
UCHWAŁA Nr XLVIII/297/2014 

RADY GMINY GAĆ 

z dnia  3 czerwca 2014 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  

 

1. Zmienia się zakres 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 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały 

XLII/264/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać w następujący sposób: zmienia się zakres 

wykonywania przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zamieszczonego w załączniku do Uchwały w sprawie WPF.  

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w 2014 roku o kwotę               

1 729,00  zł.   

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

lata 2014 – 2020, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 §4 Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XLII/264/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 

2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać pozostają bez 

zmian. 

§5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

 

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 
Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać  

 

1. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmują:  

- dostosowanie wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2014 r.          

(zarządzenia Wójta oraz uchwały Rady Gminy Gać wydane od  dnia 14 stycznia tj. od dnia 

uchwalenie  WPF na 2014 r. wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Gać  nr XLII/264/2014         

z dnia 14 stycznia 2014 roku)   

 

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania  w 2013 roku prognozy do faktycznego wykonania. 

Zaktualizowano kwotę długu na 2013 rok , w której uwzględniono zobowiązania wymagalne w 

kwocie 0,20 zł. zgodnie ze sprawozdaniem RB Z za IV kwartał 2013 roku.  

Poz. 14.2.Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu tj. 0,20 zł. 

zobowiązania wymagalne za 2013 rok.  

Spłata w/w zobowiązań wymagalnych została dokonana w I kwartale 2014 roku z wydatków budżetu 

poz. 14.3, 14.3.1. (WPF 2014 r.) 

 

Począwszy od 2015 roku do 2020 r. nie dokonywano żadnych zmian przyjętych wartości  w Uchwale 

Rady Gminy Gać nr XLII/264/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia WPF.  

 

2. W części dotyczącej wykazu przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) zmiany polegają na : 

a) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

- aktualizacja harmonogramu  rzeczowo – finansowego projektu : „ PSeAP – Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z pismem z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego , znak: SI-II.043.1.17.2014.KW  z dnia 15 -

05-2014r. 

 Planowana kwota wydatków zapisana w harmonogramie wydatków na 2014 rok została  zwiększona 

z kwoty 114 309,00 zł. do kwoty 116 038,00 zł.  w 2014 roku.  Kwora 1 729,00 zł. stanowi kwotę 

limitu niewykorzystanego w 2013 roku.  

 

 

 


