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ZEST A WIENIE PLANOW ANYCH KWOT DOT ACJI UDZIELANYCH 

Z BUDZETU GMINY DLA JEDNOSTEK NALEZi\CYCH 


I NIENALEZi\CYCH DO SEKTORA FINANS6w PUBLICZNYCH 


1) Dotaeje z budzetu gminy dla jednostek sektora finans6w publieznyeh - kwota 
2 728 500 z,I z tego: 

01030 
010 Rolnictwo i lowiectwo 

Izby rolnieze 32.000 
32.000 

a) wydatki biezqce, w tym: 32.000 
wplaty gmin na rzeez izb rolniczyeh 32.000 

600 Transport i I~cznosc 340.000 
60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 250,000 

a) wydatki majqtkowe, w tym: 
- dotaejtr eel owe na pomoe finansowq dla 
Wojew6dztwa Podkarpaekiego na budowtr ehodnik6w 

250.000 
250.000 

Wysokiej 

przy drogaeh wojew6dzkieh w: 
Soninie 

50.000 
200.000 

60014 
a) wydatki biezqce, w tym: 
Drogi publiezne powiatowe 

- dotaeja eelowa na pomoe finansowa dla Powiatu 
LaiJ.euekiego na remont drogi powiatowej w Cierpiszu 
b) wydatki majqtkowe, w tym: 
dotaeje eelowe na pomoe finansowq dla Powiatu 
Laneuekiego na realizaejtr nasttrpujqcych zadan: 
* projekt budowy ehodnika przy drodze powiatowej 

80.000 
90.000 

80.000 

10.000 
10.000 

10.000 
Sonina-Wysoka 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 
Komendy powiatowe polieji 
a) wydatki biezqce, w tym: 

Komendy Powiatowej Policji w Laneuckie 
wplata na fundusz eelowy Polieji na zakup paliwa dla 

2.500 

2.500 
2.500 
2.500 

801 

75405 

80104 Przedszkola 
Oswiata i wychowanie 

a) wydatki biezqee, w tym: 
Dotaeje eelowe na prowadzenie przedszkoli 
publieznyeh i przedszkoli niepublieznyeh przekazana 
na podstawie umowy Miastu Rzesz6w za zwrot 

500.000 
80.000 
80.000 
80.000 



2 


koszt6w z tytulu ucz«szczania dzieci z terenu Gminy 
Lancut do przedszkoli w Rzeszowie stosownie do art. 
80 ust 2a i art. 90 ust 2 c ustawy z dnia 7 wrzesnia 
1991 r. 0 systemie oswiaty. 

80110 Ginmazja 420.000 
a) wydatki biezllce, w tym: 420.000 
dotacja podmiotowa z budzetu dla Niepublicznego 
Ginmazjum w Handzl6wce 

420.000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.854.000 
92113 Centra kultury i sztuki 1.854.000 

a) wydatki biezllce, w tym: 1.854.000 
dotacje podmiotowe z budzetu dla Centrum Kultury 
Gminy Lancut 

1.854.000 

2) Dotacje udzielone z budzetu gminy dlajednostek spoza sektora finans6w publicznych
kwota 309.000 zl, z tego: 

926 Kultura fizyczna 309.000 
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 309.000 

a) wydatki biezllce, w tym : 309.000 
dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji 
stowarzyszeniom - organizacja zaj«c sportowych 
( tj. pilka nozna, pilka siatkowa, tenis stolowy, szachy, 
biegi masowe, rajdy rowerowe ) 

309.000 




