
UCHWAŁA  NR  XX/185/2012

Rady Gminy Zębowice z dnia  18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.  228 i  230 ust.  6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620,  
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. 
Nr 185, poz.  1092,  Nr 201, poz.  1183,  Nr 234, poz.  1386,  Nr 240, poz.  1429, Nr 291,  
poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1
1.  Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016, wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2012 – 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2.  Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1)   związanych  z realizacją  przedsięwzięć  określonych  w załączniku  Nr 2,  do wysokości 
limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2)   z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i  w  latach  następnych  jest 
niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  z  których  wynikające  płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem 01 stycznia  2013 r.  i  z  tym dniem traci  moc 
uchwała  Nr  XIII/115/2011  Rady Gminy  Zębowice  z  dnia  28  grudnia  2011  r.  w sprawie 
uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej,  zmieniona  uchwałą  Nr  XV/128/2012  Rady 
Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r., uchwałą Nr XVI/149/2012 Rady Gminy Zębowice 
z  dnia  12  czerwca  2012  r.,  uchwałą  Nr  XVII/159/2012  Rady  Gminy  Zębowice  
z  dnia  31  sierpnia  2012  r.,  uchwałą  Nr  XIX/174/2012  Rady  Gminy  Zębowice  
z  dnia  04  grudnia  2012  r.  i  uchwałą  Nr  XX/183/2012  Rady  Gminy  Zębowice  
z  dnia 18 grudnia 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy  finansowej  oraz  zarządzeniem  Nr  44/2012  Wójta  Gminy  Zębowice  
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


