UCHWAŁA NR IV/16/2014
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.
379, 911, 1146i 1626) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Białogard – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1,
stanowią załącznik nr 2.
§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 3;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom
organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

jednostek

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XLVII/350/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienioną uchwałami Nr
XLVIII/355/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r., Nr XLIX/361/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr
L/367/2014 z dnia 5 marca 2014 r., Nr LII/381/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr LIII/386/2014
z dnia 28 maja 2014 r., Nr LV/392/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr LVII/404/2014 z dnia
27 sierpnia 2014 r., Nr LVIII/411/2014 z dnia 24 września 2014 r., Nr LIX/415/2014 z dnia
8 października 2014 r., Nr LX/419/2014 z dnia 29 października 2014 r i Nr III/10/2014 z dnia 10
grudnia 2014 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
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