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Rady Micjslłcj v Kaluszlnie
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w spnwie uchwaloni! wietoletnjcj Pmgnoą Flnan$wej na lata ż0r1-2015

Na podstaNic an'226, ań.227. d' 228. ań' 230 us1'6 ]a .24] uslawy z dnia 27 sieanil
2oo9 t' o finansoch publicznych (Dz' U' Nr l57. poz. 1240 z póź' zm') w eią7-ku z ań' l2l ust'8

i ań' 122 us!.2 i3 usawy z dnia 2? sierpnia2009 r'- Przepisy wpÓsldŻająĆe !Śiarvę o finm$ch
publicznych (Dz'U' Nr 157, poz. 124|l Ż Póżn' zn) oĄz an' 169 - l70 ustała z dnia 30 creIvcl
2005 r' o finonsach publicznych (Dz'U Nr249, Doz.2104 Ż póżn. zm')
Rada MiejŚka khwalacÓ następuie:

q1

PEyjąć wie]olłnją Prognozę r]ńansową gminy Kaluszy na lda 20lI_20l5 zgodnie z
Zalącznikieh Nr l j Żalącaikień Nr 2, 2E,2b do ninicjsŻ.j uchvaly'

$2

l' Upo*Źżnić Bumislrza Kaluszyn! do zacią!.nia zobowjąań 7trviązańyćh Ż realiacją
przedsięwzięć określońych za]ącznikiom Nr 2'

2' Upoważnić Bumiśrzo Kalusz}Ta do aciąlaniazobowi+ań Żlytułu umów' którlch
r*lizacja s Bku budżetovtm iw lotach nosĘpn}chjest niezbędńa do zpewnienia
ciągłości dzialania jednoslki i z klórych łtńikające platlości \]kmcają poza Nk

sl
wykonaiie t]chlv'ly poNie% się Bumistzowi Kaluszyna'

$5

UchNała wchodzi w życie z dńień l Śycznia 20l l .'



UŻ'ś{dnienic
do Uchrvab Nr--. . . . .... ..--.

Rady Miejskiej w Kalugzyni€
zdńia''""""""'""''''

Zgodnie Ż noweliŻacją UsLa$f o linŃsach publicŻjych Ż 2009 roku (,Ąń'226_232)

.iednos&i samÓŹądu tcirtorialńego nają obowiązel spouądania wieloletnich pmenoz

finrsorych' Będą onc obęjnÓw!ć s{oinr akresm co najmniej 1 lala budżdÓwe tj' lok
budżctołry i co ńłinniej ] kolejne lata' okJ* objęty plo8noŻą nie może być k!ótszy niż
o(.. rd jal' p|^|\lo pŹed ięr' ęrl't LloD Zr'ąclielo l'o p'a 

'u'e 
śę 7'''a€r-:

Ż.bo v 1L oplo.7 d.1]c\ cl'cn'ov\c' obeinUle Óra o.\ajlli 'ad]u.enia
dopusŻczalny ich poziom'

Uklad prognoł zrŚd przygolo*an)_ Żgodnie z wytycaymi Ministeśtsa Finosów
Załańc w nicj dlne od.oszą się do pÓdśalvoufch siclkości b dżetowych j nie nają
chańheru nornaty\tcgo co jest oczywistą konsekq.ncją islolt sancj pb_gnozy. klóra
ŚpfuwadŹa się do prze]vidysania
Inlcamlną częścią wieloleLniej progno7y finrsorcj jeŚ alącŻiik ŻawieEjaly
przedsięwzięć vieloletnich' w sklad plzedŚię\uięć wchodzą proglan}' projekly i

wielole!ńia proeloza finlnsoNl ma charakter ., krc czący" 1zn' musi być uupelniara

w sprawie WPF plćdŚlawia się sraz z pmjeklem uchwaly

Wjelolemia prcgnoza ijn,nsowa poz*oli na batdŻĘ
publichlmi. Ż{ięks7śnia p@jtzyŚości tinmó{'.
ewenlua]ne sposoby jch tinanŚolvmia'

r&jonalne gospodaowanie śrcdkmi
ulatwi plmoMnie inwe$ycii i


