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zARzĄDzENlE NR 50/13

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przyięcia projektu zmiany uchwaĘ w sprawie Wieloletniei Prognozy

Finansowej Gminy Bańniczka

Na podstawie arl. 211,212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (i. t. Dz. U z

2013 poz. 885) oraz art.18 ust 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 'l990 r. o samoządzie gminnym (t. j' Dz. U' z 2013

r. poz.594 ipoz.645) zarządzam co następuje:

s {. Przyjmuję opracowany projekt zmiany uchwały Rady Gminy Bańniczka z dnia 27
grudnia 2o1o r. Nr lll/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka
wrazz objaśnieniami.

s 2. Zaządzam przedstawić projekt niniejszej uchwały Regionalnej lzbie obrachunkowej w
Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Bańniczka do dnia 15 listopada2013 r'

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UGHWAŁA NR .....l13

RADY GMINY BARTNTCZKA

z dnia .....2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletnlei Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

_ ] Na podstawie arl. 226, aft. 227 , art. 228, art. 230 ust 6 i ań. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.

- t. Dz. U z2013 poz.885) oraz ań. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. |J. z 2013 r. poz'
594 i 645) Rada Gminy postanawia:

$ 1. Wprowadzić zmiany W uchwale Rady Gminy Bańniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr

lll/8/10 W $prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka wraz z prognozą

kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach pzyjętych załoŻeń zgodnie z

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

$ 2. Wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy Bańniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr

lll/8/10 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka zakresie

zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 3.Wykonanie uchwały powieza sie Wójtowi Gminy.

b. $ 4.Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia'

Przewod niczący Rady Gm i ny

Leszek Walczak


