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na 2009 rok



UCHW ALA NR XXIX/245/08
RADY MIAST A RAWA MAZOWIECKA

z dnia 19 grudnia 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz'ldzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80,
poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128
i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008
roku Nr 180, poz.1111 ) oraz art.165, 165 a, 173, 174 ust.! i 3 oraz art.184 ust.! i 2,
art. 195,ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach pub1icznych (Dz.U. Nr 249,
poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz.1217 i
1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr
115, poz.791 i Nr 140, poz.984 z 2008 roku Nr 180, poz.1112) Rada Miasta Rawa
Mazowiecka, uchwala co nast~puje:

§ 2. Uchwala si~ dochody budzetu miasta w wysokosci 49.669.972 zl., w tym:
dochody biez'lce - 40.754.972 zl. i dochody maj'ltkowe - 8.915.000 zl., zgodnie z
zal'lcznikiem nr 1.

§3. l.Uchwala si~ wydatki budzetu miasta w wysokosci 66.892.972 zl., w tym :
wydatki biez'lce - 40.445.972 zl. , wydatki maj'ltkowe - 26.447.000 zl., zgodnie z zal'lcznikiem
nr2.
2. Tworzy si~ rezerw~ og6ln'l w wysokosci 266.082 zl. i rezerw~ celow'l w dziale 754,
rozdziale 75421 w wysokosci 20.000 zl..

§ 4. 1.Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 17.223.000 zl. S'l
przychody pochodz'lce z:

1/ kredyt6w w kwocie 8.390.000 zl.
2/ pozyczek w kwocie 5.250.000 zl.
3/ wolnych srodk6w jako nadwyzki srodk6w pieni~znych na rachunku biez'lcym

budzetu Miasta , wynikaj'lcej z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w kwocie
3.583.000 zl. .

2.Uchwala si~ przychody w wysokosci 19.235.000 zl. i rozchody w wysokosci 2.012.000 zl.,
a przypadaj'lce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 2.012.000zl. zostan'lpokryte z
wolnych srodk6w jako nadwyzki srodk6w pieni~znych na rachunku biez'lcym budzetu
Miasta, zgodnie z zal'lcznikiem nr 3.

§ 5. 1.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2009 oraz
wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg6lne zadania zawiera zal'lcznik nr 4.
2.Ustala si~ limit wydatk6w zwi'lzanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z
zal'lcznikiem nr 4 A do niniejszej uchwaly.



§ 6. 1.Uchwala si~ dochody i wydatki zwi<tzane z realizacj<t zadan z zakresu
administracji rz<tdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami, zgodnie z
zal<tcznikiem ill 5.
2.Uchwala si~ dochody i wydatki zwi<tzane z realizacj<tzadan wykonywanych na podstawie
porozumieil/um6w mi~dzy jednostkami samorz<tdu terytorialnego, zgodnie z zal<tcznikiem
nr 6.

§ 7. Uchwala si~ plan dochod6w budzetu panstwa zwi<tzanych z realizacj<t zadail
zleconych zgodnie z zal<tcznikiem ill .

§ 8. Uchwala si~ dochody w kwocie 252.000 zl z tytulu wydawania zezwolen na
sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki w kwocie 252.000 zl na realizacj~ zadan
okreslonych w miejskim programie profilaktyki i rozwi<tzywania problem6w alkoholowych
zgodnie z zal<tcznikiem ill 8.

§ 9. Przyjmuje si~ plan przychod6w i wydatk6w dla zaklad6w budzetowych:
przychody - 1.219.000 zl, wydatki - 1.205.000 zl. zgodnie z zal<tcznikiem ill 9.

§ 10. I.Uchwala si~ dotacje przedmiotowe dla zaklad6w budzetowych w kwocie
609.000 zl. zgodnie z zal<tcznikiem ill 10.
2. Uchwala si~ dotacje celow<t dla Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej na
sfinansowanie zadan :
aJ Zakup sprz~tu sportowo rekreacyjnego na kwot~ 30.000 zl.,
bl Zakup i montaz pomost6w plywaj<tcych dla potrzeb kClPieliska otwartego na kwot~ 70.000
zl.
cl Wymian~ kotar dziel<tcych boiska w hali sportowej "Milenium" na kwot~ 23.000 zl.
zgodnie z zal<tcznikiem ill lOA do niniejszej uchwaly.

§ 11. Uchwala si~ dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na l<tczn<t
kwot~ 1.967.000 zl. zgodnie z zal<tcznikiem ill 11 .

§ 12. Uchwala si~ plan przychod6w i wydatk6w Miejskiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci:

1) przychody - 21.000 zl,
2) wydatki - 170.000 zl.
zgodnie z zal<tcznikiem ill 12 .

