Uchwała Nr XVII.95.2012
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2012–2020
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 z późn.
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
z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje
§1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2012–2020 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§2
Określa się przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach
publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
§3
Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 9 007 076,00 zł w tym:
1) w 2013 r. do kwoty 5 827 948,00 zł
2) w 2014 r. do kwoty 3 179 128,00 zł
§4
Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych określonych załącznikiem Nr 2
do uchwały, ogółem do kwoty
126 754,00 zł w tym:
1) w 2013 r. do kwoty 126 745,00 zł

§5
Upoważnić Zarząd 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 wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2
ustawy o finansach publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania
ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie,
d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
e) usług w zakresie przesyłek pocztowych,
f) usług w zakresie monitoringu i konserwacji systemów alarmowych,
g) usług telekomunikacyjnych,
h) usług w zakresie dostępu do Internetu,
i) usług w zakresie edukacji z Internetem,
j) usług w zakresie przeglądu stanu technicznego i konserwacji kotłowni gazowej,
k) usług w zakresie najmu pomieszczeń,
l) świadczenia usług hostingowych,
m) zakupu oleju napędowego,
n) zakupu dowodów rejestracyjnych,
o) zakupu prawa jazdy,
p) zakupu kart pojazdu personalizowanych,
q) zakupu tablic rejestracyjnych
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1 000 zł;
b) ubezpieczenia majątku i osób
do kwoty 97 400 zł;
c) Lex dla samorządu
do kwoty 24 100 zł.
§6
Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu Leskiego 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 2
ustawy o finansach publicznych;
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania
ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie,
d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
e) usług w zakresie przesyłek pocztowych,
f) usług w zakresie monitoringu i konserwacji systemów alarmowych,
g) usług telekomunikacyjnych,
h) usług w zakresie dostępu do Internetu,

i) usług w zakresie edukacji z Internetem,
j) usług w zakresie przeglądu stanu technicznego i konserwacji kotłowni gazowej,
k) usług w zakresie najmu pomieszczeń,
l) świadczenia usług hostingowych,
m) zakupu oleju napędowego,
n) opłaty abonamentu telewizyjnego;
o) zakupu programu antywirusowego „Bezpieczna szkoła „
p) wydawania posiłków dla klientek SOW SOS,
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) prowadzenia rachunku bankowego
do kwoty 2 300 zł;
b) usług sieci telefonii komórkowej
do kwoty 6 000 zł;
c) usług telekomunikacyjnych
do kwoty 6 000 zł;
d) usług dostępu do Internetu
do kwoty 10 000 zł;
e) najmu lokali biurowych
do kwoty 295 000 zł;
f) na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
do kwoty 10 000 zł;
§7
Uchyla się uchwałę Nr VII.35.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 17 marca 2011r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata
2011-2020.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.

