
Uchwała  Nr XL/344/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583 i poz.1005) 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 r. 

poz.305,poz.1236, poz.1535, poz1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270, z 2022 r. poz.583, 

poz.655 i poz.1079) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale  Nr XXXVI/307/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  20 stycznia  

2022  roku  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022–2025 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 XL/344/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022-2025. 

 

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

przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2022 roku muszą być zgodne  

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.  

Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach majątkowych  

finansowanych środkami określonymi w ar.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

wprowadza się zadanie: 

„Poprawa dostępności obiektów rawskich szkół podstawowych Nr 2 i Nr 4 dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 z środków z budżetu Unii  Europejskiej.  

Ustala się limit wydatków na to zadanie w 2022 roku w kwocie 966 500 zł, z tego wydatki 

bieżące w wysokości 400 000 zł i wydatki majątkowe w wysokości 566 500 zł. 

W roku  2023 limit wydatków majątkowych w kwocie 383 500 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


