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UCHWAŁA NR OG-BR.0007.1.1.2012
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), oraz art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. zm.) 

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE 
RADA GMINY GASZOWICE UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i na lata następne, której częścią jest prognoza 
długu obejmująca rok 2012 i lata następne wraz z objaśnieniami. 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na rok 2012 i na lata następne. 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gaszowice do: 

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, 

2) zaciągania zobowiązań 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, 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2. 

§ 4. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Gaszowice: 

1) Nr BR.0007.12.73.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 
i na lata następne, 

2) Nr BR.0007.1.1.2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na 
lata następne wraz z dokonanymi zmianami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice. 

§ 6. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice 
i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 
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