
UCHWAŁA NR XII/84/2011 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012 - 2024 
 

 Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835 Nr 96 
poz. 620, Nr 152 poz.1020, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) 
w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 
oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 
1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 
poz.753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 
z 2011 r. Nr 21 poz.113 Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową  na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem  
nr 1 obejmującą: 

1) prognozowane ustalenia dotyczące budŜetów Powiatu Rawskiego na lata 2012 – 2024, 
2) prognozę kwoty długu Powiatu Rawskiego na lata 2012 - 2024. 

 
§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rawskiego, obejmujących limity 
wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w latach 2012- 2024            
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§ 3. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia             
w granicach limitów kwot określonych w załącznikach nr 1 i 2. 
 
§ 4. 1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 
oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.  

2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2012 roku zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu                     
i z których  wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy. 

3. UpowaŜnienie z ust. 2 obejmuje moŜliwość umocowania kierowników jednostek budŜetowych 
do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budŜetowy. 

§ 5. Informacja o relacji określonej w art. 243 ustawy z  2009 r. o finansach publicznych stanowi 
załącznik nr 1. 
 
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego  

   (-) Maria CharąŜka 



 
 


