl 
e) wyplata dodatk6w mieszkaniowych 6.614,37 zl 
f) wyplata zasilk6w stalych 71.599,84 zl 
g) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 816.643,20 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 563.439,23 zl 
h) oplaty za swiadczenie uslug opiekullczych 150.418,63 zl 
i) wyplata zasilk6w powodziowych 20.000,00 zl 
h) pozostala dzialalnosc - sfirtansowanie posilk6w potrzebuj(tcym 413.243,44 zl 

Srodki zarezerwowane w tym dziale zostaly wykorzystane w 97,8%. 

15. 	 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.222.478,96 zl 
z tego: 

a) funkcjonowanie swietlic szkolnych 571.830,56 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 	 5 12. 13 1 , 12 zl 
b) wyplaty stypendi6w i pomocy materialnej dla uczni6w 168.902,51 zl 

- stypendia socj alne ( 551 stypendia ) 91.485,00 zl 
- zasilki szkolne ( 11 os6b ) 3.615,00 zl 
- stypendia motywacyjne ( 429 stypendia ) 42.026,00 zl 
- dofinansowanie zakupu podr~cznik6w 31. 776,51 zl 

c) pozostala dzialalnosc - sfinansowanie dodatkowych zaj~c 
pozalekcyjnych w szkole w Soninie, Albigowej i Gluchowie 
w ramach srodk6w unijnych otrzymanych z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy 481.745,89 zl 

W dziale tym pozostaly niewykorzystane srodki w kwocie 95.652,04 zl, w tym 	na: 
- swietlice szkolne 28.289,44 zl 
-stypendia i pomoc materialna dla uczni6w 34.252,49 zl 
- program zaj~c pozalekcyjnych (zaj~cia b~d(t kontynuowane 
w 2012 roku) 33.110,11 zl 
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16. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.966.462,47 zl 
z tego: 

a) zadania zwi'lzane z budow'l sieci wodochUsowych 
i kanalizacyjnych 3.476.034,14 zl 

w tyro m.in.: 
- budowa kanalizacji w Handzl6wce ( zadanie 
wsp6lfinansowane ze srodk6w unijnych ) 3.199.820,79 zl 
- budowa kanalizacji w Kraczkowej 82.131,48 zl 
- projekt wodociqgu Handzl6wka, Albigowa 26.780,00 zl 
- projekt zaopatrzenia mieszkailc6w w wodct pitn'l 5.781,00 zl 
- budowa kanalizacji Gluch6w-Linia 124.145,58 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociqgowe 
i kanalizacyjne ( zwrot wydatk6w indywidualnym 
inwestorom ) 32.832,14 zl 

Wykonanie wydatk6w w tyro rozdziale w stosunku do planu wynioslo 90,6%. Nie 
wydatkowano kwoty 360.277,86 zl w tym 336.697,87 zl na uzbrojenie terenu gminy w 
sieci wodociqgowo-kanalizacyjne. Kwota ta zostala po rozdysponowaniu srodk6w z 
rezerwy sUbwencji og6lnej, kt6r'l gmina otrzymala pod koniec 2011 r. i Rada Gminy 
zarezerwowala te srodki na tym zadaniu do realizacji na 2012 r. 

b) oczyszczanie miast i wsi 94.405,24 zl 
Srodki byly przeznaczone na wyw6z odpad6w z terenu gminy, edukacjct ekologiczn'l. 
W ramach tych wydatk6w byly realizowane zadania z zakresu ochrony srodowiska 
zwi'lzane z wplatami wynikaj'lcymi z ustawy Prawo ochrony srodowiska w wysokosci 
25.726,23 zl. 
Srodki w tym dziale zostaly wykorzystane w 89,6%. 

c) odplatnosc za pobyt w schronisku bezpailskich zwierz'lt 
z terenu gminy 21.459,87 zl 

Wydatki te wzrosly w stosunku do roku 2010 0 64,4% 
d) oswietlenie dr6g 372.422,72 zl 
z tego: 

