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WOJT GMINY LANCU'I 

37- 100 Lancut 


ul. Mickiewlcza 2 a Projekt 

UCHWALANR 
Rady Gminy Laiicut 

z dnia 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lancut 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p6in. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6in. 
zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce 
ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1244) Rada Gminy Lancut 
u c h wa la, co nast~puje: 

§ 1 

Uchwala si~ wieloletni'l prognoz~ finansow'l Gminy Lancut wraz z prognoz'l kwoty 
dlugu oraz objasnieniami na lata 2013-2020, w brzmieniu stanowi'lcym za1'lcznik Nr 
1 do niniejszej uchwaly. 

§2 

Okresla si~ przedsi~wzi~cia, 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 ustawy 0 finansach 
publicznych, jak w za1'lczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 3 

Upowaznia si~ W6jta Gminy Lancut do zacictgm~cla zobowi'lzan zwi'lzanych 
z realizacj'l przedsi~wzi~6 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 pkt 1 ustawy 0 finansach 
publicznych, okreslonych w za1'lczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, og6lem do kwoty 
3.158.000 zl, w tym: 


1) w 2014 r. do kwoty 2.124.000 zl 

2) w 2015 r. do kwoty 925.000 zl 

3) w 2016 r. do kwoty 26.000 zl 

4) w 2017 r. do kwoty 27.000 zl 

5) w 2018 r. do kwoty 28.000 zl 

6) w 2019 r. do kwoty 28.000 zl 


§4 

Upowaznia si~ W6jta Gminy Lancut do zacictgania zobowi'lzan z tytulu um6w, 
kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna do 
zapewnienia cictglosci dzialania jednostki i z kt6rych wynikaj'lce platnosci wykraczaj'l 



, 


2 


poza rok budzetowy, nie stanowittcych przedsi<rwzi<rc, 0 ktorych mowa wart. 226 ust 4 
pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomoctt sieci wodno-kanalizacyjnej lub 

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

2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: 
a) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.500.000 zl 
b) uslug telekomunikacji w zakresie dost<rpu do Intemetu oraz telefonii 

komorkowej do kwoty 98.000 zl 
c) osniezania i zimowego utrzymania drog gminnych do kwoty 

100.000 zl 

d) prowadzenie audytu gminy do kwoty 10.000 zl 


§ 5 

Upowaznia si<r Wojta Gminy Lancut do przekazania uprawnien kierownikom 
jednostek organizacyjnych Gminy Lancut do zacittgania zobowittZan z tytulu umow, 
ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast<rpnych jest niezb<rdna do 
zapewnienia cittglosci dzialania jednostki i z ktorych wynikajttce platnosci wykraczajtt 
poza rok budzetowy, nie stanowittcych przedsi<rwzi<rc, 0 ktorych mowa wart. 226 ust 4 
pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomoctt sieci wodno-kanalizacyjnej lub 

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

2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: 
a) dostaw energii elektrycznej do kwoty 1.850.000 zl 

§6 

Traci moc uchwala Nr XVIII25112 Rady Gminy Lancut z dnia 26 stycznia 2012 r 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lancut zmieniona 
uchwalami Nr XIXl154112 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr XXIII176112 z dnia 
23 sierpnia 2012 r., Nr XXIIII189112 z dnia 2 pazdziemika 2012 r. oraz Zarzttdzeniem 
Wojta Gminy Lancut Nr 38112 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

§7 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<rcia, z moctt obowittzujttctt od dnia I stycznia 
2013 r. 


