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I. Wprowadzenie do
System wieloletniego planowania inwestycyjnego jest narzędziem zarządzania JST, które łączy w sobie wiele procesów planistycznych,
jakie zachodzą w jednostce, m.in. planowanie zagospodarowania przestrzennego JST, planowanie finansowe, planowanie strategiczne rozwoju
jednostki, planowanie inwestycyjne. Jest to określona metodologia, według której tworzy się plan inwestycyjny na kilka następnych lat, która
przede wszystkim zakłada większe zaangażowanie wszystkich potencjalnych wnioskodawców w tworzenie planu oraz analizę potrzeb
inwestycyjnych w świetle wyznaczonych długookresowych celów rozwoju, w oparciu o jednakowe dla wszystkich inwestycji kryteria.
Cechy charakterystyczne Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
1. Jest planem kroczącym, którego pierwszy rok stanowi jednocześnie część inwestycyjną projektu budżetu, zawierającym zbiorcze
zestawienie programów i zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania. Są one ujęte w jednym dokumencie i uporządkowane według
priorytetów wraz z informacją o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji. Ważną informacją jest wielkość wydatków
zarówno poniesionych jak i zaplanowanych z rozbiciem na poszczególne źródła finansowania w kolejnych latach planu.
2. Jest planem corocznie aktualizowanym zarówno w zakresie inwestycji już ujętych w planie jak i nowo-wnioskowanych, co oznacza
coroczną weryfikację wykonania rzeczowego zakresu planu, jak i analizę możliwości sfinansowania realizacji nowych zadań inwestycyjnych.
3. Jest źródłem informacji dla jednostek organizacyjnych JST, jej mieszkańców o kolejności i przybliżonym terminie realizacji
wnioskowanych inwestycji, a także informacji dla podmiotów działających na terenie jednostki w zakresie polityki inwestycyjnej.
Podstawowe zalety systemu: − Umożliwia realizację celów strategicznych JST dzięki jasno określonym mechanizmom podejmowania
decyzji inwestycyjnych, co zapewnia zgodność z wdrażanym Programem Rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi Gminy.
− Pozwala dostosować zestaw zadań inwestycyjnych do możliwości finansowych jednostki w perspektywie kilku kolejnych lat.
− Pozwala na całościową koordynację zadań pod względem ich wzajemnych powiązań i zależności.
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− Umożliwia wypracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi podstawę rocznego planowania inwestycyjnego.
− Zapewnia pełniejsze uspołecznienie systemu planowania poprzez zaangażowanie samych mieszkańców w proces wnioskowania zadań
inwestycyjnych do realizacji oraz ocenę i rekomendacje zadań do planu.
− Zwiększa wiarygodność jednostki w oczach potencjalnych kredytodawców i inwestorów. − Stosowanie procedur przygotowania i
rozliczania zadań inwestycyjnych umożliwia lepsze przygotowanie jednostki do wymagań Unii Europejskiej dotyczących korzystania ze
środków finansowych.
Jednym z głównych punktów ciężkości Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łuków jest zwrócenie uwagi na następujące
elementy:
1. Adekwatność proponowanych zadań inwestycyjnych w stosunku do faktycznych potrzeb infrastrukturalno-społecznych Gminy ,
2. Społeczną akceptację proponowanych przez Urząd Gminy inwestycji,
3. Realność i wykonalność proponowanych zadań w stosunku do środków budżetowych samorządu jak również możliwości uzyskania
dofinansowania z zewnętrznych źródeł,
4. Zgodność proponowanych inwestycji z dokumentami o charakterze programującym, zapewniająca skuteczność w aplikowaniu o
zewnętrzne źródła finansowania.
Okres realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji
Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Łuków obejmuje lata 2016 – 2020 r. z perspektywą do 2015r. Przyjęcie takiego horyzontu
czasowego związane jest z realizacją szeregu zadań w okresie finansowania unijnego na lata 2014 – 2020.

