
Uchwata nr XIV/64/15 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 18 wrzesnia 2015 roku 

W sprawie : Zmian W Wieloletniej PrOgnOzie Finansowej Gminy Pacanow na lata 2015- 2025 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2013r. poz.594 z pozniejszymi zmianami)oraz art. 226, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z pozniejszymi zmianami). 

Rada Gminy Pacanow 

uchwala co nast^puje: 

§ 1 . 
Zatacznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanow na lata 2015-2025 do uchwaty 
Rady Gminy Pacanow nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pacanow na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak zal^cznik nr 1 do niniejszej 
uchwaly. 

§ 2 . 

Zatacznik nr 2 „Objasnienia przyj^tych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-
2025 otrzymuje brzmienie jak zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 3 

Zal^cznik nr 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsi?wzi?c Gminy Pacanow" otrzymuje brzmienie jak 
zatacznik nr 3 do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Pacanow. 

§ 5 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

• '# 

Pjzewodnicz^cy Rady 
Cf^p/s, Jan Npwicki 



Zai^cznik nr 2 

Objasnienie przyj^tych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2025 
do uchwaly Rady Gminy Pacanow nr XIV/64/15/ z dnia 18 wrzesnia 2015 roku. 

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanow na lata 
2015- 2025 naniesiono w celu dostosowania danych do uchwalonego budzetu na rok 2015, do 
planu dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow budzetowych Gminy Pacanow po 
zmianach. 

W wyniku powyzszych zmian budzetu wskazniki obci^zenia budzetu w 2015 roku nie 
przekraczaJ4 15 % wskaznika obci^zenia dochodow w ci^gu roku i dlugu relacje wynikaj^ce 
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostaly naruszone. 