§ 13. Uchwala si~ limity zobowi<tzan z tytulu kredyt6w i pozyczek zaci~anych na:

1) sfinansowanie przej sciowego deficytu budzetu - w kwocie 510.000 zl;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu - w kwocie 16.600.000 zl;

§ 14. Uchwala si~ dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez
podmioty nalez<tce i nienalez<tce do sektora finans6w publicznych na l<tczn<tkwot~ 819.000
zl, zgodnie zal<tcznikiem ill 13.

§ 15. Upowaznia si~ Burmistrza Miasta do:

1) zaci~ania kredyt6w na pokrycie wyst~puj<tcego w ci~u roku przejsciowego deficytu
budzetu do wysokosci 500.000 zl,

2) zaci~ania zobowi<tzan z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku nast~pnym jest niezb~dna
dla zapewnienia ci~losci dzialania miasta i termin zaplaty uplywa w 2010 roku

3) dokonywania zmian w planie wydatk6w budzetu pomi~dzy rozdzialami i paragrafami z
wyl<tczeniem przeniesien wydatk6w mi~dzy dzialami,

4) przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnien do dokonywania przeniesien
w planie wydatk6w oraz w planie dochod6w wlasnych i wydatk6w nimi finansowanych,



5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gmmy uprawnien do
dokonywania przeniesien w planie wydatk6w,

6) lokowania wolnych srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niz bank prowadz'tcy obslug~ budzetu gminy,

7) zaci~ania zobowi'tzail na finansowanie wieloletnich program6w inwestycyjnych
okreslonych w zal'tczniku nr 4 A do niniejszej uchwaly.

§ 16. Zal'tcza si~ prognoz~ l'tcznej kwoty dlugu i splat kredyt6w i pozyczek miasta na
koniec 2009 roku i lata nast~pne zgodnie z zal'tcznikiem nr 14.

§ 17. Wykonanie Uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i
zobowi'tzuje si~ Burmistrza Miasta do przedlozenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
1/ w terminie do 31 sierpnia 2009 r. informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta za
pierwsze p6lrocze 2009 r.
2/ w terminie do 20 marca 2010 r. sprawozdania rocznego z wykonania budzetu za 2009 r.
- w szczeg6lowosci nie mniej szej niz w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budzetu
Miasta na 2009 rok.

§ 18. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z moc't obowi'tzuj'tc't od 1 stycznia
2009 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego oraz na
tablicy ogloszen Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.
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Plan dochodow
budzetu Miasta na 2009 rok

Zah=\.cznikNr 1
do uchwaty Nr XXIx/245/08 I
Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008

1 2 3 4 6

OGOLEM 49669972

600 Transport i I~cznosc 200000

60014 Drogi publiezne powiatowe 200000

2320 dotaeje eelowe otrzymane z 200000

powiatu
700 Gospodarka mieszkaniowa

oraz niem.uslugi komunalne 9963000
70005 Gospodarka gruntami

i nieruehomosciami 9563000
0470 wplywy z oplat za zarzqd

uZytkowanie i uZytkowanie
wieezyste nieruehomosci 280000

0690 wplywy z r6znyeh oplat 100000
0750 doehody z najmu i dzierzawy 260000
0760 wplywy z tytulu przeksztalcenia

prawa uZytkow.wieezystego 15000
0770 wplywy z tytulu odplatnego

nabyeia prawa wlasnosci
nieruehomosei 8900 000

0910 odsetki od nieterminowyeh
wplat z tytulu podatk6w i oplat 8000

70021 Towarzystwa Budownietwa
Spoleeznego 400 000

0750 doehody z najmu i dzierzawy ... 400000
710 Dzialalnosc uslugowa

71035 Cmentarze
2020 dotaeje eelowe otrzymane z

budzetu pailstwa na zadania
biez£l.eerealizow.przez gmin~
na podstawie porozumieil
z organami administraej i rzqd.

750 Administracja publiczna 155918
75011 Urz~dy wojew6dzkie 118918

20 1a dotaeje eelowe
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otrzymane z budzetu
panstwa na realizaej~ zadan
biez~eyeh z zakresu
administraeji rz~dowej
zleeonyeh gminom 116639

2360 doehody j.s.t.zwi~zne z
real.zadan z zakresu a.rz~dowej. 2279

75023 Urz~dy miast 37000
0570 grzywny, mandaty ... 32000
0970 wplywy z r6znyeh doehod6w 5000

751 Urz~dy naczelnych organ ow
wladzy paiistwowej, kontroli ... 3090

75101 Urz~dy naezelnyeh organ6w
wladzy panstwowej, kontroli ... 3090

2010 dotaeje eelowe ... 3090
75109 Wybory do rad gmin

2010 dotaeje eelowe ...
754 Bezpieczeiistwo publiczne 3600

75414 Obrona eywilna 3600
2010 dotaeje eelowe na zad.zleeone 3600
6310 dotaeje eelowe na inwestyeje

756 Dochody od osob prawnych
od osob fizycznych
i innych jednostek
nie posiadaj~cych
osobowosci prawnej 24175248

75601 Wplywy z podatku dochod.
od os6b fizycznych 81 000

0350 podatek od dzialalnosci
gospodarezej os6b fizyczn.
oplacany w formie karty podatk. 80000

