Uchwała Nr XXXIX/85/Ż012
Rady Gminy w Birczy
z dnia Ż9 października 2012 roku
w sprawie zmiany UchwaĘ Rady Gminy w Birczy nr XXVI/4lŻ01Ż z dnia 30 stycznia Ż01Ż
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnla 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U'z200l r. Nr 142' poz. |591 zpóżn.zm.).afi.230 ust.6 ustawy zdnia
27 sierpnia2O09 roku o finansach publicznych (Dz.U. zŻ009 roku Nr l57 ^ poz. 1Ż40,
zpożn' zm.) Rada Gminy w Birczy uchwala. co następuje:

s

1.

Zmientasię zakres wykonywania przedsięwzięcia PSeAP-Podkarpacki System e-Administracii
Publicznej z uwagi na:
-modyfikację dokumentacji przetargowej w celu aktualizacji specvfikac.ii sprzętowej,
-zmniejszenie kosztu realizacji projektu w wyniku przeprowadzonego przetargu.
-przesunięcie częścipruc Zroku 20l2 na rok Ż0l3 zgodnie z harmonogramem realizacit projektu
dostarczon y m przez lidera proj ektu.
W uchwale Nr XXVI/4lŻOl2 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie
uclrwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Btrcza w oparciu o uaktualniony
harmonogram finansowy dla projektu ,,PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publiczttei,
wprowadza się następujące zmiany:
1) tabela załączn7kanr 1 otrzymuje brzmienie określonew tabeli do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymu.ie brzmierrie określonew załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
W związku z pow1lŻszym w roku 20l 2 ustata się nakłady na przedsięwzięcie w wysokości
4Ż.364,00 zł. i w roku 2013 w wysokoŚci 568.708,00 zł'
Zwiększasię kwotę upowaŻnienia dla Wójta do zaciągania w 20l2 roku zobowięan zwięanych
zrei|tzai1ąprzedsięwzięcia pn. ,,PSeAP Podkarpacki Śysterrr e-Administracji Publicznej do
kwoty 568.708,00 zł.
$2.
Wykonanie powierza się Wójtowi Gmirry.

$3
Traci moc Uchwała Nr XXXVIIII74I20|2 Rady Gminy w Birczy z dnia 4 paŹdziernlka2lI2
roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Birczy nr XXVI/4l20IŻ z dnia 30 stycznia
2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowei dla Gminy Rircza.

Ą4'
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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