
UCHWAŁA NR XXXV/221/2021 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) 
art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, poz. 1798. Dz. U. z 2021 r. poz. 187) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/151/2020 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się treść §2 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: 

„Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 
pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 885.081,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu 
budżetu w kwocie 6.114.919,00 zł.”; 

2) do §2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Celem emisji w 2022 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł.”; 

3) zmienia się treść §3 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: 

„Emisja obligacji serii A20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, C21, E21 
zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii B21, D21 zostanie przeprowadzona w 2022 
roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego 

 
 

Ryszard Imioła 
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Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury przesunięcia 
emisji serii obligacji B21, D21 o łącznej kwocie 3,7 mln zł z 2021 roku na 2022 rok. Zmiana spowodowana jest 
przesunięciem w harmonogramie planowanej inwestycji.
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