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Uzasadnienie do projektu budzetu na 2013 rok 

Dochody 

W projekcie budzetu gminy na 2013 r. oszacowano dochody na kwot~ 

54.506.384 zl, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2012 r. 02,3 %. 
Przy szacowaniu dochod6w na 2013 r. kierowano si~ nast~puj'l.cymi danymi: 

a) informacj'l. Ministra Finans6w 0: ' 
- rocznych kwotach poszczeg61nych cz~sci subwencji dla gmin, 
- planowanych dochodach gminy z tytulu udzialu we wplywach z podatku 
dochodowego od os6b fizycznych ( PIT). 

b) cen'l. skupu zyta za trzy pierwsze kwartaly roku poprzedzaj'l.cego rok 
podatkowy b~d'l.c'l. podstaw'l. ustalenia podatku ro1nego na nast~pny rok. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogloszonym w Monitorze Polskim pod 
poz 787 z 2012 r. cena zyta wynosi 75,86 zl za 1 dt i jest wyzsza od ceny 
ustalonej przez Rad~ Gminy na 2012 r. 0 17,86 zl. Proponowana stawka do 
uchwalenia na 2012 r. przewiduje utrzymanie stawki uchwalonej w 2012 r. tj. 
58 zl za 1 dt. 
c) proponowanymi do uchwalenia przez Rad~ Gminy Lancut stawkami 
podatkowymi w podatku od nieruchomosci oraz podatku od srodk6w 
transportowych na 2013 rok, 
d) informacj'l. Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego 0 kwotach dotacji celowych z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan zleconych oraz wlasnych. 

Zr6dla pozyskiwania dochod6w przedstawiaj'l. si~ nast~puj'l.Co: 

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 431.200 zl 
Planowane w tym dziale dochody wynikaj'l. z : 
- wplyw6w z oplat za wieczyste uzytkowanie 6.000 zl 
- dochod6w z najmu i dzierzawy skladnik6w maj'l.tkowych - czynsze 295.000 zl 
- wplyw6w z uslug (oplat za ogrzewanie w wynajmowanych przez 130.000 zl 
Gmin~ pomieszczeniach) 
- odsetki od nieterminowych wplat 200 zl 

W 2013 r. planowany jest nieznaczny wzrost dochod6w z tytulu czynsz6w 0 5 % 
w stosunku do 2012 r. 

2. Dzialalnosc uslugowa 35.000 zl 
Srodki w tym dziale planowane z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez 
Gmin~. 

3. Informatyka 470.647 zl 
Planowane w tym dziale dochody wynikaj'l. z dofinansowania unijnego realizowanego 
projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " 

http:nast~puj'l.Co
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4. 750 	 Administracja publiczna 128.773 zl 
Planowane dochody wynikaj'l z dotacji celowych na zadania zlecone . 

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

Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone. 

6. 	 756 Docbody od os6b prawnych, od os6b fizyczoych 14.846.701 zl 
osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 

z tego: 
a) wplywy z dochod6w oplacanych w fonnie karty podatkowej 3.000 zl 
b) wplywy z podatk6w i oplat od os6b prawnych 2.829.000 zl 
wtym: 
- podatek od nieruchomosci 2.610.000 zl 
- podatek rolny 100.000 zl 
- podatek lesny 7.000 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 55.000 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 55.000 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 2.000 zl 
c) wplywy z podatk6w i oplat od os6b fizycznych 3.186.000 zl 
w tyn1: 
- podatek od nieruchomosci l.21 0.000 zl 
- podatek rolny 1.500.000 zl 
- podatek Idny 10.000 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 190.000 zl 
- podatek od spadk6w i darowizn 31.000 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 210.000 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 35.000 zl 
d) wplywy z innych oplat stanowi'lcych dochody gminy 260.000 zl 
wtym: 
- wplywy z oplaty skarbowej 25.000 zl 
- wplywy z oplaty eksploatacyjnej 55.000 zl 
- wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 180.000 zl 
e) udzialy gmin w podatkach stanowi'lcych doch6d budzetu pans twa 8.568.701 zl 
w tyn1: 

- podatek dochodowy od os6b fizycznych 8.428.70 I zl 
- podatek dochodowy od os6b prawnych 130.000 zl 

