UCHWAŁA NR XIX/121/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 7, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 20112026 zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kowary do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określanych
w załączniku nr 2;
2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.337.237,78 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Machnica

Id: 4E6C8EC48C7B4D0F90627869D7AFD367. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zmiany we wieloletniej prognozie finansowej związane są z decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego
[EKS] na posiedzeniu w dniu 14.06.2011r. o przyznaniu dofinansowania na projekt nr PL.3.22/3.3.01/11.02512
pn.”Śladami górnictwa kowarskiego – ścieżka edukacyjna i obchody dnia Św. Barbary w Kowarach” złożony
w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 20072013.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/11 z dnia 10 listopada 2011 r.
WIWLOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/11 z dnia 10 listopada 2011 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Zalacznik2.pdf