0910 odsetki ... 1 000
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75615 Wplywy z podatku rolnego,
IeSnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych
pod. i oplat Iokainych od os. Praw.
i innych jednostek organizacyjnych 5 834500

2440 dotacje z funduszy ceIowych
0310 podatek od nieruchomosci 5700000
0320 podatek raIny 4500
0340 podatek od srodk6w transport. 90000
0500 podatek od czynnosci

cywilnoprawnych 30000
0910 odsetki od nieterminowych

wplat z tytulu podatk6w 10000
75616 Wplywy z podatku roinego,

Iesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych
podatku od spad.i darowizn
oraz pod. i oplat lokainych
od os6b fizycznych 3 155 000

0310 podatek od nieruchomosci 1 700000
0320 podatek roiny 45000
0340 podatek od srodk6w transport. 400000
0360 podatek od spadk6w i darowizn 70000
0430 wplywy z oplaty targowej 220000
0500 podatek od czynnosci

cywilnoprawnych 700000
0910 odsetki od nieterminowych

wplat z tytulu podatk6w 20000
75618 Wplywy z innych oplat 680000

0410 Wplywy z oplaty skarbowej 580000
0490 Wplywy z innych Iokalnych oplat 100000

75621 Udzialy gmin w podatkach
stanowi'lcych doch6d
budzetu panstwa 14424748

0010 podatek dochodowy os.fiz. 14074748
0020 podatek dochodowy os.praw. 350000

758 R6zna dzialalnosc 8352689
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75801 Cz~sc oswiatowa subweneji
og61nej dla jednostek
samorz'ldu terytorialnego 8202689

2920 subweneje og61ne z budzetu
panstwa 8202689

75831 Cz~sc r6wnowaz'lea
subweneji og61nej dla gmin

2920 subweneje og61ne z budzetu
75814 R6zne rozliezenia finansowe 150000

0920 pozostale odsetki 150000
801 Oswiata i wychowanie 1084972

80101 Szkoly podstawowe 44972
0970 wplywy z r6znyeh doehod6w 40000
0203 dotaeje celowe
2440 dotacje z funduszy celowych 4972

80104 Przedszkola 1 040000
0970 wplywy z r6znych dochod6w 620000
2310 dotacje celowe otrzym. z gminy 420000

80195 Pozostala dzialalnosc
2030 dotacj e celowe

851 Ochrona zdrowia 252000
85154 Przeciwdzialanie

alkoholizmowi 252000
0480 wplywy z oplat za zezwolenia

na sprzedaz alkoholu 252000
852 Pomoc spoleczna 5379455

85212 SWiadczenia rodzinne 4339471
2010 dotaeje celowe ... 4339471
6310 dotaeje eel. otrzym. z budzetu

85213 Skladki na ubezp.spoleezne 23663
2010 dotacje eelowe ... 23663

85214 Zasilki i pomoc w naturze 340358
2010 dotacje celowe ... 250940
2 030 dotacje celowe ... 89418

85219 Osrodki pomoey spolecznej 542955
2030 dotacje celowe ... 542955
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85228 Uslugi opiekuncze 133008
0830 wplywy z uslug 30000
2010 dotacje celowe ... 102 708
2360 dochody j.s.t.zwi'lzne z realiz ... 300

85295 Pozostala dzialalnosc
2030 dotacje celowe ...

854 Edukacyjna opieka wychowaw. 0
85415 Pomoc materialna dla uczni6w

2030 dotacje celowe ...
900 Gospodarka komunalna

ochrona srodowiska 0
90003 Oczyszczanie miast

2440 dotacje z funduszy celowych
90004 Zielen w miastach

2440 dotacje z funduszy celowych
921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 100000
92195 Pozostala dzialalnosc 100000

0970 wplywy z r6znych dochod6w 100000
926 Kultura fizyczna i sport 0

92601 Obiekty sportowe 0
2370 wplywy do budzetu nadwyzki ...
6260 dot.otrzym. z funduszy celowych

na dof.koszt6w realizacji inwest.
2910 wplywy ze zwrot6w dotacji

0970 wplywy z r6znych dochod6w
6330 Dotacje celowe ...

l'I<LLWOUI\JlCZf\CA
\W)Y MIASTA RAWA Mf\ZOWIECKA
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Zal<tcznikNr 2
do uchwaly Nr XXIX/245/08