- pokrycie koszt6w oswietlenia i konserwacji 372.422,72 zl 
Wydatki na oswietlenie uliczne wzroslo w 2011 r. w stosunku do roku ubieglego 
028,3% 

e) pozostala dzialalnosc - wyw6z padlych zwierz'lt z terenu gminy 2.104,50 zl 

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.725.444,45 zl 
wtyro: 

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Lancut 1.714.000,00 zl 
- ochrona zabytk6w ( remont kapliczek przydroznych ) 3.650,64 zl 
- zakup nagr6d w imprezach i konkursach promuj'lcych 
miejscow'l kulturct 7.793,81 zl 

Wydatki w tyro dziale zostaly zrealizowane w 99,9%. 
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18. Kultura fizyczna i sport 370.443,98 zl 
z tego: 

a) biez'!:ce utrzymanie i drobne remonty i inwestycje w obiektach 
sportowych 93.934,74 zl 
wtym: 

- zakup kosiarki do LKS w Albigowej 9.500,00 zl 
- urz,!:dzenie k'Wieliska w Gluchowie 42.753,30 zl 
- wykonanie przylc\:cza gazowego w budynku LKS 
w Kraczkowej 4.018,78 zl 

b) dotacja dla klub6w sportowych 270.000,00 zl 
c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 6.509,24 zl 

Zestawienie wydatk6w w zakresie planu i wykonania w szczeg6lowosci zgodnej z 

uchwal,!: budzetow,!: na 2011 rok przedstawia zal'!:cznik Nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 


Realizacj~ dochodow i wydatkow zwi,!:zanych z realizacj,!: zadan zleconych 

przedstawia zal'!:cznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 


Zmiany w planie wydatkow na realizacj~ programow finansowych z udzialem 

srodkow unijnych, realizowane w 2011 r. przez Gmin~ Lancut okresla zal'!:cznik Nr 4 

do sprawozdania. 

Wszystkie programy wieloletnie uchwalone w latach wczdniejszych przez Gmin~ 


Lancut z koncem 2011 r. stracily wamosc. Rada Gminy podj~la now'!: uchwal~ w tym 

zakresie w 2012 r. 


Stopien realizacji programow wieloletnich w 2011 r. okrdla zal'!:cznik Nr 5 

do sprawozdania. 


Realizuj,!:c dochody i wydatki zaplanowane na 2011 r. Gmina Lancut uzyskala ujemny 

wynik finansowy 714.122,41 zl. W wyniku pozostaj'!:cych na koniec roku wolnych 

srodkow z tytulu zaci£lgni~tych kredyt6w na koniec roku pozostala nadwyzka w 

wysokosci 4.491.911,59 zl 


Przychody Gminy Lancut wynosily w 2011 r. 6.720.402,00 zl, w tym: 
-z tytulu wolnych srodkow 3.711.302,00 zl 
- z tytulu kredytu zaci£lgni~tego w ING Banku Sl,!:skim na pokrycie 
planowanego w 2011 r. deficytu 3.000.000,00 zl 
- splaty pozyczki udzielonej Zwi,!:zkowi Komunalnemu " Wislok " 9.100,00 zl 

Rozchody Gminy Lancut w 2011 r. wynosily 1.514.368,00 zl i wynikaly ze splaty 
zaci~i~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 

Gmina Lancut na dzien 31 grudnia 2011 r. posiadala niesci£lgni~te naleznosci na kwot~ 
2.158.894,04 zl, w tym: 

- z tytulu dzierzawy i wieczystego uzytkowania 5.358,95 zl 
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- z tytulu zaleglosci w zaplacie czynszu 
- z tytulu zaieglosci za ogrzewanie 
- odsetki od w/w zaieglosci 
- nalemosci podatkowe 
w tym m.in.: 

* podatek z tytulu karty podatkowej 
* podatek od nieruchomosci od os6b prawnych 
* podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych 
* podatek rolny od os6b fizycznych 
* podatek od srodk6w transportowych od 
os6b fizycznych i prawnych 
* odsetki od zaieglosci podatkowych 

