
UCHWAŁA nr XXV/180/2013 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/171/2013  
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 18 kwietnia 2013 roku  
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Skreśla się § 4 Uchwały nr XXIV/171/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 18 kwietnia 
2013 roku o brzmieniu: 

 
1.  Upoważnid Wójta Gminy do zaciągania zobowiązao związanych z realizacją przedsięwzięd, 

określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
2. Upoważnid Wójta Gminy do zaciągania zobowiązao 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. Upoważnid Wójta Gminy do przekazania uprawnieo kierownikom jednostek organizacyjnych do 

zaciągania zobowiązao 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. 

      
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego może zawrzed w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej upoważnienia dla zarządu jednostki terytorialnej do zaciągania zobowiązao, jak również 
może upoważnid zarząd jednostki do przekazania uprawnieo do zaciągania zobowiązao kierownikom 
jednostek organizacyjnych. Rada Gminy Janowice Wielkie uchwałą nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie, zgodnie z § 3 tejże, 
upoważniła Wójta Gminy do czynności opisanych w art. 228 ustawy o finansach publicznych. Zmiana 
Uchwały nr XXI/139/2012 dokonana Uchwałą nr XXIV/171/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku 
wprowadziła w życie ponowne upoważnienie w zakresie identycznym jak w uchwale pierwotnej, co z 
punktu porządku prawa jest zbędne. W związku z powyższym dokonuje się skreślenia, jak w treści 
Uchwały 


