Uchwała Nr VIII/43/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 4 marca 2011r

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica
Na podst. art.18
ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz.U.z Nr 157 poz.1240 – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje :

§1
1. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr V/19/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, wprowadza się
wieloletni projekt pn. ”KaŜdy z nas jest inny”, finansowany z udziałem środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 lit.a
ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób:
1) cel zadania: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkoły podstawowej
2) jednostka odpowiedzialna : Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy
3) okres realizacji projektu: 2011 – 2012
4) łączne nakłady finansowe : 593.968 zł, w tym:
373.168 zł w 2011r
220.800 zł w 2012r

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1, łącznie o kwotę 593.968 zł,
w tym:
1) w 2011r o kwotę 373.168 zł
2) w 2012r o kwotę 220.800 zł

3. Ustala się

limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa

w ust.1 łącznie w kwocie 220.800 zł.

§2
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,
w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na
lata 2011 – 2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 220.800 zł w 2012r.
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Dębica

§5
do przekazania uprawnień kierownikom jednostek

organizacyjnych Gminy Miasta Dębica 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 1 do niniejszej uchwały, do kwoty 220.800 zł w 2012r.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Rady Miejskiej w Dębicy
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