
 

 

Uchwała Nr X/92/2011 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 26 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 

 

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1241 z późn. zm.) Rada uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2027 wraz z prognozą  

kwoty długu na lata 2011 - 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości 

limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 

2) 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 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Pokoju, Rejon ulic: 

Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej”, które jest 

ujęte w załączniku nr 2a 

2. Wartość pożyczki jest ujęta w kwocie przychodów budżetu z kredytów, pożyczek i 

emisji obligacji w roku 2012, natomiast wartość spłat pożyczek jest ujęta w 

wartościach Spłat i obsługi długu w latach prognozy, o których mowa w 

załączniku nr 1 do uchwały. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 101623O- ul. 1 Maja w 

Pokoju”, które jest ujęte w załączniku nr 2b 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 5 

Uchyla się uchwałę Nr IX/88/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


