
 

 

OBJAŚNIENIA 

do uchwały nr XXV/148/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 roku                  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie  na lata 2017 - 

2024 

 

  Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od dnia 30 czerwca      

2017 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024, 

które dotyczą w szczególności: 

1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 489.023,87 zł z kwoty    

    18.310.606,54 zł do kwoty 18.799.630,41 zł w tym: 

    - dochody bieżące zwiększa się z kwoty 18.237.665,21 zł do kwoty 18.678.189,08 zł, 

    - dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 72.941,33 zł do kwoty 121.441,33 zł, 

2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 439.023,87 zł z kwoty 20.564.661,27 zł do   

     kwoty 21.003.685,14 zł w tym: 

    - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 17.709.965,94 zł do kwoty 17.933.489,81 zł, 

    - wydatki majątkowe zwiększają się z kwoty 2.854.695,33 zł do kwoty 3.070.195,33 zł, 

3) zmniejszenia deficytu budżetu o 50.000,00 zł z kwoty 2.254.054,73 zł do planowanej  

     kwoty 2.204.054,73 zł. W 2018 roku przewiduje się deficyt w wysokości 900.000,00 zł,  

     który będzie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań  

     finansowych. 

4) zmniejszenia przychodów budżetu o 50.000,00 zł z kwoty 2.777.813,96 zł do kwoty  

     2.727.813,96 zł.  Na kwotę przychodów składają się wolne środki w kwocie  

     1.267.813,96 zł oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości  

     1.460.000,00 zł. Wprowadzono przychody budżetu na 2018 rok w wysokości  

     1.427.868,00 zł, które pokryją planowany deficyt budżetu i spłatę zaciągniętych  

     zobowiązań finansowych przypadających do uregulowania w danym roku. 

5) zmiany kwoty rozchodów budżetu w latach 2018-2027, 

6) zmiany kwoty długu w latach 2017-2027. 

  Istotną    zmianą    jest    wydłużenie   Wieloletniej   Prognozy  Finansowej   wraz       

z prognozą kwoty długu na lta 2017-2027. Powodem jest planowane do zaciągnięcia 

zobowiązanie finansowe w postaci długoterminowego kredytu bankowego w latach        

2017-2018 w wysokości 2.200.000,00 zł na finansowanie zadania pn: "Budowa Przedszkola 

Samorządowego w Lubaniu". W 2017 roku planuje się zaciągnięcie części kredytu do 

wysokości 1.300.000,00 zł natomiast w 2018 roku do kwoty 900.000,00 zł. Rozchody z tytułu 



 

 

planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przewidziano w latach 2020-2027. 

Zwiększając kwotę długu w latach 2018-2027 zmieniono wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3 

załącznika nr 1 do uchwały). 

 

Po wprowadzeniu zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 

dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przedstawia się następująco: 

2017 rok - 1,53% 

2018 rok - 1,89% 

2019 rok - 2,75% 

2020 rok - 2,17% 

2021 rok - 2,28% 

2022 rok - 1,94% 

2023 rok - 1,67% 

2024 rok - 1,99% 

2025 rok - 1,55% 

2026 rok - 1,54% 

2027 rok - 4,09%. 

 

Z kolei wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez 

uwzględnienia wyłączeń przedstawia się następująco: 

2017 rok - 3,26% 

2018 rok - 3,11% 

2019 rok - 3,35% 

2020 rok - 2,76% 

2021 rok - 2,28% 

2022 rok - 1,94% 

2023 rok - 1,67% 

2024 rok - 1,99% 

2025 rok - 1,55% 

2026 rok - 1,54% 

2027 rok - 4,09%. 

 

 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to: 



 

 

2017 rok -   7,24% -   8,82% 

2018 rok -   6,88% -   8,46% 

2019 rok -   6,21% -   7,79% 

2020 rok -   7,13% -   7,13% 

2021 rok -   9,49% -   9,49% 

2022 rok - 10,86% - 10,86% 

2023 rok - 10,26% - 10,26% 

2024 rok - 10,11% - 10,11% 

2025 rok - 10,16% - 10,16% 

2026 rok - 10,57% - 10,57% 

2027 rok - 10,57% - 10,57%. 

 

 Wydatki  bieżące   na   wynagrodzenia  i  pochodne   od  nich  naliczane zmniejszają  

się  o  14.994,00  zł  i wynoszą po zmianach 8.197,390,94 zł.  

 Wydatki objęte limitem na 2017 rok wynosiły 2.181.581,35 zł, a po zmianie wzrosną 

do kwoty 2.393.581,35 zł. Wydatki bieżące pozostają w wysokości 31.886,02 zł       a wydatki 

majątkowe zwiększono z kwoty 2.149.695,33 zł do proponowanej kwoty 2.361.695,33 zł. 

Zwiększono również limit wydatków majątkowych na 2018 rok, który przed zmianą wynosił 

3.067.024,00 zł a po zmianie zamknie się kwotą 3.961.024,00 zł.  

 Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków majątkowych zgodnie                      

z załącznikiem nr 2 do proponowanej uchwały dotyczą następujących przedsięwzięć: 

- dodano zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 190103C w miejscowości  

  Przywieczerzyn" do przedsięwzięć; wcześniej zadanie planowane do realizacji w 2017 roku     

a po zmianach okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2018 a łączne nakłady  

   finansowe zaplanowano w wysokości 208.000,00 zł (w 2017 roku - 180.500,00 zł,  

   w 2018 roku 27.500,00 zł), 

- "Rozbudowa drogi gminnej Siutkówek - Przywieczerzyn 2016 -2017"  - zwiększono limit  

   wydatków majątkowych na 2017 rok o 150.000,00 zł i po zmianie stanowi kwotę  

   350.000,00 zł. Łączny koszt zadania zaplanowano w wysokości 352.500,00 zł, 

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016-2017" wydłużono okres  

    realizacji zadania na lata 2016-2018 i całkowity koszt przewiduje się w kwocie  

   120.464,00 zł (w 2017 roku - 101.500,00 zł, w 2018 roku - 16.500,00 zł). 

- "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018" - zwiększono łączne nakłady  

   finansowe o kwotę 700.000,00 zł i po zmianie stanowią kwotę 4.200.000,00 zł.  



 

 

   W 2017 roku zmniejszono limit wydatków majątkowych do kwoty 1.355.254,00 zł  

   (55.254,00 zł ze środków własnych, 1.300.000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia  

   długoterminowego kredytu bankowego). W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości  

    2.780.786,00 zł. 

 Przedstawione objaśnienia są istotne i o ich uchwalenie wnosi się do Wysokiej Rady. 

 

      

 
 


