UCHWAŁA

Nr XXIX/326/ 12

z dnia 20 grudnia 2012r.
Rady Miejskiej w Dębicy
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 1, 2 , 6 , i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) Rada Miejska w Dębicy
uchwala co następuje:

§1
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu
na lata 2013 – 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:
§2
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
§4
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4

pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 5.903.189zł.
§5
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy :
a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
c) gazu z sieci gazowej,
d) ciepła z sieci ciepłowniczej,
e) licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,
b) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł,
c) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości i konserwacji
dźwigów, do łącznej kwoty 1.350.000 zł,
d) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.250.000 zł.
§6
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Dębica 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
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4

pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

w zakresie określonym w § 5.
§7
Traci moc uchwała Nr XX/195/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski

