
UCHWAŁA NR XXIX/154/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814; zm.: z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: z 2016 r. poz. 1948, 
poz. 1984 i poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, 
poz. 1529 i poz. 1537.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/37/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu zmienionej uchwałą nr VIII/47/2015 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu zmienia się § 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie „§ 2. Spłaty rat kredytu 
zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu w latach 2017 – 2031.”.

§ 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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