
Uchwała nr ………./………./2016 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia ………………………….. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2016-2039 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiana: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 230 

ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 

1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 

1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 

1830, poz. 1890, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Powiatu w Gryfinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2016-2039, zmienionej:  

1) uchwałą nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2016-2039, 

2) uchwałą nr XVII/121/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2016-2039,  

3) uchwałą nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2016-2039, 

4) uchwałą nr XIX/129/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2016-2039, 

5) uchwałą nr XX/141/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2016-2039, 

wprowadza się następujące zmiany: 

a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-

2039” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 



b) załącznik nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały, 

c) załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 

2016-2020” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Przewodniczący Rady 

 

Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi 

jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany 

nie później niż uchwałę budżetową. 

 

Z-ca Głównego Księgowego 

Mariola Płóciennik 


