
OA.0007.1.69.2014 
Uchwala NrIII/14/2014 
Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 18 grudnia 2014 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.Zwiększa się nakłady finansowe na Projekt „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” realizowany w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału 
turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2.  Trasy rowerowe, Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 o kwotę 74.561 zł. 

2.Ustala się limit wydatków na Projekt, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 na kwotę 
483.900 zł. 

3.Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie „Budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół Nr 1” o kwotę 170.256 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 7.757.307  zł, w tym: 
- w roku 2015 do kwoty 5.929.339 zł, 
- w roku 2016 do kwoty 1.682.656 zł, 
- w roku 2017 do kwoty 72.656 zł, 
- 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 III/14//2014 

Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 
 
 
 
 
Objaśnienia  przyjętych wartości  
 
Zgodnie z art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może 
nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie 
przedsięwzięcia. 
W związku ze zmianą wartości łącznych nakładów finansowych oraz zmianą harmonogramu 
realizacji zadań w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących korekt: 
1.Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”: 
a)zwiększono nakłady finansowe z kwoty 429.100 zł do kwoty 503.663 zł,  
b)zmniejszono wydatki na zadanie w 2014 r. z kwoty 173.679 zł do kwoty 19.763 zł, 
c)zwiększono limit wydatków w 2015 r. z kwoty 255.423 zł do kwoty 483.900 zł. 
2.Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1: 
a)zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 6.764.775 zł do kwoty 6.594.519 zł, 
b)zmniejszono nakłady  2014 r.  z kwoty 300.000 zł do kwoty 129.744 zł. 
 
Wieloletnia prognoza finansowa (załącznik Nr 1 do Uchwały). 
Dokonuje się aktualizacji wielkości wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta 
w zakresie dochodów i wydatków budżetu. 
 
1.Zmiany wartości dochodów w 2014 r. 
 

Wyszczególnienie 

Kwota zł 
Plan po zmianach 

Uchwała Nr 
XXXIX/307/2014 

Zmiany Plan po zmianach 

Dochody bieżące 48 730 183,09 1 221 991,30 49 952 174,39 
Dochody majątkowe 5 556 574,70 - 665 836 4 890 738,70 
Dochody ogółem 54 286 757,79 556 155,30 54 842 913,09 
 
2.Zmiany wartości wydatków w 2014 r. 
 

Wyszczególnienie 

Kwota zł 
Plan po zmianach 

Uchwała Nr 
XXXIX/307/2014 

Zmiany Plan po zmianach 

Wydatki bieżące 47 203 890,09 1 219 641,30 48 423 531,39 
Wydatki majątkowe 8 456 293,70 - 663 486 7 792 807,70 
Wydatki ogółem 55 660 183,79 556 155,30 56 216 339,09 
 


