Uchwała Nr VIII t15l201l
Rady Gminy w Bircry
z dnia 26 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia wieroretniej prognozy finansowej
Gminy Bircza.

Na podstawie art' 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia8 marca
l990r.

U' z200l r' Nr l42, poz' l59l,ż późn- zm.j, art.230 ust. 6 ustawyo samorządzie gminnym (Dz.
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr i57' poz. 1240' z pożn.
zm') oraz'art' art. 122 ust.2 i 3 ustawy
zdnia27 sierpnia2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansuch
publicmych (Dz. U. Nr 157,
poz.l24l) Rada Gminy Bircza
uchwań co następuje:
$1
Uchwala się wieloletniąprognozę finansowąGminy Bircza
wrazzprognoząkwoty długu na lata20l1
- 20l8, w brzmieniu stanowiącym załącznikNr 1 óo nini"3.'"1-u"hwaĘ.

$2
Upoważnia się Wójta do zacięania zobowi
ązań z 6rtułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach_ następnych jest.niezbidna do iu|"*ni"nia
ciągłościdziałaniajednostki
i z których wynikające płatnościwykraczĄąpoza rok budzeiowy,
nie stanowiących przedsięwzięcia,
o których mowa w art- 2Ż6 ust. 4 pkt 2 ustarłry o finansach
publicznych:
l) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno -kanalizacyjnej
lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
2) zawieranych na czas określony do kwoty 700.000,00
zł.

$3
Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy
Bkcza do zaciągania-zobowiązań z tytufu.umórv, których realizacjaw
roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłościdziałaniajednostki
i z których wynikające
płatnościwykraczająpoza-rok budzetowy, nie sńowiących przejsi&;ta":
mó"n mowa w art.
2Ż6ust.4 pkt2 ustawy o finansach publicznych:
"
l ) zawieranych na czas nieokreśIonyw zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno -kanalizacyjnej lub
odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy.licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony do kwoty )50.000'00 zł.

s4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia' z mocąod dnia

1

stycznia 2011r.
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