
                                    Uchwała 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 

 

   Na  podstawie  art. 226, art. 227,  art. 228,  art. 230,  ust. 6 i art. 243 ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 

poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 roku poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, 

poz. 1089, poz. 1537)   oraz  art. 18   ust.  2   pkt.  6   ustawy   z   dnia   8   marca   1990   roku 

o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2016  roku  poz.  446,   poz. 1579,    

poz. 1948,   Dz.  U. z 2017 roku poz. 730, poz. 935)     

 

§ 1 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubanie na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu 

otrzymuje brzmienie na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

 

§ 2 

W uchwale Nr XX/114/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017-2023 zmienionej 

uchwałami: 

1) Nr XXI/124/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 roku, 

2) Nr XXII/127/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 roku, 

3) Nr XXIV/141/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2017 roku 

 

wprowadza się zmiany: 

 

zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

 

 



§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega publikacji w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

                                 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                               Barbara Rolirad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

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

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024 

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017-2027. Długość  

okresu  objętego  prognozą  wynika  z  art.  227  ust. 1 ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2009  roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami). Prognozę kwoty 

długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który 

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (art. 227 ufp). 

W 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp 

fotowoltaicznych" oraz kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn: "Budowa 

Przedszkola Samorządowego w Lubaniu". Spłata planowanych do zaciągnięcia zobowiązań 

finansowych przewidywana jest do 2027 roku. W związku z powyższym Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Gminy Lubanie obejmuje lata 2017-2027. 

 Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 

1870 ze zmianami) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 W celu dostosowania danych do wielkości wynikających z uchwały budżetowej 

Gminy Lubanie na rok 2017 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Lubanie na lata 2017-2027. 

 Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od 30 czerwca 2017 roku 

budżet gminy zmieniono zarządzeniem Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 lipca 2017 roku . 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zwiększenia  

po stronie  dochodów  i  wydatków  budżetowych  na  zadania  własne i zlecone                     

w   wysokości   205.294,91  zł.  Zwiększono  plan   dotacji   celowej   na   zadania     zlecone   

z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne bądź 

ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych. Natomiast wzrost planu dotacji celowych na zadania własne dotyczył 

dofinansowania wypłat zasiłków okresowych i stałych oraz zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu w zakresie dożywiania.  

 Po wprowadzonych zarządzeniem zmianach plan dochodów budżetowych wynosił 



18.515.901,45 zł (w tym dochodów bieżących 18.442.960,12 zł) a plan wydatków 

budżetowych   stanowił  kwotę  20.769.956,18  zł  (w  tym  wydatków  bieżących         

17.915.260,85 zł). 

 Ponadto zmiany w proponowanej uchwale dotyczą zwiększenia dochodów 

budżetowych o 283.728,96 zł i po wprowadzeniu zmian stanowią kwotę 18.799.630,41 zł. 

Dochody bieżące wzrosły o 235.228,96 zł i planowane są w wysokości 18.678.189,08 zł. 

 Zwiększenia po stronie dochodów bieżących dotyczą dotacji celowych 

wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem 

na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz 

sfinansowanie kosztu   zakupu   podręczników  i  materiałów  edukacyjnych  oraz  dotacji  na  

organizowanie  i świadczenie  usług  opiekuńczych.  Zmniejszeniu  uległ plan  dotacji  

celowej  na  zadania     z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw 

zrealizowanych w I półroczu     2017 roku.  

 Po przeanalizowaniu wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych zwiększa się ich plan z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 272.000,00 zł. 

 Na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.175.2017 z dnia 18 maja 2017 roku 

zwiększa się o 48.500,00 zł dochody majątkowe pochodzące z budżetu Województwa          

Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych   

w asortymencie budowy i modernizacji dróg  dojazdowych  do gruntów  rolnych. 

Dofinansowanie dotyczy zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 190111C, nr 190107C    

w obrębie Janowice".  

Po wprowadzeniu zmiany dochody majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości 

121.441,33 zł. W  2018  roku   zwiększono  plan  dochodów  majątkowych  z  tytułu   dotacji    

i środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 1.530.786,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł. 

Planowane dochody dotyczą dofinansowania zadania pn. "Budowa Przedszkola 

Samorządowego w Lubaniu". 

 Wydatki budżetowe po wprowadzeniu zmian proponowaną uchwałą zwiększają się do 

kwoty 21.003.685,14 zł w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 17.933.489,81 zł. 

 Zmiany po stronie wydatków bieżących dotyczą dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju wprowadzonego na podstawie art. 191 ust.1 

oraz art. 210 ust.1, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60). Zwiększenia po stronie wydatków 

bieżących wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian dokonanych 

w uchwale budżetowej. 



 Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększenia o kwotę 215.500,00 zł           

i plan przewiduje się w wysokości 3.070.195,33 zł.  

Wprowadzono  dotację   dla   Zakładu  Usług  Komunalnych   w   wysokości   20.000,00   zł     

z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w Gąbinku natomiast dotację dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu zwiększono do kwoty 30.000,00 zł na 

dofinansowanie przebudowy budynku OSP.  

W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o 68,500,00 zł z przeznaczeniem na 

zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 190111C, nr 190107C w obrębie Janowice".  

Koszt zadania realizowanego w 2017 roku przewiduje się w wysokości 328.500,00 zł.          

W wyniku zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z Samorządu Województwa             

w wysokości 48.500,00 zł zrezygnowano z zaciągnięcia wcześniej planowanego na ten cel 

zobowiązania finansowego w wysokości 50.000,00 zł.   

