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                                          UCHWAŁA Nr  /21                         PROJEKT 

 RADY GMINY CHEŁMŻA          

 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża  

na lata 2022– 2035. 

 

       Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 

1834)  po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala 

się, co następuje: 

 

       § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2022–

2035. Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

            § 2. Uchwala się załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Chełmża na lata 2022–2035: 

1) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełmża, obejmujący limity wydatków w 

poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane stanowiący załącznik 

Nr 2 do uchwały; 

2) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Chełmża na lata 2022–2035 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;ł 

 

             § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w 

załączniku Nr 2 do uchwały. 

             2. Upoważnia się Wójta Gminy 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. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 2 

uchwały. 

             4. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do dokonywania zmian limitów 

zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 

w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą 

wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. 
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Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków 

przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających 

z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z 

późn.zm.). 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    

 

 § 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/233/20  Rady Gminy Chełmża z dnia 14 

grudnia 2020 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża 

na lata 2021 – 2035. 

 

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Marta Rygielska- Skarbnik Gminy 


