
    UCHWAŁA Nr 

RADY GMINY KOWIESY 

z dnia……………………….. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2024 

 

 

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z 

art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 z późn. zm) w związku z 

art.169,170,171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 

poz.2104 z późn.zm) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 

1 do Uchwały. 

 

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016, zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do Uchwały. 

 

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 

określonych z Załączniku Nr 2 do uchwały. 

 

2. Upoważnić Wójta Gminy Kowiesy 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. 

 

3. Upoważnić Wójta Gminy Kowiesy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania 

zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych 

realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (Art.226-232)  jednostki 

samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. 

Będą one obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy 2011 i 

co najmniej 3 kolejne lata. Jednakże okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na 

jaki przyjęto przedsięwzięcia i na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

Oprócz danych finansowych obejmuje ona wskaźniki zadłużenia i dopuszczalny ich poziom. 

Układ prognozy został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zawarte 

w niej dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych i nie mają charakteru 

normatywnego co jest oczywistą konsekwencją istoty samej prognozy, która sprowadza się do 

przewidywania. 

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz 

przedsięwzięć wieloletnich. W skład przedsięwzięć wchodzą programy, projekty, umowy lub 

gwarancje i poręczenia oraz przewidywane źródła ich finansowania. 

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter „kroczący” tzn. musi być uzupełniana i 

aktualizowana corocznie. Projekt uchwały w sprawie wpf lub jej zmian przedstawia się wraz 

z projektem uchwały budżetowej. 

Wieloletnia prognoza finansowa pozwoli na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami 

publicznymi, zwiększenia przejrzystości finansów, ułatwi planowanie inwestycji i ewentualne 

sposoby ich finansowania. 

 

 


