
Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 
Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 24 czerwca2014 r. 
 
 
 

    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta  
 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) art. 230 ust 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                        
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Miasta Łańcuta uchwala                       
co następuje: 
 
 

§ 1.1.Przystępuje się do realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie” 

2.Ustala się limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 6.764.775 zł. 
 
 

§ 2.Dokonuje się zmian   w wieloletniej prognozie  finansowej Miasta Łańcuta wraz                  
z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2025 zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 

§ 3.Dokonuje się zmian w wykazie  przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 
ustawy o finansach publicznych,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 4.Zwiększa się zakres upoważnieniaBurmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania 
zobowiązań związanych  z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 
ogółem 7.273.407  zł, w tym: 
1) w roku 2015 do kwoty 5.445.439 zł; 
2) w roku 2016 do kwoty 1.682.656 zł; 
3) w roku 2017 do kwoty 72.656 zł; 
4) w roku 2018 do  kwoty 72.656 zł. 
 

 
§ 5.Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym           

załącznik Nr 3. 
 
 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 
 
 

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014 
Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 

Objaśnienia  przyjętych wartości  

Uchwałą Nr XLV/950/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
inwestycja Miasta Łańcuta pn. „Budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 24 mx 24 m                    
z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie”  została przyjęta do dofinansowania                      
w ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego. 
Zadanie to zostało przyjęte do realizacji i wprowadzone do   „Wykazu przedsięwzięć do 
WPF”  - Załącznik Nr 2 
Wartość kosztorysowa zadnia wynosi 6.764.775 zł. 
Budowa obiektu  planowana jest na lata 2014 – 2016. Limity wydatków  ustalone na lata 
realizacji: 
2014 r.     300.000 zł,  
2015 r. 5.164.775 zł,  
2016 r. 1.300.000 zł. 
Inwestycja finansowana będzie ze środków dotacji celowej w kwocie 1.700.000 zł, ze 
środków własnych w wysokości 3.307.811 zł oraz z kredytów długoterminowych                   
1.756.964 zł. 
Dochody  budżetu z tytułu dotacji i przychody z tytułu  kredytu długoterminowego na 
finansowanie zadania  oraz wydatki majątkowe związane z budową obiektu zostały 
wprowadzone do „Wieloletniej prognozy finansowej”  - Załącznik Nr 1. 
W roku 2015 Miasto planuje przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 
3.996.964 zł, w celu sfinansowania deficytu w kwocie 1.756.964 zł  i rozchodów budżetu nie 
znajdujących pokrycia w dochodach w  wysokości 2.240.000 zł. 
W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody (spłaty kredytów) zostały oszacowane                  
w oparciu o harmonogramy zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego  do zaciągnięcia              
w  2015 r. kredytu. 
W okresie prognozy Miasto Łańcut spełnia wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy                  
o finansach publicznych. Informację  o kształtowaniu się tego wskaźnika zawiera  WPF 
stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały. 
 
W związku ze zmianą planu dotacji celowych, dokonano aktualizacji planowanych dochodów 
i wydatków budżetu 2014 r.: 
1.Zmiany wartości dochodów w 2014 r. 
 

Wyszczególnienie 

Kwota zł 
Plan po zmianach 

Uchwała Nr 
XXXVI/272/2014 

Zmiany Plan po zmianach 

Dochody bieżące 48 071 467,09 422 994,35 48 494 461,44 
Dochody majątkowe 4 332 306,00 359 674,70 4 691 980,70 
Dochody ogółem 52 403 773,09 783 169,05 53 186 942,14 
 
 
 



2.Zmiany wartości wydatków w 2014 r. 
 

Wyszczególnienie 

Kwota zł 
Plan po zmianach 

Uchwała Nr 
XXXVI/272/2014 

Zmiany Plan po zmianach 

Wydatki bieżące 46 882 418,09 196 750,35 47 079 168,44 
Wydatki majątkowe 6 894 781,00 586 418,70 7 481 199,70 
Wydatki ogółem 53 777 199,09 783 169,05 54 560 368,14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