II. Dochody i wydatki budżetu Gminy Łuków w latach 2013 - 2015
Analiza wykonania budżetu w latach 2013 – 2015
Na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonano analizy dochodów i wydatków budżetowych w latach 2013-2015. W
analizowanym okresie jednostka co roku odnotowywała nadwyżkę budżetową Przedstawione fakty prezentuje tabela poniżej.
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Tabela :Deficyt/ Nadwyżka budżetowa w latach 2013 – 2015 (w zł)

Rok

Dochody
Wydatki
wykonane/planowane wykonane

2013 48 298 417,08

w tym
% udział
inwestycyjne wydatków
inwestycyjnych
44 943 254,60 3 463 551,05 7,71%

2014 48 313 061,41

45 906 175,32 3 719 770,80 8,10%

2015 50 444 422,61

49 951 010,61 5 017 817,53 9,90%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy
W latach 2013 – 2015 obserwuje się systematyczny wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków. Znaczną część
wydatków gminnych stanowią wydatki sztywne, których wydatkowanie jest koniecznością prawną regulowaną przez właściwe ustawy i
rozporządzenia. Analiza wydatków budżetowych wskazuje na niewysoki odsetek wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne wynosiły
poniżej 10% ( w województwie lubelskim średnio 15,9%, w kraju- 16,2%- dane z roku 2013 US w Lublinie). Niska relacja wydatków
inwestycyjnych do wydatków bieżących Gminy pokazuje, że budżet gminny jest przede wszystkim nakierowany na realizację zadań
obligatoryjnych o stałym charakterze Wielość wydatków sztywnych powoduje, że koniecznością staje się poszukiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania projektów inwestycyjnych i społecznych. Programy UE (krajowe i regionalne) planowane w Polsce na lata 2014-2020 stwarzają
szanse pozyskania znaczących środków unijnych, mogących posłużyć rozwojowi Gminy.
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Zobowiązania finansowe Gminy na lata 2013 – 2015
Na realizację zdań inwestycyjnych w latach 2013-2015 Gmina zaciągnęła kredyty, których spłata przypada na lata 2015 – 2020.
Wysokość zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów w latach 2013-2015 wygląda następująco:
2015 r. -1 943 412, 00
2016 r. – 2 893 412,00
2017 r. - 2 743 412,00
2018 r. – 1 478 632,34
2019 r. – 1 418 146,94
2020 r.- 1 675 939,16

III.

Charakterystyka zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji przez samorząd Gminy Łuków
w latach 2016-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej Zadania w tej dziedzinie obejmują budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: . Gołaszyn, Ławki,
Gręzówka Wólka Świątkowa, Role, Krynka Zalesie, Sięciaszka Pierwsza, Dąbie oraz budowę zagrodowych oczyszczalni. Jest to zadanie
najważniejsze dla mieszkańców Gminy, dlatego traktowane będzie priorytetowo. Duża kwota inwestycyjna powoduje, że jest to zadanie
rozłożone na okres kilku lat. Realizacja projektu przewidziana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WL.. Część wkładu
własnego będzie pochodzić ze środków kredytowych i część z budżetu gminy.
Budowa i przebudowa dróg powiatowych, gminnych
Drogi służą nie tylko mieszkańcom Gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z
podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej – ich
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wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Szereg
odcinków dróg wymaga remontu i budowy. Dlatego też przed władzami samorządowymi przez cały okres realizacji WPI stoją zadania
polegające na budowie nawierzchni bądź remoncie dróg. Budowa dróg gminnych współfinansowana będzie ze środków RPO, PROW.
Szczegółowo wymienione i opisane inwestycje zwarte są w tabeli niniejszego opracowania.
Budowa obiektów kulturalno- edukacyjno- sportowych
Realizacja tych działań wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie Łuków przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jej
mieszkańców. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Świetlice jako
miejsce spotkań społeczności wiejskiej pełnia bardzo ważną, integracyjna społecznie rolę. Hala sportowa poza integracyjna, da społeczności
gminnej możliwość zadbania o zdrowie fizyczne i pozwoli na rozwój talentów sportowych. Jurajski Park Edukacji i Rozrywki pozwoli na rozwój
turystyczny Gminy, przyciągnie nowych inwestorów i stworzy nowe miejsca pracy.
Szczegółowo wymienione inwestycje znajdują się w tabeli niniejszego opracowania. Większość tych inwestycji Gmina planuje sfinansować ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie również realizacja inwestycji wyłącznie ze
środków budżetu Gminy.
Gospodarka niskoemisyjna
Projekty z zakresu OZE pozwolą Gminie na częściowe uniezależnienie energetyczne i wpłyną na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie
emisji CO2 do atmosfery. Termomodernizacja budynków oraz unowocześnianie oświetlenia zmniejszą również emisję dwutlenku węgla do
atmosfer, pozwolą Gminie na obniżenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, zwalniając w ten sposób środki na inne
potrzebne inwestycje gminne.

