
Informacja o wykonaniu 
budżetu Gminy Lutowiska 

za 2008 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 
2008 r. 
 
1. Plan dochodów w wysokości 8 961 363,15 zł został wykonany w kwocie 

9 066 027,20 zł, co stanowi 101,17% jego realizacji. 
2. Plan wydatków w wysokości 13 920 134,15 zł został wykonany w kwocie 

7 944 427,82 zł, co stanowi 57,07% jego realizacji w tym wydatki bieżące          
w kwocie 6 308 346,81 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 636 081,01 zł. 

3. Wykonanie budżetu za 2008 rok zamknęło się nadwyżką budżetową                   
w wysokości  1 121 599,83 zł  (różnica w między dochodami a wydatkami). 

4. W 2008 roku Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. 
5. Na koniec 2008 roku Gmina nie posiada zadłużenia ani zobowiązań 

wymagalnych. 
6. Z budżetu gminy udzielono dotacji ogółem w kwocie 363 045,60 zł w tym:                    
22 288,84 zł na realizację własnych zadań gminy przez inne podmioty w ramach 
konkursu  ofert dla organizacji pozarządowych: 
- 4 000 zł dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację 
zadania pod nazwą: „ Wspieranie działalności na rzecz bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach”, 
- 18 288,84 zł dla Klubu sportowego „ OTRYT- I” w Lutowiskach na realizację 
zadania pod nazwą „Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej               
w szczególności piłki nożnej oraz organizacji masowych imprez sportowych”. 
Ponadto udzielono dotacji w kwocie 2 000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej                     
w Dwerniku na dofinansowanie  prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr 
kultury z przeznaczeniem na wykonanie prac  remontowo- konserwatorskich 
przy zabytkowej Cerkwi w Chmielu tj. odrestaurowanie zabytkowego 
tabernakulum z wykonaniem wkładu chromoniklowego. 
Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 600,00zl w tym: 
dla Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie Gazety Bieszczadzkiej                    
w Ustrzykach Dolnych w kwocie 3 600,00 zł oraz dla  Miasta Przemyśl  na 
dofinansowanie  Miejskiego  Ośrodka  Zapobiegania Uzależnieniom                    
w Przemyślu w kwocie 1 000,00 zł. 
Udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego            
w formie dotacji celowej w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Budowa 



chodnika w Lutowiskach” oraz  pomocy rzeczowej  w formie dokumentacji  
projektowej na realizację zadania publicznego o nazwie  „Budowa chodnika            
w Ustrzykach Górnych” oraz „Zatoka autobusowa w Smolniku” na kwotę 
52 826  zł. 
Udzielono dotacji przedmiotowej w wysokości 21 829,76 zł dla Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Lutowiskach w tym: na 
dopłatę do taryf za dostawę wody w kwocie 11 035,98 zł oraz na dopłatę do 
taryf za odprowadzone ścieki w kwocie 10 793,78 zł.  
Z budżetu gminy udzielono również dotacji podmiotowych dla instytucji kultury 
w tym: 39 800 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach oraz   
119 701 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury  w Lutowiskach.     
 
7. Gmina w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego Kołu Łowieckiemu 

„Gawra” w Lutowiskach do kwoty 50 000 zł. 
 

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 27.05.2009 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 2008 roku: 

OSOBY PRAWNE 
 

1. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. -  kwota 
umorzonych zaległości podatkowych wraz z odsetkami: 28 005,10 zł             
z powodu ważnego interesu podatnika tj. remont obiektu ze względu na zły 
stan techniczny. 

2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – umorzono podatek             
w kwocie 3  359,00 zł z powodu ważnego interesu publicznego tj.                    
nie wliczenia kwoty podatku w cenę świadczonych usług komunalnych.  

 
OSOBY FIZYCZNE  

 
1. Misiuda Renata i Paweł - rozłożenie na raty podatku. 
2. Kozdęba Renata i Jerzy - umorzono podatek w kwocie 1 104,00 zł z powodu 

ważnego interesu podatnika tj. naprawa szkód powstałych po nawałnicy.  
3. Gwóźdź Arkadiusz – umorzono podatek kwocie 2 307,00 zł z powodu 

nieściągalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 2008 roku: 
 
 
1. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
3. Kozdęba  Renata i Jerzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


