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Objasnienia do przyj^tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lqczna na lata 2020-2028.
I. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa sluzyc ma ocenie sytuacji finansowej
gminy przez jej organy, a takze instytucje finansowe. Analiza wielkosci
budzetowych umozliwia ocen$ mozliwosci inwestycyjnych i zdolnosci
kredytowej jednostki.
Wieloletnia Prognoza Finansowa ma Charakter planu krocz^cego
aktualizowanego corocznie.
Zalozenia prognostyczne powinny byc ustalone na podstawie ksztaltowania si$
sytuacji finansowej w conajmniej dwöch kolejnych latach i przewidywanych
tendencjach rozwoju.
Inicjatywa w zakresie sporz^dzania projektu uchwaly w sprawie WPF i jej
zmiany nalezy wyl^cznie do Wöjta.
Projekt uchwaly w sprawie WPF zawiera zalqczniki okreslaj^ce:
a) w zal^czniku Nr 1 do projektu uchwaly:
- wieloletnia prognozy ksztaltowania si^ podstawowych wielkosci
budzetowych, oraz kwoty dlugu i jego splaty ( dochody, wydatki, wynik
budzetu, przychody, rozchody, sfinansowanie deficytu, przeznaczenie
nadwyzki, kwot$ dlugu, relacji o ktörej mowa w art. 243 uofp),
b) w zalaczniku Nr 2 do projektu uchwaly:
- wykaz przedsi^wzi^c, ich nazw$ i cel, jednostk? organizacyjn^
odpowiedzialn^ za realizacj^, okres realizacji. L^czne naklady finansowe, limity
wydatköw w poszczegölnych latach i limity zobowi^zari,
c) w zalaczniku Nr 3 do projektu uchwaly:
- objasnienia do przyj^tych wartosci Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2028.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej okreslona zostala röwniez informacja
o relacji tzw. nowego limitu obslugi zadluzenia gminy.
Nowy wskaznik zadluzenia okreslony w art.243 uofp liczony jest jako srednia
arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzaj^cych rok
budzetowy. Wskaznik obslugi zadluzenia obliczany jest dla kazdego roku jako
procentowy udzial kwot przeznaczonych na obslugi dlugu do dochodöw
ogolem.
W praktyce konstrukcja nowego wskaznika obslugi zadluzenia oznacza, ze
zdolnosc kredytowa gminy uzalezniona jest od jej sytuacji finansowej.
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Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyzki
operacyjnej ( röznica pomi^dzy dochodami biez^cymi, a wydatkami biez^cymi)
powi^kszonej o wptywy ze sprzedazy maj^tku do dochodöw ogölem w trzech
poprzednich latach.
Im wi^ksza nadwyzka operacyjna, tym wi^ksza mozliwosc finansowania
wydatköw maj^tkowych i obslugi zadluzenia.
1. Prognoza dochodöw
W Wieloletniej Prognozie Finansowej, ktöra jest zaprojektowana na lata
2020-2028 wielkosci planowanych dochodöw biez^cych przyj^to na podstawie
wykonania roku 2017 i 2018, oraz przewidywanego wykonania roku 2019 ,
przy uwzgl^dnieniu danych wynikaj^cych z ewidencji podatköw i oplat
lokalnych.
Z dochodöw maj^tkowych zaplanowano dochody ze sprzedazy maj^tku.
Z przygotowanych do sprzedazy w 2020 roku dzialek budowlanych w projekcie
dochodöw uwzgl^dniono kwot$ 500 000 zl jako realn^ sprzedaz. Poniewaz
w latach ubieglych mimo oglaszania przetargöw na sprzedaz nieruchomosci nie
byto nabywcöw, dlatego tez gmina w chwili obecnej dokonuje podziatu dzialek
na dzialki o mniejszej powierzchni, ktöre b$d^ atrakcyjniejsze do zakupu
i zagospodarowania. W roku 2019 ,2020 i 2021 dochody majqtkowe ze
sprzedazy zaplanowano na wyzszym poziomie zakladajqc wi^ksze
zainteresowanie rozwojem budownictwa jednorodzinnego.
Z dochodöw maj^tkowych zaplanowano röwniez dotacje ze srodköw Unii
Europejskiej.
Przyj^te wielkosci dochodöw z dotacji s^ realne do osi^gni^cia.
