
UCHWAŁA NR V/32/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i  art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 i 
poz.2500)  ) oraz art. 211, 212   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, 
poz.2354 i poz.2500) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.Dochody budżetu Miasta zwiększa się  o kwotę  22 637 zł , zgodnie z 
załącznikiem nr 1  do uchwały.

§ 2.Wydatki  budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę  200 000 zł i zwiększa się 
o kwotę  1 212 637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  do uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się do planu przychodów budżetu miasta kwotę 990 000 zł z tytułu 
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych.

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi  deficyt 
budżetu w wysokości 9 905 800 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych 
kredytów, pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych  i wolnych środków.

3.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 13 405 800 zł  i rozchody w 
wysokości 3 500 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki  zostaną pokryte  
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych i kredytu, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz 
wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa  załącznik nr 4 do 
uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.   

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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