Dochody z tytulu podatku od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku lesnego oraz 
podatku od srodk6w transportowych zostaly zaplanowane na podstawie propozycji 
uchwal przedstawianych Radzie Gminy do uchwalenia na 2013 r. W podatkach od 
nieruchomosci i od srodk6w transportowych nie planowany jest wzrost w stosunku 
do 2012 r., r6wniez w podatku rolnym dochody zaplanowano na poziomie roku 2012 
( planowane jest obnizenie ceny zyta do wysokosci obowi'lzuj'lcej na terenie gminy w 
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2012 r. ) Wplywy z tytulu oplat planowane s<l. w oparciu 
o prognozowane wykonanie na 2012 r. Udzialy gmin w podatku dochodowym od os6b 
fizycznych ( PIT) Gmina planuje na poziomie prognoz Ministerstwa Finans6w. 

7. 758 R6i:ne rozliczenia 27.044.136 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj<l. z: 
a) subwencji oswiatowej 18.993.304 zl 
b) subwencji wyr6wnawczej 7.960.832 zl 
c) odsetek od srodk6w na rachunku bankowym 90.000 zl 

Kwoty subwencji przyj~te do projektu budzetu wynikaj<l. z infonnacji otrzymanych 
z Ministerstwa Finans6w. Subwencja oswiatowa w stosunku do 2012 r. wzrasta 0 

2,4%, natomiast wyr6wnawcza 0 4,1 %. 
Na nizszym poziomie zaplanowano dochody z tytulu odsetek od lokat w zwi<l.zku z 
nizsz<l. planowan<l. wysokosci<l. wolnych srodk6w b~d<l.cych w posiadaniu gminy. 

8. 801 Oswiata i wychowanie 1.909.942 zl 
Planowane dochody wynikaj<l. z: 
- odplatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych (oplata stala 420.000 zl 
planowana na podstawie obowi<l.zuj<l.cych stawek i ilosci dzieci ) 
- wplyw6w za wyzywienie w szkolach i przedszkolach l.092.500 zl 
- srodki unijne na dodatkowy oddzial w przedszko1u w Soninie 218.203 zl 
- srodki unijne na projekt w szkole w Wysokiej 179.239 zl 

9. 852 Pomoc spoleczna 5.833.660 zl 
Planowane dochody wynikaj<l. z: 
- dotacji na zadania zlecone 5.444 .800 zl 
- dochod6w zwi<l.zanych z realizacj<l. zadan zleconych (fundusz 60.000 zl 
alimentacyjny) 
- dotacj i na zadania wlasne 295.860 zl 
- wplyw6w z odplatnosci za uslugi opiekuncze 33.000 zl 

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.255.473 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj<l. z: 
- planowanych do otrzymania srodk6w unijnych w ramach RPO 
poprzez zaopatrzenie mieszkanc6w w wod~ pitn<l. 1.958.873 zl 
- wplyw6w z oplat za korzystanie ze srodowiska 30.000 zl 
- wplyw6w z oplat za smieci od mieszkanc6w gminy ( wartose 1.266.600 zl 
szacunkowa - dochody p1anowane od lipca 2013 r. ) 

11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247.307 zl 
Planowane dochody wynikaj<l. ze zwrotu srodk6w unijnych z modernizacji Domu 
Spolecznego w Kraczkowej realizowanej w 2012 r. 

12. 926 KuJtura fizyczna 300.000 zl 
Planowane dochody stanowi<l. dofinansowanie unijne do realizacji budowy plac6w 
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zabaw na terenie gminy. 

Szczegolowe irodla pozyskiwania dochodow na 2013 r. oraz ich porownanie do 
planowanego wykonania z 2012 r. przedstawia zalqcznik Nr 1 do uzasadnienia do 
projektu budzetu . 