Gmina podpisala kilka umöw o dofinansowanie z tzw. drugiego rozdania
srodköw unijnych w latach 2014-2020, oraz zlozyla kilka wniosköw
o dofinansowanie. Podpisane umowy o dofinansowanie dotycz^ mi^dzy innymi
rozbudowy oczyszczalni scieköw, termomodemizacji, wymiany oswietlenia
ulicznego . Gmina w dalszym ciqgu b^dzie skladala nast^pne wnioski
o dofinansowanie realizacji inwestycji na terenie gminy dotycz^ce budowy
kanalizacji w kolejnych miejscowosciach, oraz budowy drög gminnych i inne.
2. Prognoza wydatköw
Przy prognözowaniu wysokosci wydatköw przyj^to zalozenie koniecznosci
spelnienia wymogöw ustawowych dotyczqcych nadwyzki dochodöw biez^cych
nad wydatkami biez^cymi i wskazniköw zadluzenia oraz zabezpieczenia
srodköw na realizacji ustawowych zadan wlasnych .
W ramach planowanych wartosci realizowanych wydatköw wzi^to pod uwagi
przede wszystkim wartosci wynikaj^ce z projektöw wykazanych w zal^czniku
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nr 2 do WPF jako przedsi$wzi$cia.
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategori^
wydatköw biez^cych i wydatköw maj^tkowych.
W zakresie wydatköw biezqcych uj$to wydatki na:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wszystkich jednostek
budzetowych,
- funkcjonowanie organöw Rady Gminy i Wöjta,
- na obslug? dlugu,
- biez^ce utrzymanie jednostek gminnych wynikaj^ce z zawartych umöw.
W roku 2020 zaplanowano odprawy emerytalne, oraz przysluguj^ce nagrody
jubileuszowe zaröwno pracowniköw urz^du jak i jednostek organizacyjnych,
co powoduje znaczny wzrost wydatköw biezqcych. Na wzrost wydatköw
biez^cych duzy wplyw ma röwniez wyplata z programu 500+ na kazde dziecko
do 18 roku zycia. Za baz$ do ustalenia wydatköw na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzen przyj^to aktualny poziom zatrudnienia w gminnych
jednostkach organizacyjnych.
Z uwagi na to, ze wydatki biezace w znacznej mierze zwiqzane sq
z funkcjonowaniem oswiaty przeprowadzono analiz^ dotyczqc^ przyznawanej
subwencji oswiatowej jak röwniez ponoszonych wydatköw zwiqzanych
z oswiaty, na ktöre przyznawana jest subwencja. Z przeprowadzonej analizy
wynika,iz Gmina Lqczna od wielu lat doplaca do utrzymania oswiaty ze
srodköw wlasnych , co odbywa si$ kosztem innych zadan. W 2020 roku ze
srodköw wlasnych Gmina zaplanowala d o lo re do funkcjonowania oswiaty
kwot$ 3 795 086 z l , przy subwencji 3 916 788 zl.
3. Prognoza deficytu budzetu
Budzet Gminy Lqczna na rok 2020 jest budzetem deficytowym, zaplanowano
deficyt w kwocie 508 000 zl, ktöry zostanie pokryty przychodami
pochodz^cymi z zaci^gni^tego kredytu w kwocie 508 000 zl.
W latach 2021- 2028 zaplanowano budzet nadwyzkowy , i tak :
- w 2021 roku nadwyzka w kwocie
900 000 zl,
- w 2022 roku nadwyzka w kwocie 1 220 000 zl,
- w 2023 roku nadwyzka w kwocie 1 500 000 zl,
- w 2024 roku nadwyzka w kwocie 1 440 000 zl,
- w 2025 roku nadwyzka w kwocie 1 260 000 zl,
- w 2026 roku nadwyzka w kwocie 1 140 000 zl,
- w 2027 roku nadwyzka w kwocie 1 000 000 zl,
- w 2028 roku nadwyzka w kwocie
859 000 zl
Nadwyzki budzetowe zaplanowane w latach 2021-2028 przeznaczone zostan^
na splat$ wczesniej zaci^gni^tych kredytöw i pozyezek.
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4. Zadluzenie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku zaplanowano przychody
w kwocie 1 358 000 zl, w tym 1 100 000 zl z zaci^gni^tych kredytöw oraz
258 000 z \ z wolnych srodköw. Kredyty b$d^ zaciqgni^te na sfinansowanie
planowanego deficytu, oraz na splat$ wczesniej zaci^gni^tych kredytöw.
W WPF zaplanowano röwniez rozchody do roku 2028 , czyli do calkowitej
splaty zadluzenia gminy.
