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UCHWAŁA NR …/XXIV/2021  

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 2 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 
166/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 
713 ze zm.), art. 226, art. 227 art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),  

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

 

§1  

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033. 
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2020 - 2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§2 
 

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięd do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 
2021 - 2024.  

2. Wykaz przedsięwzięd do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2024 otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

 
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce prezentuje 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  
 

§ 4 

Zmienia się §4 uchwały nr 166/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033 i otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„§4 

Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:  

1.  zaciągania zobowiązao związanych z realizacją przedsięwzięd zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały;  
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2. zaciągania zobowiązao 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 2021 do wysokości 6.000.000 zł, 

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnieo do zaciągania zobowiązao z 
tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.” 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    

        Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

         Krzysztof Janikowski 