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
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1 2 3 5
OGOLEM 66892972

1. 010 Rolnictwo i Jowiectwo 7400
01030 Izby ro1nicze 1 600

wydatki biez'l.ce 1 600
01095 Pozostala dzialalnosc 5800

wydatki biez'l.ce 5800
2. 500 Handel 70000

50095 Pozostala dzialalnosc 70000
wydatki biez'l.ce 70000

3. 600 Transport i Jacznosc 4759000
60014 Drogi publiczne powiatowe 200000

wydatki biez'l.ce 200000
wydatki maj'l.tkowe

60016 Drogi publiczne gminne 4559000
wydatki biez'l.ce w tym: 1 400000
wynagrodzenia i pochodne 100000
wydatki mai'l.tkowe 3 159000

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1158000
70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomosciami 200000
wydatki maj'l.tkowe 180000
wydatki biez'l.ce 20000

70021 Towarzystwa Budownictwa
Spolecznego 430000
wydatki biez'l.ce 430000
wydatki maj'l.tkowe

70095 . Pozostala dzialalnosc 528000
wydatki biez'l.ce 58000
wydatki mai'l.tkowe 470000

5. 710 DziaJalnosc usJugowa 165000
71014 Opracowania geodezyjne i kart. 140000

wydatki biez'l.ce 140000
wynagrodzeniai pochodne 20000

71035 Cmentarze 25000
wydatki biez'l.ce 25000

6. 750 Administracia publiczna 5442000
75011 Urz~dy wojew6dzkie 385 000

wydatki biez'l.ce w tym: 385 000
wynagrodzenia i pochodne 373 600

75022 Rady miast 150000
wydatki biez'l.ce w tym: 150000
wynagrodzeniaipochodne 3000



Zalllcznik Nr 2
do uchwaly Nr XXIX/245108

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan
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5
4793000
4393000
3458000

400000
114000
114 000

8000

Urz~d miast
wydatki biez'l.ce w tym:
wynagrodzenia i pochodne

datki ma' 'l.tkowe
Promoc' a ..S.t.
wydatki biez'l.ce w tym:

na rodzenia i ochodne
U rz~dy naczelnych organow
wlad , kontroli i s downictwa
Urzedy naczelnych or anow wladz
wydatki biez'l.ce w tym:

na rodzenia i ochodne
Wybory do rad gmin
wydatki biez'l.ce
Bez ieczenstwo ubliczne
Komendy owiatowe Polic'i
wydatki biez'l.ce w tym:
dotacje
dotac' e na zaku y inwestycyjne
Komend owiatowe PSP
wydatki majatkowe w tym:
dotac'a na zaku y inwestycyjne
Ochotnicze straze ozame
wydatki biez'l.ce w tym:
dotacje
wydatki maj'l.tkowe
Obrona c wilna
wydatki biez'l.ce w tym:
wyna rodzenia i ochodne
Straz Miejska
wydatki biez'l.ce w tym:
wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj'l.tkowe
Zarzadzanie kryzysowe
wydatki biez'l.ce w tym:
rezerwa celowa
Dochody od osob prawnych,
od osob fizycznych i innych
jednostek nie posiadaj~cych
osobowosci prawnej oraz wyd.
zwi zane z ich poborem

3105
3 105
3 105
3 105

8. 754
75405

762600
75 000
75000
75000

100000
100000
100000
49000
49000
49000

15600
15600

1 500
503 000
503 000
444000

20000
20000
20000
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Rozdz. , 2009
1 2 3 5

75647 Pob6r podatk6w, oplat
i niepodatkowych na1eznosci 57000
wydatki biez<tce w tym: 57000
wynagrodzeniai pochodne 25000

10. 757 Obsluga dlugu publicznego 1185000
75702 Obsluga papier6w wartosciowych

kredyt6w i pozyczekj.s.t. 300000
wydatki biez<tce 300000

75704 Roz1iczenia z tytulu por~czen 885000
wydatki biez<tce 885000

11. 758 Rozne rozliczenia 266082
75818 Rezerwy og61ne 266082

12. 801 Oswiata i wychowanie 20952300
80101 Szkoly podstawowe 8693 600

wydatki biez<tce w tym: 6364600
wynagrodzenia i pochodne 5048980
wydatki maj<ttkowe 2329000

