UCHWAŁA NR 2312013
ZGROMADZENIA MI Ę DZYGMINNEGO ZWI ĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
„ODRA-NYSA-BOBR"

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki
Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr" na lata 2013- 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi ązku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó ź n. zm .) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pó ź n. zm .)
oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj ące ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala si ę , co nastę puje:
1. Uchwala si ę Wieloletni ą Prognoz ę Finansową Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami
Komunalnym Odra-Nysa-Bóbr" obejmuj ącą :
1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki maj ątkowe, wynik bud żetu, przeznaczenie nadwyż ki
lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody bud żetu, kwotę długu oraz sposób
finansowania sp łaty długu, zgodnie z za łącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa"
do niniejszej uchwa ły,
2) Obja ś nienia przyj ętych warto ś ci, stanowi ące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2016,
zawarta została w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwa ły.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi Zwi ązku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia z mocą obowi ązuj ącą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
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