Projekt
z dnia 7 września 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 –
2023
Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 885 – z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
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 realizacja 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 okres budżetowy.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczacy Rady Gminy
Antoni Drzyzga

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r.,
poz. 379, poz. 911, poz. 1146 poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.
1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195 i
poz. 1257
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