80104 Przedszkola 7 178500
wydatki biez<tce w tym: 4860000
wynagrodzenia i pochodne 3614900
wydatki maj<ttkowe 2318500

80110 Gimnazia 4738200
wydatki biez<tce w tym: 4713 200
wynagrodzenia i pochodne 3 758600
wydatki maj<ttkowe 25000

80145 Komisje egzaminacyjne 2000
wydatki biez<tce w tym: 2000
wynagrodzenia i pochodne 2000

80146 Doksztalcanie i doskonalenie 70000
nauczycieli
wydatki biez<tce w tym: 70000
wynagrodzeniai pochodne

80195 Pozostala dzialalnosc 270000
wydatki biez<tce w tym: 164000
dotacje 38000
wydatki maj<ttkowe 106000

13. 851 Ochrona zdrowia 340000
8511 Szpita1e

wydatki maj<ttkowe
85154 Przeciwdzialanie a1koholizmowi 252000

wydatki biez<tce w tym: 252000
wynagrodzenia i pochodne 37 500
dotacje 141 000



Zal'lcznik Nr 2
do uchwaly Nr XXIX/245108

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
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Rozdz. ." 2009<

1 2 3 5
85195 Pozostala dzialalnosc 88000

wydatki biezqce w tym: 88000
dotacie 33000

14. 852 Pomoc spoleczna 7703985
85212 Swiadczenia rodzinne 4339471

wydatki biezqce w tym: 4339471
wynagrodzenia i pochodne 133 800
wydatki majC\:.tkowe

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrow. 23 663
wydatki biezC\:.cewtym: 23 663
wynagrodzenia i pochodne 23 663

85214 Zasilki i pomoc w naturze 780358
wydatki biezC\:.ce 780358
pochodne od wynagrodzen

85215 Dodatki mieszkaniowe 700000
wydatki biezC\:.ce 700000

85219 Osrodki pomocy spolecznej 1 089325
wydatki biezace w tym: 1 089325
wynagrodzenia i pochodne 982870
wydatki maiC\:.tkowe

85228 Usrugi opiekur1cze 616 168
wydatki biezC\:.cew tym: 616 168
wynagrodzenia i pochodne 582330

85295 Pozostala dzialalnosc 155000
wydatki biezC\:.cew tym: 155000
dotacje 55 000

15. 854 Edukacyjna opieka wychow. 370000
85401 Swietlice szkolne 250000

wydatki biezC\:.cew tym: 250000
wynagrodzeniaipochodne 237940

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 120000
wydatki biezC\:.ce 120000

16. 900 Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska 14127500

90001 Gospodarka sciekowa 4812500
wydatki biezqce 385000
wydatki majqtkowe 4427500

90003 Oczyszczanie miast 320000
wydatki biezC\:.cew tym: 320000
wynagrodzenia i pochodne 7000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach 750000
wydatki biezC\:.ce 750000

90013 Schroniska dla zwierzat 55000
wydatki biezqce 55000



Za1'lcznik Nr 2
do uchwaly Nr XXIX/245/08

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
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Rozdz. 2009
1 2 3 5

90015 Oswietlenie ulic 750000
wydatki biez'lce w tym: 750000
wynagrodzenia i pochodne 12000

90095 Pozostala dzialalnosc 7440000
wydatki biez'lce 750000
wydatki mai'ltkowe 6690000

17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2 154000

92109 Domy i osrodki kultury 1 014000
wydatki biez'lce w tym: 1 014000
dotacje 1 014000
wydatki mai'ltkowe

92116 Biblioteki 600000
wydatki biez'lce w tym: 600000
dotacje 600000
wydatki maj'ltkowe

92118 Muzea 418000
wydatki biez'lce w tym: 353000
dotacje 353 000
wydatki mai'ltkowe 65 000

92195 Pozostala dzialalnosc 122000
wydatki biez'lce w tym: 122000
dotacje 72000

18. 926 Kultura fizyczna i sport 7370000
92601 Obiekty sportowe 6786000

wydatki biez'lce w tym: 609000
dotacja przedmiotowa - OSiR 609000
wydatki maj'ltkowe w tym: 6 177000
dotacia inwestycyina- OSiR 123000

92605 Zadania z zakresu kultury 584000
fizycznej i sportu
wydatki biez'lce w tym: 584000
dotacje 480000

92695 Pozostala dzialalnosc
wydatki biez'lce
wydatki maj'ltkowe

FI<If: WODNICZf\CA
RADYMIAST~~WA Mf\ZOWIECKA
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Zahtcznik nr 3
Do uchwaly Nr XXIX/245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

,I roz Iysponowamem na wyz u ze owelW ro u
Wyszczegolnienie Plan na

2009 rok
§ Saldo Przvchodv Rozchody

Finansowanie deficytu 17.223.000 19.235.000 2.012.000
budzetowe2:o o2:olem
Przychody z zaciqgni~tych 952 13.640.000
kredyt6w i pozyczek og61em
wtym:
- przychody z zaciqgni~tych

8.390.000kredyt6w na rynku krajowym
na pokrycie dejicytu budtetu

-przychody z zaciqgni~tych 5.250.000
potyczek w Wojew6dzkim
Funduszu Ochrony
Srodowiska i GW w Lodzi-
na realizacje inwestycji

