
UCHWALA NR XXV/170/2020
RADY GMINY MOSKORZEW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz arr. 226, an. 227, an. 228, art 229, ai1.230 ust.6 i 2111. 232 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r., p0z.869 ze zm.) uchwala sieg, co
nastopujez

§ 1. Uchwala sic; Wielolctniq Prognozg Finansowq Gminy Moskorzew na lata 2021 -2028. zgodnie
2 zaiqcznikiem Nr 1 do uchwa1y.

§ 2. Ustala sii; wykaz wieloletnich pI'Z€dS1QWZ1Qé, zgodnic z zaiqcznikiem Nr 2 do uchwa1y.

§ 3. Przyjmuje si<; objaénienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 zgodnic
z zakicznikiem N1‘ 3 do uchwaiy.

§ 4. Upowainia sic; Wojta Gminy Moskorzew do:

1) zaciqgania zobowiqzaii na wieloletnie przedsiowziecia w granicach kwot okreélonych w za12gcznikuNr 2,

2) zaciqgania zobowiqzaii ztytuiu umow, ktoiych realizacja w roku budietowym ilatach nastqpnych jest
niezbqdna do zapewnienia ciqgioéci dzialania jednostki iz ktoiych Wynikajqce piatnoéci wykraczajq poza
rok budietowy.

3) przekazania uprawniefi kierownikom jednostck budietowych do zaciqgania zobowiqzafi, o ktérych mowa
w pkt l i Z,

4) dokonywania zmian limitow zobowiqzafi ikwot wydatkow na realizacjeg przedsiqwziqcia finansowanego
z udzia1em érodkow europejskich albo érodkow, 0 ktoiych mowa W a11.5 ust. 1 pkt 3 ustawy 0 finansach
publicznych, w zwiazku ze zmianami w realizacji tego przedsiowziecia, niepowodujacych zmiany wyniku
budietu dla kaidego roku obj<-;tego wieloletniq prognoza, finansowq.

§ 5. Traci moc Uchwaia Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2020-2028 z poiniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza siq Wojtowi Gminy .

§ 7. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjqcia 2 mocq 0b0wiqzuja,czg od 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWOD CZ./\,CY
RADY

Sebavtian osowski
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