
     Uchwała nr XVI/120/2011 
Rady Gminy Wierzbica 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 
 
    w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2012 – 2017. 

 
Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U.              
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)    

 
Rada Gminy Wierzbica postanawia , co następuje; 

 
 

§ 1. 
 

1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzbica na lata 2012-2017                   
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2017 stanowiący załącznik                    
nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. UpowaŜnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć określonych w ust.2 . 

4. UpowaŜnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o, których mowa w ust.2 . 

5. UpowaŜnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w danym roku budŜetowym z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 
1.000.000,00zł. 

6. UpowaŜnia Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek upowaŜnień do 
zaciągania zobowiązań w danym roku budŜetowym z tytułu umów, których realizacja              
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i gdy 
termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty  500.000,00zł. 

 
 

 
§ 2. 

 
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi . 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku.  
3. Traci moc uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 31 stycznia                 

2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2015  
      zmieniona uchwałą Rady Gminy w Wierzbicy nr: XI/87/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku   
      zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015. 

 

 


