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 GMINA ŁĄCKO 

Planowane dochody na 2021 rok w kwocie 

110 538 555,91 zł, w tym: 

dochody majątkowe w kwocie 12 857 624,00 zł. 

Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 

125 436 959,33 zł, w tym: 

wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 

30 748 291,03 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
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 GMINA ŁĄCKO 
Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi 

planowany deficyt budżetu w kwocie 

14 898 403,42 zł. 
Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 

11 126 116,00 zł; 

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach, w kwocie 2 445 196,00 zł; 

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków, w kwocie 1 327 091,42 zł. 
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 GMINA ŁĄCKO 

Planowane wydatki na  realizację  zadań 

współfinansowanych 

z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok 
28 969 180,84 zł. 
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GMINA ŁĄCKO 

77%

23%

Wydatki na realizację zadań 

współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej na 2021 rok 

Pozostałe wydatki 96 467 778,49 zł (77%)

Wydatki na zadania wspólfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 28 969 180,84 zł (23%)



    

  

                    

  

                                                 

                                 

 

           

  

                                                                                  

  

GMINA ŁĄCKO 

PLANOWANE DOCHODY na 2021 rok w wysokości 110 538 555,91 zł, w tym: 

• Część oświatowa subwencji ogólnej (21%) 23 525 329,21 zł 

• Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej (15%) 16 330 965,00 zł 

• Dotacje celowe na zadania zlecone (29%) 31 663 541,00 zł 

• Dotacje celowe na zdania własne (1%) 1 708 842,00 zł 

• Dotacje na wydatki bieżące ze środków europejskich (2%)     2 324 192,12 zł 

• Dochody majątkowe (12%)  12 857 624,00 zł 

w tym dotacje ze środków europejskich 12 588 900,00 zł 

• Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

i prawnych (9%) 9 635 997,00 zł 

• Pozostałe dochody (11%)  12 492 065,58 zł 



GMINA ŁĄCKO 
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GMINA ŁĄCKO 

PLANOWANE WYDATKI  na 2021 rok w wysokości 125 436 959,33 zł, w tym: 

• Oświata i wychowanie (28 %)    35 619 672,00 zł 

• Ochrona zdrowia, pomoc społeczna (3%) 4 041 449,79 zł 

• Świadczenia wychowawcze, rodzinne społeczne i inne (26%)  33 490 359,15 zł 

• Transport i łączność (3%)  4 217 824,20 zł 

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17%)  21 034 017,91 zł 

• Kultura fizyczna ,kultura i ochrona dziedzictwa, 

turystyka (13%)  16 275 130,00 zł 

• Pozostałe wydatki (10%)            11 728 778,28 zł 
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 GMINA ŁĄCKO 

Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych 

w latach poprzednich                                            5 283 884,00 zł. 

Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych 

kredytów i  pożyczek)                                             700 000,00 zł. 

OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 

WRAZ Z ODSETKAMI  W 2021 ROKU 5 983 884,00 zł. 



            

 GMINA ŁĄCKO 

Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczek      

w 2021 roku planuje się w wysokości  16 410 000,00 zł 

i zostaną przeznaczone: 

• na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
w kwocie 5 283 884,00 zł; 

• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 
w kwocie 11 126 116,00 zł. 



 GMINA ŁĄCKO 

W projekcie budżetu na 2020 rok planowano 

zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 
13 759 422,03 zł, 

a wykonanie na koniec 2020 roku planuje się 
w wysokości 6 249 039,90 zł, czyli o kwotę niższą 
o 7 510 382,13 zł. 



