
WOJT GMINY LANCU1' 
• 	 37-100 Lancut 

ul. Mickiewicza 2 a 
Projekt 

UCHWALANR 
Rady Gminy Lancut 

z dnia 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lailcut 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z poin. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 

§ 1 

Uchwala si~ wieloletni'l. prognoz~ finansow'l. Gminy Lailcut wraz z prognoz'l. kwoty 
drugu oraz objasnieniami na lata 2014-2021, w brzmieniu stanowi'l.cym za1'l.cznik Nr 
1 do niniejszej uchwaly. 

§2 

Okresla si~ przedsi~wzi~cia, 0 ktorych mowa wart. 226 ust 4 ustawy 0 finansach 
publicznych, jak w za1'l.czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 3 

Upowai:nia si~ Wojta Gminy Lancut do zaci~ni~cia zobowi'l.zail zwi'l.zanych 
z realizacj'l. przedsi~wzi~6 0 ktorych mowa wart. 226 ust 4 pkt 1 ustawy 0 finansach 
publicznych, okreslonych w za1'l.czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, ogo1em do kwoty 
3.134.000 z1, w tym: 


1) w 2015 r. do kwoty 1.525.000 z1 

1) w 2016 r. do kwoty 1.526.000 z1 

2) w2017r. dokwoty 27.000z1 

3) w 2018 r. do kwoty 28.000 z1 

4) w 2019 r. do kwoty 28.000 z1 


§4 

Upowai:nia si~ Wojta Gminy Lailcut do zaci~ania zobowi'l.zail z tyturu umow, 
ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna do 
zapewnienia ci~1osci dzia1ania jednostki i z ktorych wynikaj'l.ce p1atnosci wykraczaj'l. 
poza rok budzetowy, nie stanowi'l.cych przedsi~wzi~6, 0 ktorych mowa wart. 226 ust 
4 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomoc'l. sieci wodno-kanalizacyjnej lub 

http:wynikaj'l.ce


odprowadzania sciekow do takiej sieci, 
a) dostawy gazu z sieci gazowej, 
b) dostawy ciepla z sieci cieplowniczej, 
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 

2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: 
a) dostaw energii elektrycznej do kwoty 400.000 zl 
b) uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonamej do kwoty 30.000 zl 
c) uslug telekomunikacji w zakresie dost~pu do Intemetu oraz telefonii 

komorkowej do kwoty 50.000 zl 
d) osniezania i zimowego utrzymania drog gminnych do kwoty 
130.000 zl 

e) prowadzenie audytu gminy do kwoty 35.000 zl 

f) ubezpieczenia mienia do kwoty 20.000 zl 


§ 5 

Upowaznia si~ Wojta Gminy Lancut do przekazania uprawnien kierownikom 
jednostek organizacyjnych Gminy Lancut do zaciqgania zobowi'tzail z tytulu umow, 
ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna do 
zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z ktorych wynikaj'tce platnosci wykraczaj't 
poza rok budzetowy, nie stanowi'tcych przedsi~wzi~<.\ 0 ktorych mowa wart. 226 ust 
4 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomoc't sieci wodno-kanalizacyjnej lub 

odprowadzania sciekow do takiej sieci, 
a) dostawy gazu z sieci gazowej, 
a) dostawy ciepla z sieci cieplowniczej, 
a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 

2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: 
a) dostaw energii elektrycznej do kwoty 380.000 zl 
b) uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonamej do kwoty 20.000 zl 
c) ubezpieczenia mienia do kwoty 20.000 zl 

§6 

Traci moc uchwala Nr XXVII/243113 Rady Gminy Lancut z dnia 24 stycznia 2013 r 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lancut zmieniona 

uchwalami Nr XXVIII/252113 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXl275113 z dnia 
28 maja 2013 r., Nr XXXII283113 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXXIIII3l21l3 z 
dnia 25 wrzesnia 2013 r. oraz Nr XXXIV/330/13 z dnia 29 paidziemika 2013 r. 

§ 7 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia, z moc't obowi'tzuj'tc't od dnia 1 stycznia 
2014 r. 
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