
ZARZĄDZENIE Nr 134/2021 
 

WÓJTA GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

w  sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do 

zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w 

wieloletniej prognozie finansowej oraz 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. 
 

      Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/410/2021 Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2022-

2029 

-  zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań: 

1) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do 

Uchwały Nr XLI/410/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029, 

2) 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. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje Kierowników jednostek do: 

- prowadzenia ewidencji księgowej z wyodrębnieniem przedsięwzięć wieloletnich,  

- niezwłocznego informowania o konieczności wprowadzenia zmian w limitach wydatków 

oraz zobowiązań dotyczących przedsięwzięć wieloletnich.  

 

§ 3. 

Z dniem 01 stycznia 2022 roku traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 140/2020 Wójta 

Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w  sprawie: udzielenia upoważnienia 

Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie 

przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku. 

      

                  

                Wójt Gminy Masłów 

                                                                                                    /-/ mgr Tomasz Lato 

 

 