Kwota rozchodöw oraz splata odsetek w poszczegölnych latach objetych
Wieloletni^ Prognozy Finansow^ pozwala na zachowanie wskazniköw
wynikaj^cych z art 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dlug na koniec roku jest wynikiem dzialania :
dlug z poprzedniego roku + przewidywany zaci^gni^ty dlug ( przychody) splata dlugu ( rozchody).
Dane finansowe uj$te w zal^czniku do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dotycz^ce roku 2020 s^ zgodne z projektem uchwaly
budzetowej na rok 2020.
II. Wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2028
W zal^czniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej " Wykaz
przedsi$wzi$c do WPF" uj$to nast^puj^ce wydatki majqtkowe:
1. W grupie MWydatki na programy, projekty lub zadania zwi^zane
z programami realizowanymi z udzialem srodköw , o ktörych mowa w art.
5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych”
uj^to przedsi$wzi$cia:
Na wydatki biez^ce:
- rozwöj kompetencji cyfrowych w szkolach podstawowych z terenu gminy
L^czna- Gmina podpisala umow$ o dofinansowanie w ramach dzialania 8.3 "
Zwiekszenie dost^pu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej oraz
ksztalcenia podstawowego" z RPO Wojewödztwa Swi^tokrzyskiego na lata
2014-2020 .'Projekt realizowany w latach 2018-2020.
Lqczne naklady finansowe 396 408 zl, dofinansowanie z budzetu Unii
Europejskiej 336 947zl, z budzetu krajowego 59 461 zl. W 2020 roku projekt
zostanie zakonczony, na jego realizacj$ zaplanowano w 2020 r kwot$ 36 352 zl.
- Wspieramy rodziny w gminie Lqczna - Gmina podpisala umow$ na
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dofinansowanie z poddzialania 9.2.1 " Rozwöj wysokiej jakosci uslug
spotecznych Zadania realizowane w formule projektöw tematycznych
ukierunkowanych na wsparcie swietlic srodowiskowych w ramach RPO
Wojewödztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacji projektu
rozpocz^to w 2019 roku. Lqczne naklady na zadanie 1 976 114 zl, bez tzw.
wktadu wlasnego pieni^znego. W roku 2020 kwota realizacji projektu
475 355 zl, zakonczenie realizacji projektu w 2022 roku.
Na wydatki majqtkowe:
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Wyst^pa, Zalezianka,
Jasle, Stawik maj^ca na celu popraw$ warunköw zycia mieszkancöw, oraz
przyczyniajqca sii do ochrony srodowiska w gminie. Szacunkowe naklady na
inwestycji przyj^to w kwocie 7 100 000 zl. Inwestycja zaplanowana do
realizacji w latach 2023-2026.
- rozbudowa istniejqcej oczyszczalni scieköw w Kamionkach wraz
z modernizacjq cz^sci osadowej. Szacunkowe naklady 11 462 000 zl.
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2022. Gmina podpisala
umow$ o dofinansowanie w ramach dzialania 4.3 " Gospodarka wodnosciekowa" z RPO Wojewödztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020
w wysokosci 6 463 282,30 zl, wklad wlasny 4 998 717,70 zl. Realizacja
zaplanowana na lata 2020-2022.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci PodzagnanszczeSzacunkowe naklady 3 900 000 zl, inwestycja zaplanowana do realizacji
w latach 2021-2023
- redukcja emisji C02 poprzez kompleksow^ wymian^ oswietlenia
ulicznego na terenie gminy L^czna- Gmina podpisala umowi
o dofinansowanie w ramach dzialania 3.4 " Strategia niskoemisyjna, wsparcie
zröwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej" z RPO Wojewödztwa
Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokosci 1 260 768 zl, wklad wlasny
253 089 zl. Lqczne naklady finansowe 1 513 857 zl. W miesi^cu pazdzierniku
podpisano umow$ z wykonawc^ na realizacji zadania, planowane zakonczenie
marzec 2020 roku.
- zakup sredniego samochodu strazackiego wraz z wyposazeniem dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lqcznej Szacunkowy koszt zadania
833 940 zl, przy dofinansowaniu 625 455 zl, wklad wlasny 208 485 zl. Zadanie
zaplanowane do realizacji w 2021 roku.
- kompleksöwa termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
w Zaleziance . Szacunkowe naklady finansowe 847 029 zl, dofinansowanie
z unii europejskiej 718 275 zl, dofinansowanie z budzetu krajowego 84 503 zl,
wklad wlasny 44 251 zl. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020 roku.

