Projekt X
UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia
2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.240.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czernichów do przekazania
uprawnień do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII.240.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czernichów do przekazania uprawnień do zaciągania
zobowiązań przekraczających rok budżetowy, wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, zawartych na czas określony:
w roku 2013 – do kwoty 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
w roku 2014 – do kwoty 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w roku 2015 –
do kwoty 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W uchwale nr XXXII.240.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Rada Gminy Czernichów
upoważniła Wójta Gminy Czernichów do przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czernichowie uprawnień 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, do
wysokości limitów zobowiązań z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej na
czas określony: w roku 2013 – do kwoty 550 000 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych), w roku 2014 – do kwoty 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W dniu 23.10.2013 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów gmin
Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice,
Mogilany, Słomniki i Wielka Wieś (znak sprawy: GRO.271.3.2013). Czas trwania
zamówienia obejmującego ww. postępowanie dotyczy okresu od dnia 01.01.2014 do dnia
31.12.2015. Tym samym jest to okres obejmujący rok 2015, którego powyższa uchwała
nie obejmowała. Również wysokość limitu zobowiązania przewidzianego na rok 2014 jest
zbyt niska w stosunku od rzeczywistych kosztów ponoszonych z tytułu dostawy energii
elektrycznej.