Wydatki 

1. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 82.000 zl 
Wydatki w tym dziale proponuje si~ przeznaczyc na: 
- renowacje rowow gminnych 50.000 zl 
- wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 32.000 zl 

2. Dzial 600 Transport i I~cznosc 1.292.000 zl 
Rezerwowanq kwot~ proponuje si~ przeznaczyc na: 
a) pomoc finansowq dla Wojewodztwa Podkarpackiego, 250.000 zl 
w tym na: 
- budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej w Soninie 200.000 zl 
- budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej w Wysokiej 50.000 zl 
b) pomoc finansowq dla Starostwa Powiatowego w Lancucie 90.000 zl 
w tym na: 
- remont drogi powiatowej w Cierpiszu 80.000 zl 
- projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wysokiej 10.000 zl 
c) utrzymanie drog gminnych 922 .000 zl 

W ramach tych wydatkow zabezpieczono jedynie srodki na najpilniejsze potrzeby 
zwiqzane z biezqcym utrzymaniem drog, drobne remonty cZqstkowe, zimowe 
utrzymanie drog, wydatki w ramach przyznanego funduszu solecki ego ( kwota 
181.836 zl ) oraz podatek od drog ( kwota 390.000 zl ). W ramach wydatkow 
inwestycyjnych zabezpieczono srodki na opracowanie projektu ciqgow 
pieszo-jezdnych w Kosinie i Rogoznie ( kwota 100.000 zl ). Zwi~kszenie srodkow w 
tym dziale na zadania inwestycyjno-remontowe w poszczegolnych miejscowosciach 
b~dzie uzaleznione od wysokosci planowanej nadwyzki na koniec 2012 r. 
d) usuwanie skutkow kl~sk zywiolowych - zabezpieczono srodki 
jako wklad wlasny do dotacji planowanej do otrzymania na usuwanie 
skutkow powodzi w Kraczkowej ( droga Homowka ) 30.000 zl 

3. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 456.000 zl 
Planowane w projekcie budzetu srodki zabezpieczajq najpilniejsze potrzeby zwiqzane 

z biez'lcym utrzymaniem budynkow komunalnych (przeglqdy okresowe, ekspertyzy, 

wykonywanie zalecen pokontrolnych itp.) ogrzewaniem, biezqcq eksploatacja 

budynkow, ubezpieczeniem mienia. 

W wydatkach uwzgl~dniono srodki w ramach funduszu soleckiego ( 6.548 zl) 

W ramach zabezpieczonych srodkow przewidziano do realizacji rowniez projekt 

modemizacji budynku O.Z. w Kraczkowej. 
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W projekcie budzetu na 2013 r. nie zabezpieczono srodk6w na inne zadania 
inwestycyjno- remontowe zg!aszane we wnioskach z poszczeg61nych miejscowosci w 
zwiqzku z brakiem srodk6w na ich realizacj~. 
Ewentualne zwi~kszenie srodk6w na zadania w tyro dziale uzaleznione b~dzie od 
wysokosci nadwyzki na koniec 2012 r. 

4. Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa 260.000 zl 

Planowane w projekcie budzetu srodki proponuje si~ przeznaczyc na: 

a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 170.000 z! 

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne (m.in. podzialy grunt6w, 90.000 z! 


zakupy i aktualizacja map) 
W ramach zabezpieczonych srodk6w zarezerwowano pieniqdze na zap!at~ 

opracowanego studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
gmmy. 

5. Dzial 720 Informatyka 559.193 zl 
Planowane srodki rezerwuje si~ na realizacj~ projektu "PSeAP-Podkapacki 
System e-Administracji Publicznej ". Koordynatorem projektu jest Samorzqd 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

6. Dzial 750 Administracja publiczna 4.194.551 zl 
Srodki na wydatki w administracji proponuje si~ przeznaczyc na 
a) realizacj~ zadan z zakresu administracji rzqdowej (m. in. ewidencja 
ludnosci, dowody osobiste, obrona cywilna, sprawy wojskowe) 326.500 zl 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 326.500 z! 
b) pokrycie koszt6w diet oraz wydatk6w rzeczowych zwiqzanych 195.000 zl 
z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 
c) koszty funkcjonowania Urz~du Gminy 3.368.000 z! 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne (w tyro pracownicy interwencyjni 2.717.000 z! 

