
U C H W A Ł A    Nr      IV/21/ 2011 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

Rady Gminy Żyraków 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków 

 

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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 

 

Rada Gminy Żyraków uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu 

na lata 2011 – 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 

Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków 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,  ogółem do kwoty  1.754.100 zł w tym 

w 2012 roku do kwoty  1.754.100 zł   

 

§ 4 

Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków 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 wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do 

takiej sieci, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

 

 

2) zawieranych na czas określony w zakresie: 

a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty  50 000 zł, 

b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 10 000 zł, 

c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 

25 000 zł, 

d) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej do kwoty  

50 000 zł, 

e) ochrony obiektów  do kwoty 40 000 zł, 

f) dostawy usług w zakresie wywozu nieczystości stałych do kwoty 20 000 zł, 

g) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek     

organizacyjnych gminy do kwoty 70 000 zł. 

h) zimowego utrzymania dróg do kwoty  100 000 zł 

i) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty  500 000 zł 

j) dowozu dzieci do szkół  do kwoty  120 000 zł  

 

§ 5 

Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Żyraków 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 wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do 

takiej sieci, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 



c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

2) zawieranych na czas określony w zakresie: 

a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty  50 000 zł, 

b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 10 000 zł, 

c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 

25 000 zł, 

d) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej do kwoty  

50 000 zł, 

e) ochrony obiektów  do kwoty 30 000 zł, 

f) dostawy usług w zakresie wywozu nieczystości stałych do kwoty 20 000 zł, 

g) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek     

organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł. 

h) dowozu dzieci do szkół  do kwoty  120 000 zł  

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku.  