1.Budżet Gminy Łuków(fundusze własne Gminy)
W budżecie Gminy rokrocznie, podczas prac nad budżetem Gminy, wyodrębniane zostają środki finansowe na realizację konkretnych
projektów inwestycyjnych. Procedura uchwalania budżetu zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ustawie o samorządzie terytorialnym i
gminnym oraz finansach publicznych.
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2. Fundusze krajowe
Gmina Łuków korzystała z pożyczek i dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska Lublin, a także ze
środków dotacyjnych Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 .
3. Fundusze zagraniczne (fundusze strukturalne Unii Europejskiej i środki pomocowe z europejskiego obszaru gospodarczego EOG
oraz szwajcarskie środki pomocowe.)
Pełnoprawne członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje duże możliwości otrzymania dotacji finansowej na realizację zaplanowanych
projektów, z szeregu programów operacyjnych. Zaliczyć do nich można:
▪ Środki finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
▪ Programu Rozwój Polski Wschodniej 2014 – 2020,
▪ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jakkolwiek zakłada się pozyskanie dotacji finansowej w ramach wymienionych funduszy oraz
pożyczek, przy konstrukcji budżetu Gminy uwzględnia się zabezpieczenie od 15% do100% kosztów wykonania zadania. Powoduje to, iż zadania
przewidziane do realizacji w określonych latach, mogą ulec przesunięciu czasowemu. Dopuszcza się wprowadzenie zadań inwestycyjnych nie
ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Kwoty inwestycji zostały podane wskaźnikowo – dopuszcza się zmianę kosztów inwestycji.
Wybór inwestycji do realizacji- kolejność realizacji projektów
Przykładowe kryteria wyboru zadań priorytetowych:
▪ PILNOŚĆ

(0-10 punktów)

Potrzeba lub wymóg prawny realizacji projektu oraz w jakiej perspektywie czasu nastąpi jego realizacja.
▪ DŁUGOTRWAŁOŚĆ POŻYTKÓW

(0-10 punktów)
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Perspektywa czasu, w jakiej projekt będzie przynosił pożytki, pozytywne efekty.
▪ ZGODNOŚĆ Z TENDENCJAMI

(0-10 punktów)

Zgodność projektu z aktualnymi lub przewidywanymi tendencjami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i technologicznymi.
▪ POWSZECHNOŚĆ

(0-10 punktów)

Faktyczna potrzeba realizacji projektu w kontekście ilości ostatecznych odbiorców w ujęciu procentowym.
▪ PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

(0-10 punktów)

Okres, w którym nastąpi rozpoczęcie projektu.
▪ AKCEPTACJA SPOŁECZNA

(0-10 punktów)

Akceptacja projektu przez społeczność lokalną i partnerów. Możliwość wywołania konfliktów społecznych.
▪ DOSTĘPNOŚĆ FUNDUSZY NA REALIZACJĘ

(0-10 punktów)

Dostępne, obecne źródła finansowania projektu. Szansa na finansowanie ze źródeł zewnętrznych.
max 70 punktów

Każde zadanie – w zależności od liczby otrzymanych punktów – przypisane może być do jednej z trzech kategorii:
a) zadania priorytetowe – konieczne i przygotowane do realizacji (zakres punktacji: 70-47)
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b) zadania ważne – nieprzygotowane lub przygotowane, lecz nie wymagające natychmiastowej realizacji (zakres punktacji: 46-24)
c) zadania pozostałe – do realizacji w późniejszym okresie (zakres punktacji: 23-0)

IV. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łuków na lata 2016-2020 z perspektywą do 2015r.