Wolne srodki jako nadwyZka
srodk6w pieni~znych na 955 5.595.000
rachunku biezqcym budzetu
Miasta wynikajqca z rozliczen
kredyt6w i pozyczek z lat
ubieglych

Splaty otrzymanych krajowych 992 2.012.000
pozyczek i kredyt6w

rzychody i rozC~,9()Yzwi~zane zJinansowaniem deficyt
. d'" 6.;; B: d .ki l) d' t . 2009 k

1-I<lL wu Jh.ji.jj\U\
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Zal'l.cznik nr 4
Do uchwaly Nr XXIX/245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLANOWANE NAKLADY NA REALIZAC
[,;y

~

1 2 3 4 5 9.

I. DZIAL 600 3.159.000 1.659.000 1.500.000
TRANSPORT I L CZNOSC
Rozdzial60016 - Drogi publiczne gminne 3.159.000 1.659.000 1.500.000

1. Budowa dr6g gminnych wraz z
odwodnieniem realizowanych w ci~u ulic 2.939.000 1.439.00 1.500.000
Prusa i Zeromskiego wramach
programu pn.: "Narodowy Program
Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008 -
2011".

2. Opracowanie dokumentacji technicznej 20.000 20.000
budowy chodnika w ul. Katowickiej w
Rawie Mazowieckiej

3. Opracowanie dokumentacji technicznej 30.000 30.000
budowy scieZki rowerowej na odcinku od
ul. Lowickiej do osiedla Zamkowa Wola

4. Budowa witaczy na terenie miasta 170.000 170.000
II. DZIAL 700 - GOSPODARKA 650.000 650.000

MIESZKANIOW A
Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami 180.000 180.000

1. Zakup grunt6w w zasoby komunalne 180.000 180.000
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Rozdzial 70095 -Pozostala dzialalnose 470.000 470.000
1. Opracowanie dokumentacji technicznej 200.000 200.000

budowy budynku socjalnego przy ul.
Mszczonowskiej

2. Realizacja Kompleksowego Programu 270.000 270.000
Integracji Spolecznej Dzieci i Mlodziezy
oraz Zapobiegania patologiom w ramach
Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu
"Tomaszowska" w Rawie Mazowieckiej

III. DZIAL 750 - ADMINISTRACJA 400.000 400.000
PUBLICZNA
Rozdzial 75023- UrZfdy miast 400.000 400.000

1. Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du 91.090 91.090
Miasta

2. Opracowanie dokumentacji technicznej 300.000 300.000
rozbudowy budynku Ratusza

3. "Budowa Zintegrowanego Systemu e- 8.910 8.910
Uslug Publicznych Wojew6dztwa
L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)" -
projekt realizowany przez Wojew6dztwo
LodzkielUrzqd Marszalkowski w Lodzi

IV. DZIAL 754- BEZPIECZENSTWO 100.000 100.000
PUBLICZNE
Rozdzial75411-Komendy Powiatowe PSP 100.000 100.000

1. Dotacja na zakup samochodu bojowego dla 100.000 100.000
Komendy Powiatowej PSP w Rawie
Mazowieckiej

v. DZIAL 801- OSWIATA I
4.778.500 3.778.500 1.000.000

WYCHOWANIE



ljJ fi:iine Srodl<i wllisne ~m l:EVCzkil ~
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Rozdzial 80101- Szkoly podstawowe 2.329.000 2.329.000
1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na 1.952.000 1.952.000

terenie m.Rawa Mazowiecka
1.1 Remont elewacji w Szkole Podstawowej 700.000 700.000

Nr 1
1.2 Remont szatni dla potrzeb sali 500.000 500.000

gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1
1.3 Remont nawierzchni chodnikowych na 102.000 102.000

terenie Szkoly Podstawowej Nr 2
104. Budowa biezni lekkoatletycznej 0 650.000 650.000

nawierzchni poliuretanowej w Szkole
Podstawowej Nr 4

2. Zakup kserokopiarki dla Szkoly 7.000 7.000

Podstawowej Nr 1

3. Remont stropu budynku Szkoly 370.000 370.000
Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej

Rozdzial80104 - Przedszkola 2.318.500 1.318.500 1.000.000
1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na 607.000 607.000

terenie m.Rawa Mazowiecka
1.1 Remont elewacji budynku wraz z 607.000 607.000

przebudowl\. elewacji frontowej

Przedszkola nr 2



lru _l'lanowa~~ Srodki w.lasne ~ea1t~ ~OZYCzki~ ~~N1r:zwa zadani~ aktadyog6le ' "MOSiGWI

2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5 1.700.000 700.000 1.000.000

