UCHWAŁA NR VIII/50/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/130/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 532) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379,
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/130/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zmienionej
uchwałą nr XXIX/203/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/2012 z dnia
27 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:
„Spłaty rat kredytu zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu w latach 2013-2030.”;
2) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia czynności formalnoprawnych mających na celu
wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu przez powiat kredytu. Oświadczenie woli w imieniu powiatu
w zakresie zaciągnięcia kredytu złoży dwóch członków Zarządu Powiatu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
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UZASADNIENIE
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 5 lat), co będzie miało
pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat
będzie bezpiecznie spełniać zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie Prognozy
Finansowe.
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