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UCHWAŁA NR IV/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żarów na lata 2011-2019 stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, 

2) zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 250.000 zł. 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 
Żarów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 Uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żarów obejmuje lata 2011-2019. 

Powyższa prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 
kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki 
przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która 
jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się 
zaciągnąć zobowiązania. 

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi 
dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy , w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, 
dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, 
przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu 
(uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości. 

W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych 
wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia oraz wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy. 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został przez burmistrza przedstawiony wraz 
z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej 
izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania). 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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