WYKAZ KLUCZOWYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH GMINY DO REALIZACJI W LATACH 2015-2020

Lp
.

Nazwa zadania

1

2

Rozmiar
rzeczowy

Wartość
robót

3

4

Planowana wielkość nakładów w poszczególnych latach

Źródła finansowania
Dotacje
zewnętrzne

Źródła
dotacji

Podmiot
realizujący

Uwagi

14

2016

2017

2018

2019

2020

Budżet
gminy

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100 000

200 000

109 110

190 890

PROW

UG Łuków

418 250

731 750

PROW

UG Łuków

520 000

Budżet
Gminy

UG Łuków

100 000

213 174

Budżet
Gminy

UG Łuków

100 000

200 000

Budżet
Gminy

UG Łuków

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Budowa drogi w msc.
Sięciaszka Pierwsza
102344 L
dr.kraj.76 - Dąbie – Klimki –
Grezówka – Biardy dr.kraj.63
102335 L
dr.woj.807 – Ryżki –
Sięciaszka II – dr.pow.1337L
102775 L
dr.pow.1319L – Kownatki –
gr.gminy Kąkolewnica Wsch.
102757 L Ryżki Osiedle I

1 560/5.5

300 000

5 275/5.5
naw.
bitum.

1 150 000

1 150 000

1 000/7.0

520 000

120 000

400 000

213 174

13 174

100 000

1 610/5.5
naw.
bitum.
580/5.0
naw.

100 000
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(1 KUL)
102759 L Ryżki Osiedle III
(3 KUL)
102760 L Ryżki Osiedle IV
(KUD)
102773 L
dr.pow.1202L – Turze Rogi dr.pow.1202L
Wykonanie nawierzchni
bitumicznej w m. Jeziory
Wykonanie nawierzchni
bitumicznej w m. Wólka
Świątkowa
Wykonanie nawierzchni
bitumicznej w Żdżarach

bitum.

1 375/5.5
naw.
bitum.

560 000

260 000

850/3.0

95 000

95 000

450/4.0

165 000

165 000

960/3.0

120 000

300 000

203 672

120 000

356 328

PROW

UG Łuków

95 000

Budżet
Gminy

UG Łuków

165 000

Budżet
Gminy

UG Łuków

120 000

Budżet
Gminy

UG Łuków

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Budowa
kanalizacji
sanitarnej we wsiach:
Gołaszyn,
Ławki,
Gręzówka
Budowa
kanalizacji
sanitarnej we wsiach:
Wólka Świątkowa, Role,
Krynka
Budowa
kanalizacji
sanitarnej we wsiach:
Zalesie, Sięciaszka I,
Dąbie
Budowa
zagrodowych
oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Łuków

ok. 14500m
sieci

4 000

800

3 200 000

RPO WL /
PROW

UG Łuków

ok. 17000m
sieci

4 170

870

3 300 000

RPO WL /
PROW

UG Łuków

ok. 12875m
sieci

3 700

700

2 700 000

RPO WL /
PROW

UG Łuków

3 150 000

1 150 000

2 000 000

PROW

UG Łuków

KULTURA
Budowa hali widowiskowo
– sportowej
w Gm. Łuków.
Budowa świetlicy w m.

1 000 000

200 000

800 000
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Dąbie
Budowa świetlicy w m.
Szczygły Górne
Budowa świetlicy w m.
Zalesie
Budowa świetlicy w m.
Klimki

600 000

300 000

300 000

330 000

30 000

300 000

600 000

200 000

400 000

15 000

5000

5000

5000

30 000

7500

7500

7500

GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA

1

2

3

4

5

6

Aktualizacja planu
gospodarki
niskoemisyjnej,
opracowanie raportów
Organizacja akcji
społecznych związanych
z ograniczeniem emisji,
efektywnością
energetyczną oraz
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii
Modernizacja oświetlenia
ulicznego pod kątem
zwiększenia jego
efektywności w 2017 r.
Montaż instalacji OZE (
w tym instalacji
fotowoltaicznych) w lub
na budynkach
użyteczności publicznej
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej wraz z
opracowaniem audytów
energetycznych
Rozbudowa
sieci
szlaków/ścieżek

