
Zarządzenie Nr 108.2020
Wójta Gminy Przystajń

           z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowi-
cach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przystajń na lata 
2021 - 2030. 

 Na podstawie art. 230  ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Przystajń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021 - 
2030.

§ 2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przystajń

           Henryk Mach



PROJEKT
Uchwała Nr .......................
Rady Gminy Przystajń

z dnia .......................... r.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń 

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.  U.
z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 do  niniejszej Uchwały. 

 § 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2
do  niniejszej Uchwały.

§ 3.

Określa  się  objaśnienia  przyjętych wartości  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy Przystajń
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bu-
dżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których ter-
miny płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł.  

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych  w
zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach na-
stępnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV.101.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wie -
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028 

§ 6.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

                                                                    

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


	Zarządzenie Nr 108.2020
	Wójta Gminy Przystajń
	z dnia 13 listopada 2020 roku
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	PROJEKT