3. Zakup zmywarki z funkcj't wyparzania dla 11.500 11.500

Przedszkola nr 1

Rozdzial8011 0 - Gimnazja 25.000 25.000
1. Opracowanie dokumentacji technicznej 25.000 25.000

zagospodarowania piwnic w budynku
Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnosc 106.000 106.000

1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na

terenie m.Rawa Mazowiecka 106.000 106.000

1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa 13.000 13.000
warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli,
szk61 podstawowych i gimnazj6w na
terenie miasta Rawa Mazowiecka"

1.2. Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa 30.000 30.000

warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli,

szk61 podstawowych i gimnazj6w na

terenie miasta Rawa Mazowiecka"

1.3. Inspektor nadzoru 63.000 63.000
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VI. DZIAL 900 - GOSPODARKA
KOMUNALNA IOCHRONA 11.117.500 3.867.500 2.000.000 5.250.000
SRODOWISKA
Rozdzial 90001 - Gospodarka sciekowa i
ochrona w6d 4.427.500 2.427.500 2.000.000

1. Wniesienie wkladu pieni~znego Miasta 4.427.500 2.427.500 2.000.000
Rawa Mazowiecka do sp61ki "Rawskie
Wodocictgi iKanalizacja"

Rozdzial90095 - Pozostala dzialalnose 6.690.000 1.440.000 5.250.000

1. Budowa kanalizacji deszczowej osiedla 6.570.000 1.320.000 5.250.000
Tatar wraz z kolektorem w ulicy
Slowackiego i oczyszczalni't

2. Budowa sieci wodocictgowej w ul. 60.000 60.000
Skiemiewickiej

3. Zakup szaletu 60.000 60.000
VII DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA 65.000 65.000

DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzial92118 -Muzea 65.000 65.000

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 65.000 65.000
zewn~trznej w budynku Muzeum Ziemi
Rawskiej przy ul. Lowickiej

VIII DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA I 6.054.000 3.054.000 3.000.000
SPORT
Rozdzial92601- Obiekty sportowe 6.054.000 3.054.000 3.000.000

1. Budowa krytej plywalni wraz ze 6.054.000 3.054.000 3.000.000
sztucznym lodowiskiem w Rawie
Mazowieckiej
OGOLEM 26.324.000 13.574.000 7.500.000 5.250.000

rrWWODNICZf\CA
RADYMIASr~~WA MAZOWIFCKA
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Zalqcznik nr 4 A
Do uchwaly Nr XXIXl245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Lp. Nazwa zadania Zrodla Planowane Okres realizacii
finansowania naklady 2009 2010 2011

ogolem
1. DziaI750,rozdziaI75023- "Budowa Srodki 31.980 8.910 23.070

Zintegrowanego Systemu e-Uslug wlasne
Publicznych WojewOdztwa Lodzkiego
(Wrota Regionu Lodzkiego)" - projekt
realizowany przez Wojewodztwo
LodzkielU rz~d Marszalkowski w Lodzi

2. Dzia1801- Poprawa warunkow bazy Srodki 6.337.000 2.665.000 1.936.000 1.736.000
oswiatowe.i na terenie m.Rawa Mazowiecka wlasne

2.1 Remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 1 700.000 700.000

2.2 Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej 500.000 500.000

w Szkole Podstawowej Nr 1

2.3 Zagospodarowanie terenu wokol Szkoly 1.646.000
Podstawowej Nr 1

2.4 Remont i modernizacja klatki schodowej w 120.000
Szkole Podstawowej or 1

2.5 Wymiana podlog w Szkole Podstawowej Nr 1 788.000

2.6 Utworzenie i wyposazenie pracowni 150.000
plastycznej w szkole Podstawowei Nr 1

2.7 Remont nawierzchni chodnikowych na terenie 102.000

szkoly podstawowej or 2



Lp. Nazwa zadania Zr6d!a Planowane Okres realizac'i
finansowania nak!ady 2009 2010 2011

og6!em
2.8 Budowa biezni lekkoatletycznej 0 nawierzchni 650.000

poliuretanowej w Szkole Podstawowei Nr 4
2.9 Remont elewacji budynku wraz z przebudow'l 607.000

elewacji frontowej Przedszkola or 2
2.10 Przebudowa instalacji elektrycznej, 211.000

centralnego ogrzewania i wod.kan w budynku
przedszkola or 2

2.11 Przebudowa ogrodzenia i budowa miejsc 147.000
parkingowych wok6! budynku przedszkola or
2

2.12 Utworzenie oddzial6w integracyjnych w 50.000
Gimnazjum Nr 1

2.13 Utworzenie i wyposazenie interaktywnej 400.000
biblioteki w Gimnazjum Nr 2

2.14 Inspektor nadzoru 63.000 33.000 41.000
2.15 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w 13.000 7.000 19.000

bazy oswiatowej przedszkoli, szk61
podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta
Rawa Mazowiecka"

