PROJEKT

UCHWAŁA Nr ......../2011
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Krzywcza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Krzywcza uchwala, co następuje
§1
W Uchwale Nr 20/V/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza dodaje się § 1a
w brzmieniu:
1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzywcza 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:
a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) usług telekomunikacyjnych do kwoty 30 000 zł,
b) usług związanych z wywozem odpadów do kwoty 25 000 zł,
c) obsługi bankowej do kwoty 30 000 zł,
d) usługi transportowej w zakresie dowozu dzieci do szkół do kwoty
200 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzywcza do przekazania uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza 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:
a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) usług telekomunikacyjnych do kwoty 2 000 zł,
b) obsługi bankowej do kwoty 5 000 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

