
UCHWAŁA Nr XXXVI/237/2013 
RADY GMINY GA Ć 

z dnia  30 września 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 229, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 
Rada Gminy Gać  uchwala co następuje: 
 
§1 W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały                                         
nr XXIX/ 190 /2013  Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku  w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać  wprowadza się następujące zmiany: 
 

1.  Wprowadza się do realizacji nowy projekt pn „Reaktywacja Uniwersytetu 
Ludowego w Gaci w nawiązaniu do polskich i norweskich tradycji”  
współfinansowany z udziałem środków MECHANIZMU FINANSOWEGO 
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 i 
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 , stanowiący 
przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

 
§ 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 6 013 571,49 zł, w tym:  

1) w 2014 r. – 2 581 839,49 zł 

2) w 2015 r. – 2 935 132,00 zł 

3) w 2016 r. – 496 600,00 zł. 

 
§3 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.  
§4 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. 
  
§5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 
 
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


