UCHWAŁA Nr XXVI/235/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata
2012 - 2020 przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29
grudnia 2011 r.
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. 226, art. 227, art. 228,
art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr
157, poz.1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Szemud na lata 2011 – 2020” do uchwały nr XVIII/158/2011 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 – 2020 zmienionej uchwałą nr
XX/174/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 1 marca 2012 r., w taki sposób, iż
przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć dotyczących programów,
projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Wykazie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
mających charakter wieloletni, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których
mowa w ust. 1 - 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§2

Zakres upoważnień dla Wójta Gminy Szemud do zaciągania zobowiązań nie ulega
zmianie i obejmuje kwoty określone w kolumnach „Limit zobowiązań” w załącznikach
do uchwały, przy czym wskazany limit dotyczy zobowiązań lat przyszłych,
wykraczających poza rok budżetowy 2012.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Szemud.