- nalemosci z tytulu oplaty planistycznej 
- nalemosci od dluznik6w alimentacyjnych 
- naleznosci z tytulu swiadczenia uslug opiekunczych 

11.379,16 zl 
16.988,67 zl 
4.235,54 zl 

1.666.479,33 zl 

31.466,80 zl 
261.674,30 zl 
761.379,96 zl 
141.823,10 zl 

106.387,07 zl 
313.588,30 zl 
41.214,00 zl 

448.502,11 zl 
5.669,28 zl 

Zobowi~zania Gminy Lancut na dzien 31 grudnia 2011 r. wynosz~ 2.493.940,44zl, 
z tego: 

- zobowi~zania biez~ce wobee dostawe6w ( faktury grudniowe 
do zaplaty w styezniu ) 93.527,39 zl 
- zobowi~ania biez~ee z tytulu wynagrodzen ( " trzynastka " 
oraz wyrownanie wynagrodzen do srednieh w oswiaeie ) 2.163.258,05 zl 
wtym: 

* w Urz~dzie Gminy 186.116,10 zl 
* w oswiacie 1.919.892,84 zl 
* w pomocy spolecznej 57.249,19 zl 

- zobowi~zania Gminy z tytulu zaplaty podatku od nieruehomosci 
( pod drogami b~d~eymi w posiadaniu gminy ) 237.155,00 zl 

Ponadto na koniec 2011 roku Gmina Laneut posiadala zobowi~zania dlugoterminowe 
z tytulu zaci~ni~tyeh kredyt6w i pozyezek na kwot~ 8.799.401,52 zl w tym: 

- pozyczka zaci~i~ta w WFOSiGW na kanalizacj~ 
Handzlowki 206.288,00 zl 
- kredyt na termomodemizacj~ szkoly w Kosinie 85.790,52 zl 
- kredyt na termomodemizacj~ szkoly w Wysokiej 133.323,00 zl 
- kredyt zaci~ni~ty w Banku Sl~skim w 2009 r. 
na pokrycie deficytu 2.040.000,00 zl 
- kredyt zaci~ni~ty w BRE Banku w 2010 r. 
na pokryeie deficytu 3.334.000,00 zl 
- kredyt zaci~ni~ty wING Banku Sl~skim na pokrycie 
defieytu z 2011 r. 3.000.000,00 zl 

Gmina Laneut na dzien 31 grudnia 2011 r. posiadala wykupione akeje na kwot~ 
14.000 zl, w tym: 

-Agencja Rozwoju Regionalnego - 2 akcje 2.000,00 zl 
- Spolka Akcyjna " Municypium " - 10 akcji 1.000,00 zl 



17 

- Podkarpackie Centrum Handlowe " Agrohurt " 

w Rzeszowie - 100 akcji 11.000,00 z1 


Poza wydatkami z budzetu Gminy gospodarka finansowa by1a realizowana r6wniez 
przez: 

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 

Plan Wykonanie 
Przychody 3.229.390,00 3.196.571,12 
w tym m. in.: 
-op1aty za wod~ i scieki 3.164.550,00 3.114.338,62 
- op1ata sta1a za wodomierze 64.840,00 64.036,48 
- odsetki od nieterminowych wp1at -- 14.541,08 

3.181.200,38 3.179.033,02Koszty 
w tym m. in.: 
- wynagrodzenia i pochodne 780.345,63 
- wydatki inwestycyjne 112.000,00 111.015,62 

793.600,00 

Naleznosci ZGK na dzien 31 grudnia 2011 r. wynosz~ 245.647,55 z1 ( w tym z 

tytulu dostaw wody i odprowadzania sciek6w 146.562,49 z1 ). 

Zak1ad Gospodarki Komunalnej na koniec 2011 f. posiada1 zobowi¥ania 

biez~ce w wysokosci 273.399,69 z1, 

wtym: 

- z tytulu wynagrodzen i pochodnych 
 84.907,11 z1 

Lancut, marzec 2012 rok 


