Uchwała nr XXIX.184.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2013 – 2026
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228,
art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.).
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 –
2026, która obejmuje:
- dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe,
wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i
rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Paragraf 2 Uchwały Nr XXV.161.12 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 19.12.2012
r. otrzymuje brzmienie ”§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w postaci programów i
projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.
§ 4. Paragraf 3.1 Uchwały Nr XXV.161.12 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia
19.12.2012 r. otrzymuje brzmienie „ Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) Związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Międzyrzeckiego i z których płatności
wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 731.872,00 zł;”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności
doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu oraz zgodności z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

