
Informacja o wykonaniu 

budżetu Gminy Lutowiska 

za 2009 rok 
 

Działając na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.              

z 2005 r. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) Wójt Gminy Lutowiska podaje do 

publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu gminy za 

2009 r. 

 

1. Plan dochodów w wysokości 8 791 126,82 zł został wykonany w kwocie 

8 643 716,16 zł, co stanowi 98,32% jego realizacji. 

2. Plan wydatków w wysokości 13 690 608,82 zł został wykonany w kwocie 

8 050 400,68 zł, co stanowi 58,80% jego realizacji w tym wydatki bieżące          

w kwocie 7 71 832,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 978 568,34 zł. 

3. Wykonanie budżetu za 2009 rok zamknęło się nadwyżką budżetową                   

w wysokości  593 315,48 zł  (różnica w między dochodami a wydatkami). 

4. W 2009 roku Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. 

5. Na koniec 2009 roku Gmina nie posiada zadłużenia ani zobowiązań 

wymagalnych. 

6. Z budżetu gminy udzielono dotacji ogółem w kwocie 740 368,87 zł.                        

Udzielono dotacji  celowych na zadania własne gminy realizowane przez 

podmioty  należące i nie należące do sektora finansów publicznych w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego  

konkursu ofert na łączną  kwotę  57 188,44 zł   w tym: 

 na dofinansowanie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnej  ze szczególnym uwzględnieniem promocji gminy  poprzez  udział                

w targach turystycznych  i wystawy produktu lokalnego w kraju i za granicą oraz 

reprezentowanie gminy na imprezach regionalnych i gminnych  w kwocie                 

7 500 zł, 

 realizacja  programów dotyczących  porządku  i bezpieczeństwa publicznego  

w tym  bezpieczeństwo turystów przebywających w górach w  kwocie -  4 000 zł, 

 wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki  i sportu 

oraz   organizacja masowych imprez sportowych  w kwocie -  39 750 zł, 

 rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych głównie dzieci i młodzieży     

w  kwocie 938,44  zł, 

 wsparcie inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego           

w kwocie  5 000 zł. 

Ponadto z budżetu Gminy udzielono  pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej  dla Starostwa Powiatowego   w   Ustrzykach   Dolnych na łączną kwotę 

326 935,80 w tym: 

-  319 995,80 zł  z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych, 

- 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Oddziału 

Wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej                

w Ustrzykach Dolnych,  



-  1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego – 

interwencja kryzysowa, 

- 440 zł  dla SPZOZ w Ustrzykach Dolnych  z  przeznaczeniem na realizację 

zadania w zakresie zapobiegania osteoporozie. 

Z budżetu gminy udzielono pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu 

na realizację zadania publicznego o nazwie: 

- budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 896                             

w miejscowości Lutowiska w wysokości 20 000 zł, 

- budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 896                        

w miejscowości Pszczeliny w wysokości 20 000 zł. 

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego dla  Miasta Przemyśl  na dofinansowanie  

Miejskiego  Ośrodka  Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu w  kwocie                

1 000,00 zł oraz dla gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie Gazety 

Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 3 600,00 zł. 

Udzielono również  dotacji przedmiotowych w wysokości 22 916,24 zł dla 

Gminnego Zakładu  Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Lutowiskach              

w tym:   na dopłatę  do taryf  za dostawę wody w kwocie  11 674,97 zł oraz  na   

dopłatę do taryf  za odprowadzone   ścieki     w kwocie 11 241,27 zł.  

Równocześnie z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla gminnych 

instytucji kultury w tym: 48 808  zł  dla Gminnej Biblioteki  Publicznej                   

w Lutowiskach  i   186 573 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury  w Lutowiskach. 

Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 25 000 zł dla Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lutowiskach na realizację zadań wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            

i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Lutowiska na rok 2009. 

Dokonano także wpłaty na fundusz celowy tj. na Fundusz Wsparcia Policji               

w kwocie 6 598,39 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Rewiru 

Dzielnicowych w Lutowiskach w tym na wzmocnienie obsady w sezonie 

turystycznym oraz na rzecz Izb Rolniczych  w wysokości 2 % uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 749 zł.  

Ponadto udzielono dotacji w kwocie  20 000 zł  dla  Parafii  Rzymsko-

Katolickiej w Lutowiskach na dofinansowanie  prac w zakresie ochrony                     

i konserwacji dóbr kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 

zabytkowej cerkwi w Smolniku.  

 

7. Gmina w 2009 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji. 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, oraz wykaz osób 

prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej przedstawia 

odrębny załącznik. 

 

 

Lutowiska, dnia 27.05.2010 r. 



 

                                            Załącznik do informacji 
 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia    
 

Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie  art. 14  ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104)  podaje 

do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na 

raty w 2009 roku: 

OSOBY PRAWNE 

1. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. – odroczenie terminu 

płatności. 

2. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - odroczenie terminu 

płatności. 

3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. –  umorzenia zaległości       

podatkowych wraz z odsetkami w kwocie 3 295 zł z powodu ważnego 

interesu publicznego tj. nie wliczenia kwoty podatku w cenę świadczonych 

usług komunalnych.  

OSOBY FIZYCZNE 

 

1. Bisowska Ewa- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami            

w kwocie 1086 zł z powodu umorzenia postępowania egzekucyjnego             

z uwagi na nieściągalność. 

2. Bocheński Tadeusz – umorzenie zaległości podatkowych wraz                        

z odsetkami  w kwocie 535 zł z powodu ważnego interesu podatnika tj.     

pożar budynku inwentarskiego wraz ze zbiorami. 

3. Bocheński Jerzy- rozłożenie na raty zaległości podatkowych.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono 

pomocy publicznej 

 

 
 

Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie  art. 14  ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 )  podaje 

do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym 

udzielono pomocy publicznej  w 2009 roku: 

 

 

1. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. 

2. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

3. Bocheński Jerzy, 

4. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


