
Uchwala Nr 258/2013
Zarz4du Powiatu Rawskiego
z dnia 15 L"wietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Rawskiego
na l^t^ 2013 - 2024

Na podstawie art.226, aft. 227, aft. 22t. art. 230 , art. 232 i at1.243 ustawy z clnia 27
sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr t57, poz. 1240z2Ol0r.Nr2gpoz. 146,Nr
96poz. 620,Nr l23 poz.835, Nr 152 poz. t 020, Nr 238 poz.l578, Nr 257 poz. l726 z 20n r. Nr
?91^!27 !!8.3 z 2011 r. Nr 18s poz. 1092. Nr 234 poz.t386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz.
1707,_Nr 1240 poz.l429 z 2012 r. poz. l,+56, poz. 1530. poz. 1548) oriz art. 169_171 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z p6in. zm.j w
zwiqzk\ z afi. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 iierpnia 2009 r.- przepisy
wprowadzaj4ce ustawQ o finansach publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. 1241 ze im)
Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia l0 stycaia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej_ j ednostki samorzqdu terytorialnego (t. j . z 2 0 I 3 r. poz. g6) oraz ar.t. 3 2 ust. I i 2 pkt 4
ustawy z dnia 5 czefwca 1998 r. o samorzqdzie po$iatowym (r. i. z 20Ol L Dz. U. Nr 142,
poz . l592;22002t .Nr23,po2.220;Nt62,poz .558rNr l t3 ,poz .gg ,qNr t53 ,poz . t27 l ,Nr200,
poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.t56g z t004r.Nr 102, poz. t055 z 2007 r. nr
173 poz 1218-2,2008 roku nr 180 poz. l l l l .  Nf 223 poz. l45B z 2009 Nr 92 poz.753 Nr 157
eozl?! 1?010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 po2.230, Nr 106 poz. 675 ; 201I r. Nr 2l
poz. I l3, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.i28l, Nr 149 poz. 887) Zar)4d powiaru uchwata co
naslQpuJe:

. .. $.1. Zmienia siE wieloletni4 prognozp finansowqzgodnie z zalqcznikami nrl do
nnleJszej ucnwaty.

$ 2. Wykonanie Uchwaly powie|za siQ Zarz4do$,i powiatu Rawskieso.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjQcia.
Zarzqd Powiatu:

J6zef Matysiak

Marian Krzyczkowski

Tadeusz Damaz

Jaroslaw Kobierski

Marek Sekuter

Starosta

Wicestaro sta

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu



Wieloletnia Prognoza Finansowa







Wykaz przedsiewziee do WPF

atys iah



Przedsifwzifcia.
Wykaz przedsiQwziQi starowi integaln4 czqsd uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej i pzedstawia sig nastqpujqco:
programy, projekry lub zadaria zwiqzare z programami realizowanlmi z udzialem 3rodk6w,

o kt6rych mowa w axt.5 ust.l pld 2 i 3:

,,M6j biznes moja szansa'', okes realizaoji 2012 - 2014,l4czne naklady finansowe
to kwota 1 915 551 zl.

,,Dobry zaw6d to skarb" umowa m WND-POKL.09.02.00- l0-228 /ll, Znsp6l Szk6l CEZIU
w Rawie Mazowieckiej, okes realizacji 2013 - 2014,l4czne nakJady finansowe to kwota 981

780 21.

,,Kompetencj e dla pzyszlo6ci" umowa nr WND-POKL.09.02.00- I 0 -O94lll , Zesp6l Szk6l

CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 -2014,l4czne naklady finansowe

to kwota I 198 000 zl.

,,Edukacyjne Wrota Regionu L6dzkiego" 54 600 zl, ohes realizacj i 2013 - 2014, l4czne nakJady

finansowe to kwota 68 250 zl.
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Dostosowanie Wieloletni€j Prognozy Finanso\ ̂ej Powiatu Rawskiego do wzoru
z Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia l0 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej Fognozy
finansowej jednostki samorz4du terttodalnego (Dz. U z dnia l8 stycznia 2013 roku).
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