  

GMINA ŁĄCKO 

Ważniejsze informacje bieżące dotyczące 
wniosków o dofinansowanie 
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GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 390 100 zł na Budowa 

budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej 

w Maszkowicach z naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
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GMINA ŁĄCKO 

Gmina Łąko otrzymała dofinansowanie na Budowę Centrum Kultury i Edukacji 

Muzycznej w Łącko w kwocie 2 500 000 zł z I naboru Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
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GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko złożyła dwa wnioski w ramach II naboru z Funduszu Rozwoju Inwestycji 

Lokalnych. Wnioski złożono na zadania: 

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza” wartość projektu 

to 3 500 000 zł, w tym wnioskowana dotacja z FRIL w kwocie 3 000 000 zł; 

- „Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi 

i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach” wartość projektu 

to 4 512 421,22 zł, w tym wnioskowana dotacja z FRIL w kwocie 1 100 000 zł. 



 GMINA ŁĄCKO 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łącko na lata 

2021-2034 

Wieloletnia prognoza finansowa określa planowane do 

realizacji przedsięwzięcia z tytułu programów, projektów lub 

zadań, w tym finansowanych z udziałem środków UE oraz 

umowy, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki. 

Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który 
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. 



 

   

  

  

GMINA ŁĄCKO 

Planowany poziom zadłużenia 

na koniec 

2021 roku wyniesie 36 790 769,34 zł. 

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku, wyniesie 

25 664 653,34 zł. 



 GMINA ŁĄCKO 

Obsługa zadłużenia w latach 2021-2034 

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia 

planowane w poszczególnych latach kwoty 

przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek 
i kredytów oraz na odsetki od tych kredytów 
i pożyczek. 



 

  
 

GMINA ŁĄCKO 

Obsługa zadłużenia w latach 2021-2034 
Rok Rata kredytów i 

pożyczek 

Odsetki Razem spłata 

2021 5 283 884,00 700 000,00 5 983 884,00 

2022 5 118 100,00 790 000,00 5 908 100,00 

2023 4 384 959,24 700 000,00 5 084 959,24 

2024 3 449 941,31 650 000,00 4 099 941,31 

2025 4 496 000,00 600 000,00 5 096 000,00 

2026 2 997 000,00 550 000,00 3 547 000,00 

2027 3 200 000,00 500 000,00 3 700 000,00 

2028 3 136 768,79 400 000,00 3 536 768,79 

2029 1 200 000,00 350 000,00 1 550 000,00 

2030 3 000 000,00 300 000,00 3 300 000,00 

2031 3 000 000,00 250 000,00 3 250 000,00 

2032 3 000 000,00 200 000,00 3 200 000,00 

2033 2 963 461,00 100 000,00 3 063 461,00 

2034 2 244 539,00 50 000,00 2 294 539,00 



 GMINA ŁĄCKO 

Uchwałami Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2020 roku 

zaopiniowano pozytywnie: 

- projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2021; 

- możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego 

w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Łącko na 2021 rok; 

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Łącko. 



hwala ' rS.O.V f - 421/25/20 
Składu Orzekającego K olegium Regiona lnej Izby Obrachunkowej 

w Krako,vie 
z dola 27 llstopada 2020 r. 

w sprnwie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Łącko 

Działając na podsmwie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 u:,tawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) oraz 
art. 238 us tawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 
z 2019 r., poz. 869 z pótn.zm.) - Skład Om:kający Kolegium Regionalnej Iz.by 
Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

Przewodnicząca: 
Członkowi~: 

Katarzyna Keppert 
Piotr Józefczyk 
Jolanta Nowakowska 

po zapoznaniu s i~ z przedłożonym projektem uchwaty budżetowej Gminy Lącko na 
202 1 rok 

postanowił 

7.llopiniować p02ytywnie projekt uchwały bu dietowej Gminy Lącko na rok 2021. 

UZASADNIENIE 

W dniu 13 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
wpłynął opracowany przez Wójta Gminy Lącko projekt Uchwały Budżetowej Gminy 
Lącko na rok 2021. 

Analiza przekllZilllych do Izby ma1eria l6w skłania do wnio~ku, że struktura uchwały 
budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom z przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicwych (t.j.: Dz.U. z 20 I 9 r., poz. 869 
z pM..n.zm.) . Projektowi towarzyszy uzasadnien ie orll2. materiały informacyjne. 

