
UCHWAŁA NR V/29/11 
RADY GMINY BUKOWSKO 

Z DNIA 23 LUTEGO 2011 ROKU 

 

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230  
ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.) 

Rada Gminy postanawia: 

§1 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko na lata 2011-2020 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 
 

§ 2 

Uchwala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zgodnie  
z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 
 
 

§ 3 
 

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.  
 

§ 4 
 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
a) zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć  o których mowa w art. 226 ust. 4 
pkt.1 i 2  ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2015 do wysokości: 
w roku 2012 do kwoty  643 792,00 zł 
w roku 2013 do kwoty  100 000,00 zł 
w roku 2014 do kwoty  100 000,00 zł 
w roku 2015 do kwoty  100 000,00 zł 
 
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o których mowa w art. 226 ust. 4 
pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości  500 000 zł. 



§ 5 
 

Uchyla się Uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2011 roku  
w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko. 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 

 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2011 roku. 

 


