Uchwała Nr XXXVII/392/2021
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 02 sierpnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( t.j. Dz. U. z 2020. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305).
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały składającą się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiącą
załącznik nr 3.
2. Uchwala się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sanockiego 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 2.100.000 zł,
b) zaopatrzenia stołówek w żywność do kwoty 565.000 zł,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sanockiego do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których moa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 2.100.000 zł,
b) zaopatrzenia stołówek w żywność do kwoty 565.000 zł,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500.000 zł.
§3
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sanockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały, ogółem do kwoty:
– 2022 rok – 1.759.970 zł – wydatki bieżące, 3.934.293 zł – wydatki majątkowe

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sanockiego do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych
w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały:
-2022 rok – 1.759.970 zł – wydatki bieżące, 3.934.293 zł – wydatki majątkowe
§4
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Lewicki

