
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich 

za I półrocze 2020 r. 

1. Wykonanie planowanego w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r. budżetu 
przedstawia się następująco: 
a) w zakresie dochodów budżetu gminy: 
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 59.326.439,96 zl tj. 55,8 % planu, 
w tym: 
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 6.642.917,00 zł 
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych 122.809,17 zł 
- subwencja ogólna 19.409.208,00 zł 
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 21.598.708,59 zł 
- pozostałe dochody bieżące, w tym: 11.552.797,20 zł 
* podatek od nieruchomości 5.975.987,88 zł 
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.180.659,15 zł tj. 15,6 % planu, 
w tym: 
- ze sprzedaży składników majątkowych 483.935,32 zł ( sprzedaż działek, drzewa ) 
Wykonanie dochodów bieżących poza dochodami z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych realizowane jest planowo. Niskie wykonanie dochodów z PIT wynika 
z faktu wystąpienia stanu epidemii w kraju. Szacowany brak środków w I półroczu 
z tego tytułu wynosi ok. 700.000,00 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych 
wynika z faktu, że planowane dochody mają pochodzić z dotacji z budżetu państwa i 
środków unijnych, które są planowane w I I półroczu po zrealizowaniu zadań 
inwestycyjnych. 

b) w zakresie wydatków budżetu gminy: 
- wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 47.503.437,88 zł tj. 46,4 % planu, 
w tym: 
* na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 19.326.268,98 zł 
* z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 zł 
* na obsługę długu 72.118,00 zł 
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.662.259,96 zł tj. 28,4 % planu. 
Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze specyfiki realizacji budżetu -
płatność za większość przewidzianych do realizacji w danym roku zadań przypada na 
I I półrocze. Szczegółowy opis zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych został 
przedstawiony w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 

c) przychody Gminy Łańcut w I półroczu 2020 r. wynikały z: 
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych które wyniosły 6.271.917,95 zł 
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych - kwota 610.133,50 zł. 



W I półroczu nie były zaciągnięte żadne pożyczki ani kredyty. Kredyt w kwocie -
7.449.000,00 zł przewidywany jest do wzięcia w I I półroczu bieżącego roku. 

d) rozchody Gminy w I półroczu wyniosły 2.126.196,00 zł i wynikały: 
- ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów - kwota 1.450.000,00 zł 
- udzielonej pożyczki - kwota 46.000,00 zł 
- lokat środków pieniężnych - 630.196,00 zł 

e) dług Gminy Łańcut na koniec czerwca 2020 r. stanowi łącznie kwotę 
5.395.000,00 zł tj. 43,0 % planowanego na ten rok i składały się na niego następujące 
pozycje: 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2013 r. ( PKO S.A.) 145.000,00 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2014 r. (PKO S.A.) 400.000,00 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2015 r. (Bank Spółdzielczy Ł-t) 150.000,00 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2017 r. (Bank Gospodarstwa 

Krajowego) 4.100.000,00 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu z 2018 r. (Bank Gospodarstwa 
Krajowego) 600.000,00 zł 

Faktyczna kwota długu na koniec roku będzie zależała od wysokości planowanego 
do wzięcia w tym roku kredytu potrzebnego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy. 

2. Stopień realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na bieżący rok 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przedstawia się następująco: 

a) zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Łańcut"- zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków 
gminnych. Na zadanie w 2020 r. nie są zarezerwowane środki, zadanie jest 
zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023. 

Łańcut, sierpień 2020 r. 
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