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OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINASNOWEJGMINYLANCUT 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lancut zostala sporz'ldzona na lata 

2013-2020 w zwi'lzku z faktem, iz do roku 2020 planowana jest splata zobowi'lzan 

wynikaj'lcych z zaci~i<ttych kredyt6w potrzebnych do zr6wnowazenia deficytu 

budzetowego w 2013 roku w kwocie 1.074.000 zl oraz splaty w 2013 r. wczesniej 

zacictgni<ttych zobowi'lzan z tytulu zacictgni<ttych kredyt6w pozyczek 

- kwota 2.286.000 zl. 

Przy szacowaniu dochod6w w okresie obj<ttym prognoz'l finansow'l kierowano si<t 

zar6wno danymi historycznymi tj. wykonaniem poszczeg6lnych grup dochod6w na 

przestrzeni ostatnich lat, jak r6wniez wskaznikami makroekonomicznymi 

przewidywanymi na kolejne lata oraz planowan'l polityka fiskaln'l gminy, a takZe 

strategi'l rozwoju gminy. 

Przy szacowaniu dochod6w biez'lcych uwzgl<tdniono planowany wzrost dochod6w 

podatkowych gminy. W podatkach i oplatach realizowanych przez gmin<t ( podatek od 

nieruchomosci, podatek rolny, podatek od srodk6w transportowych ) planowany jest 

wzrost 0 okolo 4% w poszczeg6lnych latach w zwi'lzku z planowanymi wzrostami 

stawek podatkowych uchwalanych przez gmin<t. 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. 

Przy szacowaniu dochod6w z tytulu subwencji oswiatowej kierowano Sl<t 

przewidywan'l liczb'l uczni6w, na kt6rych gmina otrzyma subwencj~ w kolejnych 

latach oraz jej wzrostem wynikaj'lcym ze wzrostu wynagrodzen dla nauczycieli, 

awansem zawodowym oraz zwi'lzanych z biez'lcym utrzymaniem szk61. 

Przy szacowaniu dochod6w z tytulu subwencji wyr6wnawczej planowany jest jej 

wzrost zwi'lzku z faktem, iz dochody Gminy Lancut b~d'l si<t utrzymywaly w tym 

samym poziomie w stosunku do srednich dochod6w gmin w skali kraju. Tak wi<tc 

bior'lc pod uwag~ ostatnie lata kazdego roku gmina powinna otrzymac subwencj~ 

wyr6wnawcz'l wi~ksz'l 0 kilka procent ( planowany wzrost na poziomie 5% ). 



2 


Przy szacowaniu dochod6w z tytulu dotacji opierano silt na danych z ostatnich lat oraz 

nieznacznym wzroscie uwzglltdniaj£l.cym infiacjlt. 

Dochody maj£l.tkowe planowane do uzyskania w poszczeg6lnych latach prognozy 

opieraj£l. silt na podpisanych umowach 0 wsp61finansowaniu inwestycji realizowanych 

przez gmmlt ze srodk6w unijnych lub planowanych do uzyskania srodkach na 

inwestycje, na kt6re w kolejnych latach gmina bltdzie skladac wnioski 

o dofinansowanie ze srodk6w zewnlttrznych, w tym unijnych. Ponadto w ramach 

dochod6w maj£l.tkowych w latach 2014-2020 planowane S£l. dochody z tytulu sprzedazy 

maj£l.tku, tj. sprzedaZy dzialek gminnych bltd£l.cych w zasobach gminy w wiltkszosci 

przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. 

Przy szacowaniu wydatk6w biez£l.cych opierano Slit na wykonanych wydatkach 

w okresie ostatnich lat uwzglltdniaj£l.c przede wszystkich potrzeby ZWl£l.Zane 

Z zabezpieczeniem srodk6w na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe 

niezbltdne do funkcjonowanie poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych gminy tj. 

m.in.: oplaty za energilt elektryczn'l, gaz, wodlt, scieki, rozmowy telefoniczne 

i internet, zakup materia16w biurowych, pomocy naukowych. 

