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OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINASNOWEJ GMINY lANCUT 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lancut zosta1a sporz'l.dzona na lata 2014-2021 

w zwi'l.zku z faktem, iz do roku 2021 planowana jest sp1ata zobowi'l.zan wynikaj'l.cych 

z zaci~ni~tych kredyt6w potrzebnych do sp1aty w 2014 r. wczesniej zaci~ni~tych 

zobowi'l.zan z tytu1u zaci~ni~tych kredyt6w - kwota 2.156.568 zl oraz deficytu na 2014 r. 

kwota 109.432 z1. 

Przy szacowaniu dochod6w w okresie obj~tym prognoz'l. finansow'l. kierowano si~ zar6wno 

danymi historycznymi tj. wykonaniem poszczeg6lnych grup dochod6w na przestrzeni 

ostatnich lat, jak. r6wniez wskainikami makroekonomicznymi przewidywanymi na kolejne 

lata oraz planowan'l. polityka fiskaln'l. gminy, a takze strategi'l. rozwoju gminy. 

Przy szacowaniu dochod6w biez'l.cych uwzgl~dniono planowany wzrost dochod6w 

podatkowych gminy. W roku 2014 nie jest planowany wzrost podatk6w, zostaly one 

zaplanowane na poziomie roku 2013. Natomiast w roku 2015 planowany jest wi~kszy wzrost 

podatku od nieruchomosci w zwi'l.zku z planem zaniechania zwolnienia Zakladu Gospodarki 

Komunalnej Gminy Lancut z placenia podatku od nieruchomosci (Roczna kwota naliczonego 

podatku to ok. mil ion zlotych. W przypadku zbyt drastycznego wzrosu cen wody i sciek6w 

gmina rozwaZy cz~sciowe do platy do cen wody i sciek6w). W kolejnych latach w podatkach i 

oplatach realizowanych przez gmin~ (podatek od nieruchomosci, podatek rolny, podatek od 

srodk6w transportowych) planowany jest wzrost 0 okolo 3 % w poszczeg6lnych latach w 

zwi'l.zku z planowanymi wzrostami stawek podatkowych uchwalanych przez gmin~. Przy 

szacowaniu dochod6w z tytulu udzialu gmin w podatku dochodowym od os6b fizycznych 

gmina planuje r6wniez wzrost dochod6w w poszczeg6lnych latach zgodnie z prognozami 

wyliczonymi i przekazanymi przez Ministerstwo Finans6w (wzrost planowano na podstawie 

srednich wartosci za ostatnie lata). 

Przy szacowaniu dochod6w z tytulu subwencji oswiatowej kierowano si~ przewidywan'l. 

liczb'l. uczni6w, na kt6rych gmina otrzyma subwencj~ w kolejnych latach (od wrzesnia 2014 

r. zgodnie z danymi statystycznymi planowany jest wzrost liczby uczni6w obj~tych 

obowiClZkiem szkolnym) oraz jej wzrostem wynikaj'l.cym z awansu zawodowego nauczycieli 

oraz zwi'l.zanych z biez'l.cym utrzymaniem szk61. W zwi'l.zku z powyzszym oraz zmian'l. 

przepis6w dotycz,\cych szesciolatk6w zaplanowano wzrost subwencji oswiatowej w 2015 r. 



na poziomie wyzszym (ok. 8 %) niz srednio w kolejnych latach (2-3%). 

Przy szacowaniu dochod6w z tytulu subwencji wyr6wnawczej w 2014 r. planowany jest jej 

spadek w zwi~ku z faktem, iz Gmina Lancut po kontroli UKS musiala w 2012 r. zaplacic 

podatek od wlasnych grunt6w pod drogami (wyr6wnanie za lata 2009-2011), co "sztucznie" 

zawyzylo dochody gminy stanowi~ce podstaw~ wyliczenia sUbwencji na 2014 r. i wplyn~lo 

na spadek w 2014 r. W kolejnych latach kwota subwencji powinna wr6cic do poziomu jak w 

latach wczesniejszych, gdyz nie s~ planowane no we znaczne dochody wlasne, kt6re mialyby 

wplyw na jej wysokosc. W zwi~zku z tym planowany jest jej wzrost w kolejnych latach na 

niewielkim poziomie (2-3%). 

Przy szacowaniu dochod6w z tytulu dotacji oplerano si~ na danych z ostatnich lat oraz 

nieznacznym wzroscie uwzgl~dniaj~cym inflacj~. 

Dochody maj<\:tkowe planowane do uzyskania w poszczeg61nych latach prognozy opieraj~ si~ 

na podpisanych umowach 0 wsp6lfinansowaniu inwestycji realizowanych przez gmin~ ze 

srodk6w unijnych (rok 2014) lub planowanych do uzyskania srodkach na inwestycje, na kt6re 

w kolejnych latach gmina b~dzie skladac wnioski 0 dofinansowanie ze srodk6w 

zewn~trznych, w tym unijnych. Ponadto w ramach dochod6w maj~tkowych w latach 

2015-2021 planowane s~ dochody z tytulu sprzedaZY maj~tku, tj. sprzedazy dzialek gminnych 

b~d~cych w zasobach gminy, w wi~kszosci przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. 

