
UCHWAŁA Nr 48/Vlll/2o11

RADY GMlNY W RoŹWlENlcY

Z DNIA 28 kwietnia 2011 roku,

W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica

Działając na podstawie art.].8 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-]l ,art.230
ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
poz. L240, z późn. zm. \ oruz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 r.

Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 pou.1241)

Rada Gminy uchwala co następuie:

&1 Uchyla się w całości własną Uchwatę Nr 33N/20!L z dnia 27 stycznia 2011

roku.

&2 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica wraz z
prognozą kwoty długu na lata 201-t - 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik

Nr 1do niniejszej uchwały.

&3 określa się przedsięWzięcia , o których mowa w ań.225 ust.4 ustawy o

finansach publicznych , jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

&4 Upoważnia się Wójta Gminy do 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, nie stanowiących przedsięwzięcia , o których

mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych :

1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:



a) Dostawy Wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub
odprowadzania ścieków do takiej sieci

b) Dostawy gazu z sieci gazowej

c) Dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

&5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&6 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&7 Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia '
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załącznlk Nl 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 48/Vlll./2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku W sprawie Wjeloletniej
prognozy finansowe

na latz 2011 - 2021
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zalącznik Nr 2 do Uchwaly Rady Gminy

Nr 48/Vn/2011

W Roźwienicyz dnia 28 kwietnia 2011roku

WYKAZ PRzEDslĘWzlĘć Do WlELoLETNlEJ PRoGNozY FlNANsowEJ

1. Nazwa przedsięwzięcia
2. Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna

Okres
realizacji
od-do

Łączne
naklady
finansowe

limit 2011 Limit 2012 Limit
zobowiązań

a) Programy, projekty lub
zadania pozostale razem
inne niż wymlenione w llt.a

82.419 4s.920 x 50.943

- wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe

X
82.419

x
45.920

x
5.023

x
50.943

1. Projekt Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej

2. Dostęp obywatelido informacji
sektora publiczneEo

Urząd Gminy
Roźwienica

2077 -
2012

82.419 45.920 5.023 50.943
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