
UCHWAŁA Nr V/33/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 lutego 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432, 1432 i poz.2500) 
oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r.,
poz.2077, z 2018r.poz.62,poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354 i 
poz.2500) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 
roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2019–2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik  Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr  1  
do niniejszej uchwały;

2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       

.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                      
Do uchwały Nr  V/33 /19
                                                                                                                                                                      
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia  28  lutego  2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2019-2022.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2019 roku muszą być zgodne 

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019, 

w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta. 

W związku ze zmianą budżetu miasta na lutowej sesji , do planu przychodów  budżetu na 

2019 rok wprowadza się  kwotę wolnych środków, o których mowa w art. , w kwocie 

990 000 zł, które są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta.

Aktualnie planowana kwota przychodów ogółem budżetu Miasta  to 13 405 800  zł,

a planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 500 000 zł.

Planowany defcyt budżetu wynosi 9 905 800 zł.