(Dochody te planowane s~ na podstawie sredniej wysokosci osi~anych z tego tytulu 

dochod6w przez gmin~ w ostatnich latach). W projekcie budzetu i wieloletniej prognozie 

finansowej brak jest dochod6w z tytulu sprzedazy majatku w 2014 r. w zwi~ku z 

wnioskami, aby dochody te byly wprowadzane w trakcie roku w wysokosci faktycznnie 

uzyskanej i przeznaczone na zadania w miejscowosciach w kt6rych majatek zostal sprzedany. 

Przy szacowaniu wydatk6w biez~cych opierano si~ na wykonanych wydatkach w okresie 

ostatnich lat uwzgl~dniaj~c przede wszystkim potrzeby zwi~ane z zabezpieczeniem srodk6w 

na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezb~dne do funkcjonowania 

poszczeg61nychjednostek organizacyjnych gminy tj. m.in.: oplaty za energi~ elektryczn~ gaz, 

wod~, scieki, rozmowy telefoniczne i internet, zakup material6w biurowych, pomocy 

naukowych. 

W wydatkach biez~cych zabezpieczono srodki na utrzymanie infrastruktury komunalnej tj. 

budynk6w gminnych, utrzymanie i biez~ce remonty infrastruktury drogowej, oswiatowej 

i instytucji kultury. Przewidziano r6wniez srodki na oswietlenia drogowe, dofinansowanie 



dzialalnosci kulturalnej i sportowej na terenie gminy. W ramach zabezpieczonych wydatk6w 

uwzgletdniono funkcjonowanie na obecnym poziomie plac6wek oswiatowych tj. przedszkoli, 

szk61 podstawowych, gimnazj6w i szkoly sredniej. W wydatkach zabezpieczono srodki na 

funkcjonowanie dzialalnosci z zakresu pomocy spolecznej. 

Przy racjonalizowaniu wydatk6w biezqcych w okresie 2014-2015 planowane jest utrzymanie 

wydatk6w na poziomie roku 2013, a w kolejnych latach niewielki wzrost (2-3%). R6wniez 

wzrost wynagrodzen oraz wydatk6w na funkcjonowanie Rady i Urzetdu Gminy w 

prezentowanym okresie planowany jest na poziomie od 2% do 3% z wylqczeniem roku 2014 

gdzie w zwiqzku z trudnq sytuacjq budzetu nie jest planowany wzrost. W kolejnych latach 

uwzgletdnia siet regulacjet wynagrodzen pracownik6w oraz wzrost wydatk6w na uslugi 

(dostawa gazu, energii elektrycznej, uslug telekomunikacyjnych itp.) na poziomie 2 - 3%. 

W latach 2014-2021 gmina nie planuje wydatk6w z tytulu udzielonych poretczen i gwarancji. 

W ramach srodk6w przewidzianych na splatet i obsluget dlugu przewidziano rozchody z tytulu 

splaty juz zaci~niettych kredyt6w oraz kredyt6w planowanych do podjetcia w 2013 - 2014 

roku. 

Zabezpieczono r6wniez srodki na obsluget dlugu czyli na sp1atet odsetek od zaci~niettych 

i planowanych do zaci~nietcia kredyt6w. 

Okres splaty kredyt6w zostal dostosowany do mozliwosci finansowych gminy tj. kredyt 

planowany do wzietcia w 2014 r. w wysokosci 2.266.000 zl zostal zaplanowany do splaty 

w okresie 7 lat, pOCZqwszy od 2015 roku. Wysokosc splat w poszczeg61nych latach zostala 

tak zaplanowana, aby zachowac dopuszczalny wskaznik zobowiqzan wynikajqcy z art. 243 

ustawy 0 finansach publicznych. Wysokosc odsetek od kredyt6w planowanych do zaplaty 

zostala wyliczona na podstawie oprocentowania kredyt6w na jakie gmina ma podpisane 

umowy i splaca obecnie. 

Wydatki majqtkowe planowane w poszczeg61nych latach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wynikajq z mozliwosci finansowych gminy, czyli srodk6w pozostajqcych do 

dyspozycji gminy po odjetciu od planowanych dochod6w kwot planowanych na wydatki 

biezqce, splatet odsetek od kredyt6w oraz rozchody zwiqzane ze splatq kredyt6w i pozyczek. 

W ramach wydatk6w biezqcych i majqtkowych uwzgletdniono wydatki na przedsietwzietcia 

wynikajqce z za!qcznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W pozycji przychod6w zapisano srodki z kredyt6w wykorzystanych przez gminet w latach 

2008-2012 oraz planowanych w latach 2013 - 2014. W kolejnych latach gmina na chwilet 



• 


obecnet nie planuje kredyt6w w zwi<tZku z koniecznosciet splaty juz zaci'l,gni<ttych zobowi<tZail. 

z tego tytulu. 

Ewentualne przychody z tytulu kredyt6w w kolejnych latach b<tdet uzaleznione od zmian 

w sytuacji finansowej gminy lub mozliwosci ubiegania si<t 0 srodki zewn<ttrzne 

(dofinansowanie zadan gminnych ze srodk6w unijnych). 

Szczeg6lowe dane liczbowe zwi<tZane z Wieloletniet Prognozet Finansowet w poszczegolnych 

latach, w tym kwot<t zadluzenia na koniec poszczegolnych lat oraz relacj<t zadluzenia do 

planowanych dochodow wynikajetC't z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych przedstawia 

powyzsza tabelka stanowietca integralnet cz<tsc zaletcznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lailcut . 
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