
UCHWAŁA NR XXXII/276/21

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz U z 2021 poz.305, poz.1236 i poz.1535) Rada 

Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale  Nr XXV/216/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  28 stycznia  

2021  roku  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu, 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;

3) załącznik  Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr  3  

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 XXXII/276/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 września 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2021-2024.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2021 roku muszą być zgodne z danymi 

zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021. 

Do  wykazu  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  wydatkach  bieżących

wprowadza  się  zadanie:  Opracowanie  strategii  rozwoju  Miasta  Rawa  Mazowiecka.

Przystąpienie do prac związanych z opracowaniem strategii musi nastąpić w 2021 roku 

i zakończyć się w drugim półroczu 2022 roku. Płatność za wykonane opracowanie nastąpi po

jego  przedłożeniu  Burmistrzowi  Miasta  tj.  w  drugim  półroczu  2022  r.  Ustala  się  limit

wydatków na to opracowanie w kwocie 19 000 zł na rok 2022. 


