
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/229/2013 

RADY GMINY GA Ć 
z dnia 27 czerwca  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 

 

1. Dokonuje się zmian wykonywania wieloletniego projektu pn.” „PSeAP – Podkarpacki 

System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226  

ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały  

Nr XXIX/ 190 /2013  Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013  w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać w następujący sposób: 

- wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2014 z uwagi na zakładane zakończenie 

realizacji projektu do dnia 31 lipca 2014 roku.   

 

2. Poprzez przesunięcie realizacji projektu zmniejsza się limit wydatków na 2013 rok o łączną 

kwotę 114 309 zł. do kwoty 227 200 zł., oraz określa się limit wydatków na 2014 rok  

w kwocie 114 309 zł.   

§ 2 

Zawarte w § 3 uchwały Nr  XXIX/ 190 /2013  Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013    

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać, upoważnienie Wójta 

Gminy Gać do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których 

mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 

do niniejszej uchwały, zmienia się ogółem do kwoty 680 616,49 zł, w tym:  

 

1) w 2014 r. – 680 616,49 zł 



 

§ 3 

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. 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

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. 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać 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 ostatniej zmiany  WPF  - 

dokonanej Uchwałą Nr  XXXI/215/2013 RADY GMINY GAĆ z dnia 26 marca 2013 roku). 
 

2.  Zmiany w załącznik Nr 2  wynikają z : 

- wydłużenia realizacji projektu „PSeAP- Podkarpacki System e – Administracji 

Publicznej do 2014 roku.  

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego Lidera Projektu zgodnie z pismem  nr SI- II.043.1.11.2013 z 

dnia 19 czerwca 2013 roku dotyczącym konieczności aktualizacji harmonogramu 

finansowego.   

 