W wydatkach biez£l.cych zabezpieczono srodki na utrzymanie infrastruktury 

komunalnej tj. budynk6w gminnych, utrzymanie i biez£l.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 uwzglltdniono 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 biez£l.cych w okresie 2013-2020 wzrost tej pozycji 

w poszczeg6lnych latach ksztahuje silt na poziomie od 3 do 4%. R6wniez wzrost 

wynagrodzen oraz wydatk6w na funkcjonowanie Rady Urzltdu Gminy 

w prezentowanym okresie planowany jest na poziomie od 3% do 4% W tej kwocie 

uwzglltdnia silt regulacjlt wynagrodzen pracownik6w oraz wzrost wydatk6w na uslugi 

( dostawa gazu, energii elektrycznej, uslug telekomunikacyjnych itp. ) 

http:biez�l.ce
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W latach 2013-2020 grnma me planuje wydatk6w z tytulu udzielonych por~czen 

1 gwarancJI. 

W rarnach srodk6w przewidzianych na splat~ i obslug~ dlugu przewidziano rozchody 

z tytulu spbty juz zaci'lEni~tych kredyt6w i pozyczek oraz kredyt6w planowanych do 

podj~cia w 2012 oraz 2013 roku. 

Zabezpieczono r6wniez srodki na obslug~ dlugu czyli na spbt~ odsetek od 

zaci'lEni~tych i planowanych do zaci'lEni~cia kredyt6w. 

Okres spbty kredyt6w zostal dostosowany do rnozliwosci finansowych grniny tj. 

kredyt planowany do wzi~cia w 2013 r. w wysokosci 3.360.000 zl zostal zaplanowany 

do spbty w okresie 7 lat, pocZ'lwszy od 2014 roku. Wysokosc odsetek od kredyt6w 

planowanych do zapbty zostala wyliczona na podstawie oprocentowania kredyt6w na 

jakie gmina rna podpisane urnowy i splaca obecnie. 

Wydatki rnaj<ttkowe planowane w poszczeg6lnych latach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wynikaj<t z rnozliwosci finansowych grniny, czyli srodk6w pozostaj<tcych 

do dyspozycji grniny po odj~ciu od planowanych dochod6w kwot planowanych na 

wydatki biez<tce, spbt~ odsetek od kredyt6w oraz rozchody zwi<tzane ze splat<t 

kredyt6w i pozyczek. 

W rarnach wydatk6w biez<tcych i rnaj<ttkowych uwzgl~dniono wydatki na 

przedsi~wzi~cia wynikaj<tce z zal<tcznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej . 

W pozycji przychod6w zapisano srodki z kredyt6w wykorzystanych przez gmin~ 

w latach 2008-2011 oraz planowanych na lata 2012-20l3. W kolejnych latach gmina 

na chwil~ obecn<t nie planuje kredyt6w w zwi'lZku z koniecznosci<t splaty juz 

zaci'lEni~tych zobowi<tzan z tego tyturu. 

Ewentualne przychody z tytulu kredyt6w w kolejnych latach b~d<t uzaleznione od 

zrnian w sytuacji finansowej grniny lub rnozliwosci ubiegania si~ 0 srodki zewn~trzne 

( dofinansowanie zadail grninnych ze srodk6w unijnych ). 

Szczeg610we dane liczbowe ZWl<tzane z Wieloletni<t Prognoz<t Finansow<t 

w poszczeg6lnych latach, w tyrn kwot~ zadluzenia na koniec poszczeg6lnych lat oraz 

relacj~ zadluzenia do planowanych dochod6w wynikaj<tc<t z art. 243 ustawy 0 

finansach publicznych przedstawia powyzsza tabelka stanowi<tca integraln<t cz~sc 

zal<tcznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Grniny Lailcut . 


