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UCHWAŁA NR 20/IV/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta

Działając na podstawie przepisów:

- art. 212 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 1, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2015 roku kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych w wysokości 152.497.133,86 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 30.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 105.847.009,26 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów 16.650.124,60 zł.

§ 2. Upoważnić Prezydenta Miasta w 2015 roku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 1 niniejszej 
uchwały,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,

4) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta w 2015 roku do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta w 2015 roku do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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