i publiczni 
W ramach srodk6w na funkcjonowanie Urz~du opr6cz wynagrodzen zabezpiecza si~ 
srodki na oplaty za gaz, energi~ elektrycznq, wod~, scieki, telefony, op!aty pocztowe, 
zakup paliwa, przeglqdy i ubezpieczenia samochod6w, zakup materia!6w biurowych 
itp. Na wszystkie te wydatki zaplanowano 3,0% wzrost w stosunku do 2012 r. 
d) funkcjonowanie komisji poborowych ( zadanie zlecone ) 800 z! 
e) wydatki zwiqzane z promocjq gminy (w tym wydawanie gazety 57.251 z! 
Glos Gminy Lancut " ) 
f) pozosta!q dzia!alnosc ( utrzymanie biur sohys6w, pob6r podatk6w 
w drodze inkasa i roznoszenie przez sohys6w nakaz6w platniczych, 
skladki na Z.K. " Wislok " oraz stowarzyszenie - Lokalna Grupa 
Dzialania " Rozw6j Ziemi Lancuckiej ") 247.000 z! 
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7. Dzial 751 Urzfdy naczelnych organow wladzy 3.545 zl 
paiistwowej kontroli i ocbrony prawa oraz 
s~downictwa 

Srodki planuje sict na utrzymanie stalego rejestru wyborc6w - zadanie realizowane w 
ramach zadan zleconych. 

8. Dzial Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona 242.500 zl 
przeciwpozarowa 

Planowane w projekcie budzetu srodki proponuje sict wydatkowac 
na: 
a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Lancucie 2.500 zl 
b) utrzymanie ochotniczych strazy pozarnych w tym m.in.: 
utrzymanie obiekt6w OSP, wynagrodzenie komendant6w 
i kierowc6w OSP, zakup sprzcttu pozarniczego, utrzymanie 
samochodu itp. 240.000 zl 

9. Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego 650.000 zl 

Planowane srodki zostaly przeznaczone na splaty odsetek od kredyt6w i pozyczek 
zaci~nicttych przez Gminct Lancut we wczesniejszych latach. 

10. Dzial 758 Rozne rozliczenia 
Planowane srodki proponuje sict zarezerwowac na: 
- rezerwct og61n'\. ( nieprzewidziane wydatki na etapie uchwalania 
budzetu) 
- rezerwct na zadania z zakresu zarz'\.dzania kryzysowego 
- rezerwct na zadania inwestycyjne realizowane przez gminct 

12. Dzial 801 O§wiata i wychowanie 

620.000 zl 

300.000 zl 

120.000 zl 
200.000 zl 

30.551.001 zl 
Planowane srodki na realizacjct zadan w oswiacie proponuje sict przeznaczyc na: 
a) utrzymanie szk61 podstawowych 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
b) utrzymanie przedszkoli 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
c) utrzymanie gimnazj6w 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzl6wce 
d) dowozenie uczni6w do szk61 
e) utrzymanie zespolu ekonomiczno-administracyjnego 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
t) utrzymanie szkoly sredniej w Wysokiej 

13 .535.483 zl 

9.836.750 zl 
6.143.869 zl 

4.343.740 zl 
6.456.640 zl 

5.128.000z1 
420.000 zl 
250.000 zl 
758.290 zl 

674.650 zl 
1.801.530 zl 
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wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 1.426.510 zl 
g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 120.500 zl 
h) utrzymanie sto16wek szkolnych 1.305.450 zl 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 668.380 zl 
i) pozostala dzialalnosc - realizacja projektu unijnego w szkole w 179.239 zl 
Wysokiej 

W przewidywanych wydatkach na oswiat~ zabezpieczono srodki na biez,\:ce 
utrzymanie szk61. Zarezerwowano srodki na wynagrodzenia uwzgl~dniaj,\:ce awanse 
zawodowe, skutki podwyzek dla nauczycieli z 2012 r. oraz wzrost wynagrodzen dla 
pracownik6w obslugi ( 3% ). 
Wykaz zadan inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania 2013 r. 
w obiektach oswiatowych na kt6re zabezpieczono srodki zostal zaprezentowany 
w materialach informacyjnych do projektu budzetu. 
Ewentualne zwi~kszenie srodk6w na zadania inwestycyjno-remontowe wynikaj,\:ce z 
propozycji poszczeg61nych solectw b~dzie zalezne od wysokosci nadwyzki na koniec 
2012 r. 

