
UCHWAŁA Nr XLIV/593/2013
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

   z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2014-2025
w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu jak
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miasta Tarnowa na lata 2014 - 2025” w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej

uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 37.000.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których
mowa w § 2 niniejszej uchwały.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013r. poz. 938



§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIX/432/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-20252.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Światłowski

   2) Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXX/451/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.,
Nr XXXI/467/2013 z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/489/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr XXXIV/493/2013 z dnia 16 kwietnia
2013 r., Nr XXXV/498/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/512/2013 z dnia 23 maja 2013 r., Nr XXXVII/522/2013 z dnia
20 czerwca 2013 r. Nr XXXVIII/535/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Nr XXXIX/539/2013 z dnia 12 września 2013 r.,
Nr XLI/558/2013/2013 z dnia 24 października 2013 r. oraz Nr XLIII/575/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.


