UCHWAŁA Nr XVIII/140/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696,
poz.1815) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, Dz.U z 2020 r. poz.284 i poz. 374) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Zmniejsza się o kwotę 1 929 000 zł wysokość planowanych przychodów
budżetu z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Zwiększa się o kwotę 5 429 000 zł wysokość planowanych przychodów budżetu miasta z
tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.
3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt
budżetu w wysokości 8 501 480 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych
papierów wartościowych.
4. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 15 601 480 zł i rozchody w wysokości
7 100 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XV/117/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020
roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:
„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
kredytów z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w
wysokości 6 500 000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w
wysokości 10 600 000 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20 200 000 zł.”;
2)

§ 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka do:
1) zaciągania kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego
deficytu budżetu w wysokości 6 000 000 zł;
2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek w wysokości 7 100 000 zł;
3) emisji papierów wartościowych i zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 501 480 zł;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
Grażyna Dębska

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2020 roku

Wyszczególnienie

§
Finansowanie budżetu
ogółem:
Przychody z zaciągniętych
kredytów i pożyczek
ogółem:
w tym:
na pokrycie deficytu

Plan
w PLN
Saldo

Przychody

Rozchody

8 501 480

15 601 480

7 100 000

101 480

101 480

na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek
Przychody ze sprzedaży
innych papierów
wartościowych
w tym:
na pokrycie deficytu

931

15 500 000

8 400 000

na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek

7 100 000

Wolne środki, o których
mowa w art.217 ust.2 pkt
6 ustawy
w tym:
na pokrycie deficytu
na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek

950

Spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów

992

0

0

7 100 000