Zaplanowane dochody budżetu. co do ich wysokofoi i źródeł pochodzenia, pozostają 
w zgod2.ie z ustawami. Wydatk i budżetu obejmują środki na zadania własne Gminy 
Łącko (w tym zadania własne obowiązkowe) i zadania żlecone :i: zakresu administracj i 
rządowej. 

W przedloi'.onym projekcie uchwały budżetowej zap lanowano dochody w kwocie 
110.538.555,9 1 zł oraz wydatki w kwocie 125.436.959,33 zł. W kon.\~kwcncji projekt 
uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 14.898.403,42 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodz.ącymi z: 

- zaciągniętych kredytów i pożycz.ek na rynku k:rnjowym w kwocie 
11.126.116,00 zł, 

GMINA ŁĄCKO 



Nr S.O.VI -426-1/22/20 
Składu Or:iekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie 
z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 
w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Łącko na 2021 rok. 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paid2.icmika 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j .: Dz.U. z 20 l9 r., poz. 2137) oraz 
art 246 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
{t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn .zm.)- Skład Orzekający Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowi..: w osobach: 

Przewodniczący: 

Członkowie: 

Katarzyna Keppert 
Piotr Józefczyk 
Jolanta Nowakowska 

po z.a poznaniu się z; prledstawionym projckkm Uchwały Budżetowej Gminy Lącko na 
202 l rok 

po s I a n o w i I: 

zaopiniować pozytywnie możJiwoSć sfinaosowania deficy tu przedstawionego 
w projekcie chwały Budżetowej Gminy Lącko na 2021 rok. 

UZASAD IENIE 

W dniu 13 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
wpłynął projekt Uchwały Budżetowej Gminy Lącko na 2021 rok. 

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody 
w kwocie 110.538.555,91 zł oraz wydatki w kwocie 125.436.959,33 z!. Wykazany 
deficyt budżetu Gminy Łącko planowany na rok budtc1owy 202 l wynosi 
14.898.403,42 zł. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakład a.. iż. deficyt ten 
zostanie pokryty prz)Chodnmi pochodzącymi z: 

- zaciągniętych kredytów i pożycz.ek na rynku krajowym w kwocie 
11. 126. 116.00 zł, 

- niewykorzystnnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budże1u, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych u. szczcgól11yn1i zasadami "''Ykonywania bud!etu określonymi 
w odrębnych ustawach w kwocie 2 .445. 196,00 zł, 

GMINA ŁĄCKO 



la Nr S.O. VI - 429 - 1/48/20 
Składu Orzekającego Kolegium Regj,onalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie 
7. d nia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lącko. 

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy 1. dnia 7 paźd1iemika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.2137) oraz nrt. 
230 ust. 2 i 3 ustawy z dJ1ia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 
z 20 I 9 r., poz. 869 L pM.n.zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

Przewodnicząca: 

Członkowie: 

Katanyno Keppert 
Piotr Józefczyk 
Jolanta Nowakowska 

po 7,.apon1aniu się z przcdlozonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

p o s t a n o w i I: 

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprnwie wlelolerniej progn07)' 
finansowej G miny Łącko 

UZASADNIENIE 

W dniu 12 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obruchunkowej 
w Krakowie wpłynął opracowuny przez Wójta Gminy Łącko projckr uchwały 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lącko na la!Jl 2021 -
2034. 

W wyniku analizy prwdlo2unego do Regionalnej 12.by Obrachunkowej 
dokumentu. Skład Orzekający u2J1al, że projekt uchwały w spruwie wieloletniej 
prognozy finaru;owej został sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa. 

I. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został sporządl.ony z dochow·,micm 
\ryTT!Ogów w zakresie szczegółowości, ustalonej art. 226 ust. I. 2a i 3 ustawy 
o finaru;ach publicznych oraz zgodnie z wymogami uwru1ymi w rozporz.1dzeniu 
MinL~tra Finansów z dnia I O stycznia 2013 r. w sprawie wielolemiej prognoz) 
finansowej jednosrki samorządu terytori~ lm:·go (t.j.: Dz.U. 1 2015 r .. poz. 92 
z póżn.zm.). Projekt obejmuje okres od roku 2021 do roku 2034. Przyjęte w nim 
wanooci dla 2021 roku są spójne\\ zakresie wyniku finansowego i związan),ch z nim 
kwot przychodó\\ i rozchodów z analogicznymi \\ielkościami ujętymi w projekcie 
uchwal)' budżetowej na 2021 rok. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Lącko z.upewniono p1-zcstrzegonie przepisów us1:1wy dotyczących uchwalania 

GMINA ŁĄCKO 



Dziękuję za uwagę 


	Zakładki struktury
	BUDŻET GMINY ŁĄCKO 
	NA 2021 ROK 
	NA 2021 ROK 
	Planowane dochody na 2021 rok w kwocie 110 538 555,91 zł, w tym: 
	dochody majątkowe w kwocie 12 857 624,00 zł. 
	Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 125 436 959,33 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 
	30 748 291,03 zł. 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 898 403,42 zł. 
	Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
	-zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 11 126 116,00 zł; 
	-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2 445 196,00 zł; 
	-wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 327 091,42 zł. 
	Figure
	Planowane wydatki na realizację  zadań współfinansowanych 
	z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok 
	28 969 180,84 zł. 
	28 969 180,84 zł. 
	Figure

	GMINA ŁĄCKO 
	GMINA ŁĄCKO 
	PLANOWANE DOCHODY na 2021 rok w wysokości 110 538 555,91 zł, w tym: 
	PLANOWANE DOCHODY na 2021 rok w wysokości 110 538 555,91 zł, w tym: 
	• 
	• 
	• 
	Część oświatowa subwencji ogólnej (21%) 23 525 329,21 zł 

	• 
	• 
	Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej (15%) 16 330 965,00 zł 

	• 
	• 
	Dotacje celowe na zadania zlecone (29%) 31 663 541,00 zł 

	• 
	• 
	Dotacje celowe na zdania własne (1%) 1 708 842,00 zł 

	• 
	• 
	Dotacje na wydatki bieżące ze środków europejskich (2%)     2 324 192,12 zł 

	• 
	• 
	Dochody majątkowe (12%)  12 857 624,00 zł w tym dotacje ze środków europejskich 12 588 900,00 zł 

	• 
	• 
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (9%) 9 635 997,00 zł 

	• 
	• 
	Pozostałe dochody (11%)  12 492 065,58 zł 


	GMINA ŁĄCKO 
	Figure

	GMINA ŁĄCKO 
	GMINA ŁĄCKO 
	PLANOWANE WYDATKI  na 2021 rok w wysokości 125 436 959,33 zł, w tym: 
	• 
	• 
	• 
	Oświata i wychowanie (28 %)    35 619 672,00 zł 

	• 
	• 
	Ochrona zdrowia, pomoc społeczna (3%) 4 041 449,79 zł 

	• 
	• 
	Świadczenia wychowawcze, rodzinne społeczne i inne (26%)  33 490 359,15 zł 

	• 
	• 
	Transport i łączność (3%)  4 217 824,20 zł 

	• 
	• 
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17%)  21 034 017,91 zł 

	• 
	• 
	Kultura fizyczna ,kultura i ochrona dziedzictwa, 

	• 
	• 
	Pozostałe wydatki (10%)            11 728 778,28 zł 


	turystyka (13%)  16 275 130,00 zł 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO 
	Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych 
	w latach poprzednich 
	w latach poprzednich 
	w latach poprzednich 
	                                           5 283 884,00 zł. 

	Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych 
	Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych 

	kredytów i  pożyczek) 
	kredytów i  pożyczek) 
	                                            700 000,00 zł. 


