
  
UCHWAŁA Nr  XX/137/16 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 09 marzec 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2016 – 2028.  

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885                 

z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§1 

W uchwale Nr XVII/115/15   Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2015 roku        

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 

2028, zmieniona uchwałą XVIII/129/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 

stycznia 2016 r, zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Gminy Gorzyce na lata 2016-2028 r., który otrzymuje brzmienie zgodne               

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

1. Ustala się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 

ustawy o finansach publicznych, określony  jako  załączniku Nr 2 do 

uchwały. 

 

1) wprowadza się przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Gorzyce”.  

 Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2020. Łączne 

nakłady określa się na kwotę 700.000,00zł a limity na rok 2018- 

230 000,00 zł, na rok 2019 – 230 000,00 zł, na rok 2020 –240 000,00 zł.  

2)  wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szklono-

Przedszkolnego w Trześni - Gmina Gorzyce”. 

 Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne 

nakłady  określa się na kwotę 250.000,00 zł a limity na rok 2018-                     

30 000,00 zł, na rok 2019 – 220 000,00 zł. 

3)  wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szklono - 

Przedszkolnego w Sokolnikach - Gmina Gorzyce”.  

 Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne 

nakłady  określa się na kwotę 250.000,00 zł a limity na rok 2018-                       

30 000,00 zł, na rok 2019 – 220 000,00 zł. 

4) wprowadza się przedsięwzięcie „Zwiększenie efektywności energetycznej 



 

 

 

2 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez 

termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły 

Podstawowej Nr 1  im. ks. Adama Osetka w Gorzycach”.  

 Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016-2017. Łączne 

nakłady określa się na kwotę 2 100 000,00 zł a limity na rok 2016- 

742 310,00 zł, na rok 2017 –1 357 690,00 zł. 

 

§ 3 

Upoważnienia się  Wójta Gminy Gorzyce 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, , w 2017 roku do kwoty 1 357 690,00 zł, w 2018 roku do kwoty 

290 000,00 zł, w 2019 roku do kwoty 670 000,00 zł, w 2020 roku do kwoty 240 

000,00 zł. 

 

§ 4 

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    

                                                             

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


