Uchwała Nr XXIII/238/12
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 27 kwietnia 2012r
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica
Na podst. art.18
ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) art. 228 ust. 1 pkt. 1) i art. 231i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje
:

§1
W uchwale Nr XX/195/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r.,w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, zmienionej Uchwałą Nr XXII/218/12 z dnia 9 marca 2012r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miasta Dębica, wprowadza się
następujące zmiany:
1. W Załączniku Nr 2
Miasta Dębica”

„Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

wprowadza się zmiany polegające

na

zmniejszeniu limitu wydatków

na rok 2012 o kwotę 2.416.240 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2014r. o kwotę
2.416.240

zł.,

„Regulacja

i

w

związku

utrzymanie

ze

cieków

zmianą

harmonogramu

wodnych

oraz

przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy”.

realizacji

opracowanie

przedsięwzięcia

studium

w

celu

pn.

ochrony

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę

2.416.240 zł.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„UpowaŜnia

się

Burmistrza

Miasta

Dębica

do

zaciągania

z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4

zobowiązań

związanych

pkt 1 ustawy o finansach

publicznych, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 6.460.420 zł.”
§2
1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty
długu na

lata 2012 – 2020, w części tabelarycznej w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do

niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.
§3
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
w brzmieniu jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