Pozostałe zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dotyczą następujących wydatków majątkowych: 

1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 190103C w  

    miejscowości Przywieczerzyn na lata 2017-2018". Łączne nakłady finansowe   

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

     w 2018 roku -  27.500,00 zł). Wcześniej zadanie planowano do realizacji w 2017 roku 

2). Zwiększa się o 31.500,00 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie  

      pn: "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016-2018". Łączne koszty  

      finansowe na wspomniane zadanie przewiduje się w wysokości 120.464,00 zł 

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

3) Nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa drogi gminnej  

    Siutkówek-Przywieczerzyn 2016-2017" zwiększa się o 150.000,00 zł i na 2017 rok  

    zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. Łączny koszt zadania przewiduje się w wysokości  

    352.500,00 zł. 

4) Łączny koszt zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018"   

     ulega zwiększeniu o 700.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku ulega zmniejszeniu  

     i stanowi kwotę 1.355.254,00 zł (55.254,00 zł ze środków własnych, 1.300.000,00 zł  

     z planowanego do zaciągnięcia  zobowiązania finansowego) a w 2018 roku zwiększa się  

     do kwoty 2.780.786,00 zł ( w tym 900.000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu  

     bankowego). 

 W poprzedniej uchwale budżetowej podjętej w dniu 30 czerwca 2017 roku deficyt 

budżetu  wynosił  2.254.054,73  zł  a  po  wprowadzonych  zmianach  deficyt  zmniejsza  się    



o  kwotę  50.000,00  zł i  wynosi 2.204.054,73  zł.  Na 2018  rok  planuje  się wynik  budżetu   

w postaci deficytu w kwocie 900.000,00 zł, który będzie uzupełniony przychodami z tytułu 

kredytu  bankowego.  Na  spłatę  zobowiązań  przypadających  do  uregulowania                   

w  2018  roku w wysokości 527.868,00 zł planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych. 

Począwszy od 2019 roku wynik budżetu to nadwyżki, które w całości  będą  przeznaczone  na  

spłatę  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 Przychody     budżetu    w   2017     roku   zmniejszyły   się  o  kwotę  50.000,00 zł       

o   planowane    do   zaciągnięcia    zobowiązanie    finansowe    i   po   zmianach    wynoszą  

2.727.813,96 zł. Zaplanowane są na pokrycie wspomnianego  deficytu   budżetu  oraz   na   

spłatę   kredytów   i pożyczek  w  wysokości 523.759,23 zł. Ponadto zaplanowano przychody 

budżetu na 2018 rok w wysokości 1.427.868,00 zł. Z planowanej kwoty przychodów kwota 

900.000,00  zł  zostanie  przeznaczona  na  pokrycie  deficytu  budżetu   a   pozostała   kwota    

tj. 527.868,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchody) przedstawiają się następująco: 

- w 2017 roku - 523.759,23 zł (bez zmian), 

- w 2018 roku - 527.868,00 zł (spadek o 30.000,00 zł), 

- w 2019 roku - 536.868,00 zł (spadek o 60.000,00 zł), 

- w 2020 roku - 436.412,00 zł (spadek o 140.000,00 zł), 

- w 2021 roku - 360.911,28 zł (spadek o 220.000,00 zł), 

- w 2022 roku - 330.000,00 zł (spadek o 200.000,00 zł), 

- w 2023 roku -  300.000,00 zł (wzrost o 300.000,00 zł), 

- w 2024 roku -  300.000,00 zł (wzrost o 300.000,00 zł),   

- w 2025 roku - 300.000,00 zł (wzrost o 300.000,00 zł), 

- w 2026 roku - 300.000,00 zł (wzrost o 300.000,00 zł), 

- w 2027 roku - 827.868,00 zł (wzrost 827.868,00 zł). 

 Kwota długu w 2017 roku ulegnie zmniejszeniu o 50.000,00 zł i po zmianie stanowi 

kwotę 2.792.059,28 zł.  

 W kolejnych latach prognozowana kwota długu przedstawia się następująco: 

- w 2018 roku - 3.692.059,28 zł, 

- w 2019 roku - 3.155.191,28 zł, 

- w 2020 roku -  2.718.779,28 zł, 

- w 2021 roku -  2.357.868,00 zł, 

- w 2022 roku -  2.027.868,00 zł, 

- w 2023 roku -  1.727.868,00 zł, 



- w 2024 roku -  1.427.868,00 zł,  

- w 2025 roku -  1.127.868,00 zł, 

- w 2026 roku -     827.868,00 zł, 

- w 2027 roku -                0,00 zł. 

 

  Pozostałe zmiany dotyczą uaktualnienia przedsięwzięć, w tym zwiększenia limitów 

wydatków majątkowych w: 

- 2017 roku o 212.000,00 zł po zmianie 2.361.695,33 zł, 

- 2018 roku o 894.000,00 zł po zmianie 3.961.024,00 zł, 

- 2019 roku bez zmian w kwocie  585.050,00 zł, 

- 2020 roku bez zmian w kwocie  500.079,00 zł. 

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do proponowanej uchwały 

pozostają na tym samym poziomie. 

 Przedstawione zmiany wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

 Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia proponowane zmiany są bardzo istotne      

i   dlatego  wnosi  się  do  Wysokiej  Rady  o  podjęcie   uchwały  w treści wynikającej           

z projektu. 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                                                                                Barbara Rolirad                                                                                                                                  

 
 


