
Uchwała Nr II/9/ 2014 

 

Rady Gminy Turawa 

 

z dnia 4 grudnia 2014r. 

 

 

                             w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

Na podstawie art. 226, art.227 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami)  

Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy 

Turawa z dnia 17.12.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Turawa.  

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

 

§ 2. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy 

Turawa z dnia 17.12.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Turawa. Zmiana dotyczy planowanych kwot przedsięwzięć w 2014 i 2015 roku. 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

              Przewodniczący 

                                                                                    Rady Gminy Turawa 

                                                                           

                                                                                       mgr Artur Gallus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

U C H W A Ł A Nr   II/8/2014  

Rady Gminy Turawa 

z dnia 4 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami)  

Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł.(słownie: jeden milion 

złotych 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. wykup obligacji w 2014 

roku. 

2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2018. 

3. Źródłem pokrycia zobowiązań będą wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

4. Środki na spłatę zobowiązań będą zabezpieczone w budżecie gminy po stronie wydatków i 

rozchodów w latach objętych spłatą. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP. 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                               Rady Gminy Turawa 

                                                                                                  mgr Artur Gallus 