13. Dzial 851 Ochrona zdrowia 180.000 zl 
Na ochron~ zdrowia rezerwuje si~ srodki z oplat za wydawane zezwolenia na 
sprzedaz alkoholu, z tego na: 
a) zwalczanie narkomanii 2.000 zl 
b) przeciwdzialanie alkoholizmowi 178.000 zl 

Zadania, na ktore zostan,\: rozdysponowane srodki b~d,\: wynikac z uchwalonego na 
2013 r. Gminnego Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi i Narkomanii . 

14. Dzial 852 Pomoc spoleczna 7.540.490 zl 
Planowane srodki na pomoc spoleczn,\: proponuje si~ przeznaczyc na: 
a) pokrycie koszt6w pobytu pensjonariuszy kierowanych przez 520.000 zl 
Gmin~ do dom6w pomocy spolecznej 
b) rodziny zast~pcze 30.000 zl 
c) zadania z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie 2.000 zl 
d) wyplaty swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu 5.485.490 zl 
alimentacyj nego 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 274.640 zl 
e) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobieraj,\:ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 13.200 zl 
f) wyplaty zasilk6w okresowych 300.400 zl 
g) wyplat~ dodatk6w mieszkaniowych 9.000 zl 
h) wyplat~ zasilk6w stalych 80.900 zl 
i) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 785.100 zl 
wtym: 



, 
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• 
- wynagrodzenia i pochodne 710.500 zl 
j) pokrycie koszt6w uslug opiekunczych 171.400 zl 
k) pozostalct dzialalnosc - pokrycie koszt6w posilk6w dla 
potrzebujctcych ( srodki wlasne budzetu gminy ) 143.000 zl 

Na zadania z zakresu pomocy spolecznej zabezpieczono srodki umozliwiajctce 
prawidlowe funkcjonowanie pomocy spolecznej na terenie gminy. 
W ramach rezerwowanych srodk6w na pomoc spolecznct zaplanowano wzrost 
srodk6w na biezctce utrzymanie GOPS i wynagrodzenia na poziomie 3% w stosunku 
do 2012 roku. 

15. Dzial 854 	 Edukacyjna opieka wychowawcza 725.680 zl 
Planowane srodki proponuje si~ przeznaczyc na: 
a) utrzymanie swietlic szkolnych 630.680 zl 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 566.000 zl 
b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w z terenu gminy 95.000 zl 

16. 	 Dzial 900 Gospodarka komunaina i ochrona 
srodowiska 5.352.876 zl 

Planowane srodki proponuje si~ przeznaczyc na: 
a) zadania inwestycyjne - wodocictgowo-kanalizacyjne 3.583.276 zl 
Zestawienie poszczeg61nych zadan do realizacji w 2013 r. zostalo uj~te w materialach 
informacyjnych do projektu budzetu. 
b) gospodarka odpadami ( zadania wynikajctce z nowej ustawy 1.266.600 zl 
II p6lrocze 2013 r. ) 
c) gospodark~ zwictzanct z usuwaniem odpad6w i ochronct srodowiska 50.000 zl 
( m.in. zbi6rki odpad6w wielkogabarytowych i niebezpiecznych, 
likwidowanie dzikich wysypisk, edukacj~ ekologicznct - I p6lrocze 
2013 r. ) 
d) oplaty za pobyt w schroniskach bezpanskich zwierzctt 
wylapywanych na terenie gminy 30.000 zl 
e) pokrycie koszt6w energii i konserwacji oswietlen drogowych 420.000 zl 
e) pozostalct dzialalnosc ( wyw6z i utylizacj~ padlych zwierzctt 
nieznanego pochodzenia z terenu gminy ) 3.000 zl 

17. Dzial 921 	 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.867.000 zl 
Planowane na wydatki srodki proponuje si~ zabezpieczyc na: 

a) dotacje dla Centrum Kultury Gminy Lancut (dotacja organizatora 1.854.000 zl 

na dzialalnosc Centrum Kultury w tym na utrzymanie bibliotek 

grninnych) 

