Projekt
z dnia 23 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIII//20
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2020 – 2034
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala,
co następuje:
§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020 - 2023

L.p.
Nazwa i cel
1
1.a
1.b
1.1
1.1.1

1.1.1
.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne
nakłady
finansowe

Limit 2020

Limit 2021

Limit 2022

Limit 2023

Limit
zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

120 566,00

92 928,00

27 638,00

0,00

0,00

109 831,00

- wydatki bieżące

120 566,00

92 928,00

27 638,00

0,00

0,00

109 831,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.), z tego:

120 566,00

92 928,00

27 638,00

0,00

0,00

109 831,00

- wydatki bieżące

120 566,00

92 928,00

27 638,00

0,00

0,00

109 831,00

120 566,00

92 928,00

27 638,00

0,00

0,00

109 831,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lip-skok w przyszłość - Lip-skok w przyszłość
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata
2020-2023 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2020-2034.
Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne
i finansowe z "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022" zawierającego "Program
konwergencji" oraz "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz
finansowych JST." W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2025,
a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost
wydatków bieżących w latach 2021-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie.
Dane z roku 2020 nie zawierają wszystkich dotacji, które będą przyznane w trakcie roku. Od roku
2021 dotacje wykazane są w pełnej wysokości, min. uwzględniającej świadczenia wychowawcze na
pierwsze dziecko w okresie całego roku, czy zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.
W wydatkach uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz znaczy wzrost płacy minimalnej
w latach przyszłych, który przełoży się na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych.
W latach 2020-2021 zaplanowano sprzedaż działek rolnych dzierżawionych po 30.000 zł rocznie.
Otrzymano dofinansowanie przedsięwzięcia zrealizowanego w 2019 r. - Roboty budowlane oraz
doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku w zakresie części inwestycyjnej 153.639 zł
i bieżącej 4.176 zł.
Przedsięwzięcie – projekt „Lip-skok w przyszłość” będzie realizowane w ramach RPO przez MGOPS
w Lipsku w latach 2020-2021 (wydatki bieżące). W zakresie roku 2020 wydatki zaplanowano w kwocie
92.928 zł (dofinansowanie 76.728 zł). W roku 2021 wydatki zaplanowano w kwocie 27.638 zł
(dofinansowanie 20.438 zł).
W roku 2020 będzie kontynuowany projekt w ZSS w Lipsku Tablet i fiolka - naukowa demolka
w ramach RPO. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w wysokości 43.073 zł, na które otrzymano
dofinansowanie w roku 2019 w kwocie 33.642 zł.
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Augustowski planuje dokończyć Rozbudowę odcinka
drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km
2+820. Pomoc finansowa do udzielenia na realizację tego zadania w roku 2020 planowana jest w kwocie
383.726 zł.
W roku 2020 planuje się wykonać Przebudowę i budowę ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 970.000 zł, dofinansowanie
otrzymano w 2019 r. w kwocie 449.561 zł.
Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk oraz montaż kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w ramach RPO
zrealizowane w roku 2019 planuje się otrzymać w kwocie 64.900 zł. Wydatki związane z korektą
rozliczenia zadania w zakresie instalacji mieszkańcom planowane są w kwocie 3.000 zł.
Od roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się
pozyskać ze środków zewnętrznych.
Na inwestycję drogowe zaplanowano 40.000 zł, na zakup serwera 36.000 zł oraz na przebudowę
oświetlenia ulicznego 11.000 zł. Planuje się udzielić dotację inwestycyjną dla MGOK w Lipsku na
modernizację instalacji elektrycznej w kwocie 12.500 zł.
W latach kolejnych, w szczególności 2021-2023, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy,
a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.
Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.
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W zakresie kosztów obsługi długu zaplanowano wyższe kwoty na ewentualny wzrost WIBOR-u.
Łączne przychody planuje się w kwocie 1.654.423 zł, a rozchody w kwocie 750.000 zł.
Przychody – planuje się zaciągnąć kredyty/pożyczki w roku 2020 w kwocie 1.000.000 zł na planowany
deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, który będzie spłacany w latach
2021-2034. Zaplanowano również kredyt w roku 2021 w kwocie 400.000 zł, który będzie spłacany w latach
2027-2034.
Rozchody – spłatę kredytów w 2020 r. zaplanowano w kwocie 650.000 zł.
Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano pożyczki po 50.000 zł oraz pożyczki udzielane na
działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej po 50.000 zł. Zaplanowano również zwrot
pożyczek udzielonych w 2019 r. w kwocie 71.117 zł.
Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych
prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1.
Deficyt budżetu w roku 2020 planowany jest w kwocie 904.423 zł, który pokryty będzie
kredytami/pożyczkami w kwocie 421.117 zł oraz przychodami: ze środków otrzymanych w 2019 r. na
realizację projektu ze środków UE w kwocie 33.745 zł oraz ze środków otrzymanych w 2019 r. z Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie 449.561 zł.
Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Na przestrzeni ostatnich lat
największa nadwyżka została osiągnięta w 2015 r. – 1.860.290,30 zł, jak również w 2013 r. –
1.629.294,93 zł. Najmniejsza wartość nadwyżki operacyjnej wyniosła w 2018 r. – 886.656,07 zł.
Podejmowane się działania w zakresie reorganizacji funkcjonowania jednostek, by dokonać jej znacznego
wzrostu.
Nadwyżki budżetowe w latach 2021-2034 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.
Dług na koniec 2020 roku planowany jest na kwotę 7.693.000 zł.
Wskaźniki spłaty zobowiązań spełnią wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku
objętym WPF.
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