
RADA MIASTA ŁAŃCUTA 

ul. Plac Sobieskiego 18 

37-100 ŁAŃCUT 

 

OA.0007.1.48.2021 

UCHWAŁA Nr XLIII/282/2021 

 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

 

z dnia 19 października 2021 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 226,art. 227, art. 228, 

art 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2021 – 2036 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do 

uchwały. 

 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza 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, 

z wyłączeniem umów zaliczanych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust 1 

a ustawy o finansach publicznych: 

 

1) w roku 2022 do kwoty 6.016.333,00 zł, 

 

2) w roku 2023 do kwoty 2.290.756,00 zł. 

 

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Łańcuta na lata 2021 – 2036 w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszótko 

  



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLIII/282/2021 

Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 19 października 2021 r. 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na 

lata 2021-2036 

 

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w zakresie: 

1. Wykazu przedsięwzięć – Załącznik Nr 2 

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 

Ad 1. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciach: 

1) W związku z korektą wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie terminu 

realizacji zadań do wykazu przedsięwzięć wprowadzono wydatki na projekty 

realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm):  Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 

przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”: 

a) wydatki bieżące (poz. 1.1.1.1): 

- limit wydatków w 2021 r. wynosi –   39.267,00 zł, 

- limit wydatków w 2022 r. wynosi –   24.335,00 zł, 

- limit wydatków w 2023 r. wynosi – 236.920,00 zł, 

 

b) wydatki majątkowe (poz.1.1.2.7)  

- limit wydatków w  2021 r. wynosi -  47.851,00 zł, 

- limit wydatków 2022 r. wynosi –      84.316,00 zł, 

2) W zawiązku z przedłużeniem realizacji  zadań dokonuje się zmiany limitu 

wydatków na przedsięwzięciu pn.: 

- „Rewitalizacja Rynku w Łańcucie poprzez zmniejszenie limitu wydatków 

w 2021 r. o kwotę 145.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 

145.000,00 zł. – poz. 1.3.2.6 

 

- „Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w  Łańcucie 

poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 85.000,00 zł oraz 

zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 85.000,00 zł. – poz.1.3.2.7 

- „Przebudowa ul. Bema w Łańcucie poprzez zmniejszenie limitu wydatków 

w 2021 r. o kwotę 135.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 

135.000,00 zł. – poz. 1.3.2.8 

 

- „Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie poprzez zmniejszenie limitu 

wydatków w 2021 r. o kwotę 175.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. 

o kwotę 175.000,00 zł. – poz.1.3.2.9 

 



- „Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie  poprzez zmniejszenie limitu 

wydatków w 2021 r. o kwotę 124.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. 

o kwotę 124.000,00 zł poz. 1.3.2.10  

 

- „Przebudowa ul. Kwiatowej” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. 

o kwotę 108.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 108.000,00 zł 

poz. 1.3.2.11 

 

 - „Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie” poprzez zmniejszenie limitu 

wydatków w 2021 r. o kwotę 155.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. 

o kwotę 155.000,00 zł. - poz. 1.3.2.12 

 

- „Przebudowa ul. Wandy Rutkiewicz” poprzez zmniejszenie limitu wydatków 

w 2021 r. o kwotę 95.000,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 

95.000,00 zł. poz. 1.3.2.13 

 

- „Przebudowa ul. Wiejskiej ” w Łańcucie poprzez zwiększenie limitu wydatków 

w 2022 r. o kwotę 200.000,00 zł poz. 1.3.2.14 

 

Nie ulega zmianie kwota długu Miasta Łańcuta. 

 

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszótko 

 