Na rok 2013 zaplanowano wzrost dotacji dla C.K. w stosunku do 2012 r. 0 3% ( bez 
uwzgl~dnienia cz~sci dodatkowych srodk6w przyznanych w trakcie 2012 r. ) 
b) remont zabytkowych kapliczek przydroznych na terenie gminy 3.000 zl 
c) pozostalct dzialalnosc tj. organizacj~ i nagrody w imprezach 
promujctcych miejscowct kultur~ na terenie gminy 10.000 zl 
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18. Dzial 926 Kultura fizyczna i sport 1.003.548 zl 
Przewidywane srodki rezerwuje si~ na: 
a) biezqce wydatki zwiqzane z utrzymaniem obiekt6w sportowych 73.548 zl 
W planowanych wydatkach zabezpieczono srodki w ramach funduszu solecki ego na 
remont stadionu w Rog6znie - 23 .548 zl 
b) dotacje na realizacj~ zadan sportowych na terenie gminy 309.000 zl 
c) organizacj~ imprez masowych promujqcych sport 9.000 zl 
d) budow~ plac6w zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie 
Gminy Lancut 612.000 zl 

Planujqc wydatki na 2013 r. kierowano si~ mozliwosciami finansowymi gminy. 
W pierwszej kolejnosci zabezpieczono srodki na wydatki sztywne ( place, koniecznosc 
utrzymania budynk6w, infrastruktury itp. ) oraz srodki na zadania wynikajqce z juz 
podj~tych zobowiqzan ( podpisanych w 2012 roku um6w lub uchwal podj~tych przez 
Rad~ Gminy ). Szczeg6lowy zakres wydatk6w na 2013 r. oraz ich por6wnanie do 
przewidywanego wykonania z 2012 r. przedstawia zalqcznik Nr 2 do uzasadnienia do 
projektu budzetu na 2013 r. 

W budzecie na 2013 r. zabezpieczono srodki na rozchody wynikajqce ze splat rat 
pozyczek i kredyt6w. Planowane rozchody na 2013 r. wynosz'l 2.280.000 zl 
i wynikaj'l ze splat pozyczki zaci£l.gni~tej w WFOSiG W na kanalizacj~ w Handzl6wce, 
splaty kredyt6w termomodernizacyjnych zaci£l.gni~tych w BOS na termomodernizacj~ 
Szkoly Podstawowej w Kosinie i Gimnazjum w Wysokiej oraz splaty kredyt6w 
zaci£l.gni~tych na pokrycie deficytu w 2009 r., w 2010 r., 2011 r. oraz planowanego do 
zaci£l.gni~cia kredytu w roku biez'lcym. 
Ponadto na 2013 r. planuje si~ przychody ( kredyt do zaci£l.gni~cia ) w wysokosci 
3.360.000 zl na pokrycie deficytu budzetowego na 2013 r. - kwota 1.074.000 zl oraz 
na splat~ wczesniej zaci£l.gni~tych zobowi'lzan z tytulu kredyt6w i pozyczek 
( rozchody ) - kwota 2.286.000 zl. 
W zwi'lZku z ograniczonymi mozliwosciami finansowymi budzetu Gminy Lailcut nie 
zabezpieczono srodk6w na wiele potrzeb zgloszonych przez poszczeg61ne solectwa na 
2013 r. W szczeg61nosci dotyczy to wydatk6w inwestycyjno-remontowych w drogach, 
w budynkach komunalnych oraz budynkach oswiatowych. 
Powyzsza sytuacja wynika z faktu niewielkiego wzrostu dochod6w gminy jak i coraz 
wi~kszej kwoty przeznaczonej na splaty kredyt6w zaci£l.gni~tych we wczesniejszych 
latach oraz placonych od nich odsetek. Ponadto stale wzrastaj'l wydatki biez'lce na 
utrzymanie juz istniej'lcych obiekt6w komunalnych jak r6wniez wydatki na oswiat~, 
kt6rych wzrost jest znacznie wi~kszy niz wzrost dochod6w gminy. 
W budzecie na 2013 r. trzeba r6wniez zabezpieczyc znaczne srodki na realizacj~ zadan 
wsp6lfinansowanych ze srodk6w unijnych, na kt6re gmina otrzymala dofinansowanie 
lub zlozyla wnioski 0 dofinansowanie. 
Ewentua1ne zwi~kszenie srodk6w na dodatkowe zadania b~dzie mozliwe w trakcie 
2013 r. po wyliczeniu powstalej nadwyzki budzetowej na koniec 2012 r. 