	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 
	WRAZ Z ODSETKAMI  W 2021 ROKU 5 983 884,00 zł. 
	Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczek      w 2021 roku planuje się w wysokości  16 410 000,00 zł i zostaną przeznaczone: 
	• 
	• 
	• 
	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie 5 283 884,00 zł; 

	• 
	• 
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 11 126 116,00 zł. 


	W 
	W 
	W 
	projekcie 
	budżetu 
	na 
	2020 
	rok 
	planowano 

	zaciągnięcie 
	zaciągnięcie 
	kredytów 
	i pożyczek 
	w 
	wysokości 

	13 759 422,03 zł, 
	13 759 422,03 zł, 


	a wykonanie na koniec 2020 roku planuje się w wysokości 6 249 039,90 zł, czyli o kwotę niższą o 7 510 382,13 zł. 
	Ważniejsze informacje bieżące dotyczące wniosków o dofinansowanie 
	GMINA ŁĄCKO 
	Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 390 100 zł na Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach z naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
	P
	Figure

	GMINA ŁĄCKO 
	Gmina Łąko otrzymała dofinansowanie na Budowę Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącko w kwocie 2 500 000 zł z I naboru Rządowego Funduszu 
	Inwestycji Lokalnych 
	P
	Figure

	GMINA ŁĄCKO 
	Gmina Łącko złożyła dwa wnioski w ramach II naboru z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Wnioski złożono na zadania: 
	-„Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza” wartość projektu to3 500000 zł, w tym wnioskowana dotacja z FRIL w kwocie 3 000 000 zł; 
	-„Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach” wartość projektu to 4 512 421,22 zł, w tym wnioskowana dotacja z FRIL w kwocie 1 100 000 zł. 
	P
	Figure

	GMINA ŁĄCKO 
	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łącko na lata 
	2021-2034 
	2021-2034 
	Wieloletnia prognoza finansowa określa planowane do realizacji przedsięwzięcia z tytułu programów, projektów lub zadań, w tym finansowanych z udziałem środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. 
	Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. 
	Planowany poziom zadłużenia 
	na koniec 
	2021 roku wyniesie 36 790 769,34 zł. 
	Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku, wyniesie 25 664 653,34 zł. 

	Obsługa zadłużenia w latach 2021-2034 
	Obsługa zadłużenia w latach 2021-2034 
	Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia planowane w poszczególnych latach kwoty przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na odsetki od tych kredytów i pożyczek. 
	GMINA ŁĄCKO 
	Obsługa zadłużenia w latach 2021-2034 
	Rok 
	Rok 
	Rok 
	Rata kredytów i pożyczek 
	Odsetki 
	Razem spłata 

	2021 
	2021 
	5 283 884,00 
	700 000,00 
	5 983 884,00 

	2022 
	2022 
	5 118 100,00 
	790 000,00 
	5 908 100,00 

	2023 
	2023 
	4 384 959,24 
	700 000,00 
	5 084 959,24 

	2024 
	2024 
	3 449 941,31 
	650 000,00 
	4 099 941,31 

	2025 
	2025 
	4 496 000,00 
	600 000,00 
	5 096 000,00 

	2026 
	2026 
	2 997 000,00 
	550 000,00 
	3 547 000,00 

	2027 
	2027 
	3 200 000,00 
	500 000,00 
	3 700 000,00 

	2028 
	2028 
	3 136 768,79 
	400 000,00 
	3 536 768,79 

	2029 
	2029 
	1 200 000,00 
	350 000,00 
	1 550 000,00 

	2030 
	2030 
	3 000 000,00 
	300 000,00 
	3 300 000,00 

	2031 
	2031 
	3 000 000,00 
	250 000,00 
	3 250 000,00 

	2032 
	2032 
	3 000 000,00 
	200 000,00 
	3 200 000,00 

	2033 
	2033 
	2 963 461,00 
	100 000,00 
	3 063 461,00 

	2034 
	2034 
	2 244 539,00 
	50 000,00 
	2 294 539,00 
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	Uchwałami Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2020 roku zaopiniowano pozytywnie: -projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2021; -możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego 
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