U C H W A Ł A NR XXXII/166/2013
RADY GMINY PACYNA
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 226, 227, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885), w związku z art.
122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art.
169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada
Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§1
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pacyna na lata 2013 – 2019.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2013 – 2019
po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Załącza się załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –
2019 w zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach objętych prognozą.
Przedsięwzięcia i limity zobowiązań na przedsięwzięcia są przedstawione w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§3
Upoważnia się Wójta Gminy Pacyna do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych
w Załączniku Nr 2.
b) 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 2013
ujętych w Załączniku Nr 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom Gminnych jednostek budżetowych do
zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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