
UCHWAŁA  NR     

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH 

z dnia  grudnia 2015 r.   

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019   dla Gminy 

Krośniewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229,art. 230 ust.6 i art. 

231ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, poz.938,poz.1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877; 

Dz. U. z 2015 r. poz. 238,poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, 

poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 ) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje: 

 

 

§  1. Uchwalić  Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Krośniewice na lata 2016- 2019 

oraz prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 

 

§  2.1.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic 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. 

2.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania 

zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2  kierownikom jednostek organizacyjnych. 

 

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice stanowią               

załącznik Nr 2. 

 

§  4. Uchyla się uchwałę Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 stycznia 

2015 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015 -2018 dla 

Gminy Krośniewice z późniejszymi zmianami. 

 

§  5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. 

 

§  6. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalał po raz pierwszy 

wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż uchwałę 

budżetową na rok 2011. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 

roku budżetowego oraz co najmniej kolejnych trzech lat, jednak nie może być krótsza niż 

zawarte w niej przedsięwzięcia oraz stanowiąca jej część prognoza kwoty długu.                         

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie  

wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. 

 

 

 


