
 
UCHWAŁA Nr XXXI/215/2013 

RADY GMINY GA Ć 
z dnia 26 marca  2013 roku 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Gać 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 

2013 – 2020, w brzmieniu  jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach 

publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XXIX/ 190 /2013  Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 

roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać pozostają bez 

zmian. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać na lata 2013 – 
2020  

 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy Gać na 2013 rok oraz zmianą wzoru WPF 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 18 

stycznia 2013 r. poz. 86) istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2013-2020: 

1. w załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian: 

- dostosowano wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 

2013 r. ( zarządzenia Wójta oraz uchwały Rady Gminy Gać wydane od uchwalonej  

WPF  - Uchwałą Nr  XXVIIII/ 190 /2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku). 

Pozostałe zmiany w WPF dotyczyły: 

- 2012 rok kwoty faktyczne po wykonaniu budżetu, 

- pozostałe zmiany związane są z zmianą wzoru WPF zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U.  z 18 stycznia 2013r. poz. 86). 

2.  W załącznik Nr 2 dostosowano do wzoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U.  z 18 stycznia 2013r. poz. 86). 

 