7500

15 000

-

Budżet
Gminy

UG Łuków

15 000

15 000

WFOŚiGW.
NFOŚiGW,
RPO WL

UG Łuków

330 000

1 870 000

Budżet
gminy/
NFOŚiGW/
RPO WL

UG Łuków

2 200 000

2 200 000

680 000

170 000

170 000

170 000

170 000

102 000

578 000

RPO WL

UG Łuków

5 000 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 400 000

750 000

4 250 000

RPO WL

UG Łuków

4 600 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

690 000

4 531 000

RPO WL

UG Łuków
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rowerowych
EDUKACJA I SPORT
SP Świdry- rozbudowa
Szkoły Podstawowej o salę
sportową z zapleczem oraz
przebudowa budynku
dydaktycznego

150 000

Jurajski Park Edukacji
i Rozrywki

15 000 000,0
0

150 000

-

-

150 000

-

Budżet
gminy

UG Łuków

2 250 000,
00

13 750 000,0
0

RPO WL

UG Łuków

RAZEM

Tabela Inwestycji zakładanych do realizacji w latach 20120-2025
Lp. Nazwa inwestycji

Czas
realizacji

Źródła finansowania

1.

Modernizacja szkolnych pracowni komputerowych w kierunku
pracowni komputerowych mobilnych.

2016r. – 2017r.

Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy

oraz

2.

Kanalizacja Gminy.

2020-2025

oraz

3.

Poszerzenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

2020r. – 2023r.

Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy

4.

Budowa hali sportowo – widowiskowej.

2023r. – 2025r

oraz

5.

Rekonstrukcja obozu AK.

2016r. – 2020r

6.

Budowa, remonty i modernizacje dróg.

2020r. – 2025r

7.

Likwidacja barier architektonicznych w gminnych obiektach
użyteczności publicznej.
Budowa żłobka z przedszkolem.

2020r. – 2022r

Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy

8.

2020r. – 2022r

oraz

oraz
oraz
oraz
oraz
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9.

Rozwój odnawialnych źródeł energii.

2020r. – 2025r

10.

Budowa domu dziennego pobytu.

2024r. – 2025r

11.

Budowa kortów.

2020r.-2022

12.

Modernizacja boisk w miejscowościach: Dąbie, Gołaszyn, Role,
Strzyżew, Świdry.
Budowa boiska w miejscowości Turze Rogi.

2020r. – 2021r

13.

2020r. – 2021r

Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy
Dotacje unijne i krajowe
budżet Gminy

oraz
oraz
oraz
oraz
oraz

Wartość zakładanych do realizacji na lata 2020-2025 inwestycji będzie określona na etapie ich projektowania z uwzględnieniem
możliwości budżetu Gminy oraz możliwości uzyskania środków zewnętrznych.

V. Podsumowanie
Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców Gminy Łuków oraz ograniczoność środków finansowych
będących w dyspozycji budżetu gminy wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania.
Wymaga to, aby decyzje dotyczące dalszego rozwoju Gminy nie były podejmowane w cyklu rocznym, lecz aby działania bieżące i
średniookresowe wynikały z ustaleń o charakterze perspektywicznym.
Przygotowany Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zbiorem przedsięwzięć inwestycyjnych do wykonania (z punktu widzenia uwarunkowań
zewnętrznych i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych). Prezentuje on w swej treści całościowy plan inwestycji komunalnych w
okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem
skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łuków na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2025r. jest
prowadzenie - w kolejnych latach - przez Władze prorozwojowej polityki finansowej, polegającej na zwiększaniu udziału wydatków
inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Gminy - mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i
zagrożenia, tkwiące w otoczeniu Gminy) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony Gminy). Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do
długookresowej: − maksymalizacji dochodów budżetowych, − racjonalizacji wydatków bieżących, − poprawy efektywności wykorzystania
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własnych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje. Dzięki takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków
finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne.
WPI stanowi załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Gminy Łuków na lata 2016-2020 z perspektywą do 2015r.
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