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Zmiany w planie wydatkow na programy i projekty realizowane 
przy udziale srodkow pochodzqcych z hudietu Unii Europejskiej 

1) 	 Projekt " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - projekt 
realizowany przy udziale Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego 
wsp61finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dzial 720 Informatyka 37.447 
72095 Pozostala dzialalnosc 37.447 

a) wydatki maj'l.tkowe 37.447 
Plan wydatk6w zostal w trakcie roku zmniejszony 0 kwot~ 13.368 zl z uwagi na korekt~ 
koszt6w przedstawion'l. przez Urz'l.d Marszalkowski 

2) 	 Projekt" Szkolna Pracownia Kreatywnosci II "- projekt finansowany ze 
srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego otrzymanych z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy. 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 	 147.415 zl 
85495 	 Pozostala dziala1nosc 147.415 zl 

a) wydatki biez£lce 147.415 zl 
Plan wydatk6w ulegly zwi~kszeniu 0 k:wot~ 18.279 zl w zwi£lzku z wprowadzeniem 
niewykorzystanych srodk6w z 2010 r. 

3) Projekt " Czas dla nas " - projekt finansowany z Programu Operacyjnego 
" Kapital Ludzki " realizowany przez Szkol~ Podstawow£l w Albigowej. 
Dzial 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 165.138 zl 

85495 	 Pozostala dzialalnosc 165.138z1 
a) wydatki biez£lce 165.138 zl 

Plan wydatk6w ulegl zwi~kszeniu 0 k:wot~ 4.001 zl w zwi£lzku z wprowadzeniem 
niewykorzystanych srodk6w z 2010 r. 

4) Projekt " Moja droga ... ku doroslosci " - projekt finansowany z Programu 
Operacyjnego " Kapital Ludzki " realizowany przez szkol~ w Gluchowie 
Dzial 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 102.656 zl 

85495 	 Pozostala dzialalnosc 102.656 zl 
a) wydatki biez£lce 102.656 zl 

Plan wydatk6w ulegl zwi~kszeniu 0 kwot~ 7.911 zl w zwi£lzku z wprowadzeniem 
niewykorzystanych srodk6w z 2010 r. 

5) Projekt " To jest ciekawe " - projekt finansowany z Programu Operacyjnego 
" Kapital Ludzki " realizowany przez Gimnazjum w Albigowej 
Dzial 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 	 99.647 zl 

85495 	 Pozostala dzialalnosc 99.647 zl 
a) wydatki biez£lce 99.647 zl 
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Plan wydatk6w ulegl zwi~kszeniu 0 kwot~ 821 zl w zwiqzku z wprowadzeniem 
niewykorzystanych srodk6w z 2010 r. 

6) Projekt " Budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przylqczami do budynk6w 
we wsi Handzl6wka "- projekt wsp6lfinansowany z Programu Rozwoju Obszar6w 
Wiejskich 2007-20l3 
Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

srodowiska 3.023.565 zl 
90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 3.023.565 zl 

a) wydatki maj'l.tkowe 3.023.565 zl 
Plan wydatk6w ulegl zwi~kszeniu 0 kwot~ 1.023.565 w zwi'l.zku z niezrealizowaniem 
planowanych wydatk6w w 2010 r. i koniecznosci'l. zwi~kszenia planu na 2011 r. 

Ponadto w trakcie 2011 r. plan wydatk6w na zadania wsp6lfinansowane ze srodk6w 
unijnych ulegl zwi~kszeniu - do budzetu zostaly wprowadzone dodatkowe zadania, w 
tym: 

7) Projekt" Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego 0 funkcji spoleczno
kulturalno-oswiatowej w Kraczkowej "- projekt wsp6lfinansowany z Programu 
Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-20l3 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 	 1.242.000 zl 
70005 	 Gospodarka gruntami i 

nieruchomosciami 	 1.242.000 zl 
a) wydatki maj'l.tkowe 	 1.242.000 zl 

8) Projekt" Wykonanie mapy turystycznej, folderu oraz kart pocztowych 
promuj'l.cych rozw6j turystyki i rekreacji na terenie Lokalnej Grupy Dzialania - " 
Ziemia Lancucka "" - projekt wsp6lfinansowany z Programu Rozwoju Obszar6w 
Wiejskich 2007-20l3 
Dzial 750 Administracja publiczna 	 33.333 zl 

75075 	 Promocjajednostek samorz'l.du 
terytorialnego 33.333 zl 
a) wydatki biez'l.ce 33.333 zl 

9) Projekt " Czas na aktywnosc w Gminie Lailcut " - projekt wsp6lfinansowany ze 
srodk6w Programu Operacyjnego " Kapital Ludzki " realizowany przez Gminny 
Osrodek Pomocy Spolecznej 
Dzial 852 Pomoc spoleczna 	 194.230 zl 

85214 	 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.395 zl 
a) wydatki biez'l.ce 20.395 zl 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 173.835 zl 
a) wydatki biez'l.ce 173.835 zl 

http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
http:samorz'l.du