2.16 Menedzer kontraktu 30.000 30.000 30.000

3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5 Srodki 3.000.000 1.700.000 1.300.000
wlasne

Dzia1900, rozdzial90001- Wniesienie
4. wkladu pieni~znego Miasta Rawa Srodki 9.403.500 4.427.500 4.976.000

wlasne
Mazowiecka do sp61ki "Rawskie Wodoci~gi

i Kanalizacja"



Lp. Nazwa zadania Zr6dla Planowane Okres realizac'i
finansowania naklady 2009 2010 2011

og6lem
5. Dzial926, rozdzial92601- Budowa krytej Srodki 19.352.000 6.054.000 7.700.000 5.598.000

plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w wlasne

Rawie Mazowieckiej

I ,f. ~/G,.iNICZACA
RADY MIA') IA PAWA MAZOWIECKA
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Zalqcznik ill 5
Do uchwaly Nr XXIX/245/ 08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami
w 2009 r.

Ii!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

750 75011 2010 116.974 116.974 116.974 95.800 20.839

751 75101 2010 3.090 3.090 3.090 3.090

754 75414 2010 3.600 3.600 3.600 1.500

852 85212 2010 4.339.471 4.339.471 4.339.471 82.200 51.600 4.205.671

852 85213 2010 23.663 23.663 23.663 23.663

852 85214 2010 250.940 250.940 250.940 250.940

852 85228 2010 102.708 102.708 102.708 84.300 14.900

Og61em 4.840.446 4.840.446 4.840.446 266.890 111.002 4.456.611

I·I<LE WOUNICLf\CA

RAOYMVlST~~A~OWIECKA
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ZahJ:cznik nr 6
Do uchwaly Nr XXIX12451 08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan na podstawie
porozumien mi~dzy jednostkami samorz~du terytorialnego w 2009 roku

w zlotych
"

1 2
600 60014

3
2320

4
200.000

5
200.000

6
200.000

I IV tWU[Ji\J:CZI\lJl
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ZahlCznik nr 7
Do uchwaly Nr XXIX/245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan dochod6w budzetu panstwa zwi'lzanych z realizacj'l zadan z zakresu
administracji rZ'ldowej

oraz innych zadan zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka
w 2009 roku

Plan dochod6w

as fikacja budzetow ~ ,res,,9 I worn
iRozt1zta~

750 Administrac' a ubliczna 21.293
75011 Urz~dy wojew6dzkie 21.293

2350 Dochody budzetu panstwa
zwi'lzane z realizacj'l zadan
zleconych j .S.t.
- oplaty za wydane dowody 21.004
osobiste

- oplaty za udost~pnienie danych 289
osobowych

852 Pomoc s oleczna 7.500
85212 Swiadczenia rodzinne, zaliczka 5.100

alimentacyjna ...
2350 Dochody budzetu panstwa 5.100

zwi'lzane z realizacj'l zadan
zleconych j .S.t.

85228 Uslugi opiekuncze 2.400
2350 Dochody budzetu panstwa

zwi'lzane z realizacj'l zadan
zleconychj.s.t. w tym: 2.400

1'1 I:.'V'- JUI\I'C.7I\CA
RAD ' MIA') Ir~0~AZQ'.XJIECKJ\
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Za1'l.cznik ill 8
Do uchwaly Nr XXIX1245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan zadan realizowanych ze srodk6w z tytulu wydanych zezwolen na sprzedai
napoj6w alkoholowych w 2009 roku

4
252.000

5
252.000

9
141.000
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Zalqcznik nr 9
Do uchwaly Nr XXIXl2451 08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

1. Osrodek Sportu

i Rekreacji

r I! '\ , •.:' \( A
1~I\UYMIA., '\ I ,''VvA fl..NO'Y/lrclv'\
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Zahwznik nr 10
Do uchwaly Nr XXIXl245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe
z budzetu Miasta w 2009 roku

926

92601

Kultura fIZYcznai sport

Obiekty sportowe

Osrodek Sportu i Rekreacji

w Rawie Mazowieckiej

- doplata do kosztow utrzymania 1 m 2

hali sportowej ul.Tatar , obiektow i

terenu stadionu miejskiego oraz

doplata do 1 ha Zbiornika wodnego

Dolna wraz z terenem przyleglym

609.000

609.000

609.000



Zalqcznik ill lOA
Do uchwaly Nr XXIx/245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN OW ANE DOTACJE CELOWE DLA OSRODKA SPORTU I REKREACJI
NA REALIZACJF,; INWESTYCJI W 2009 ROKU

, lUl

2 3 4 5 9.

DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA I 123.000 123.0000
SPORT
Rozdzial92601- Obiekty SpoTtowe 123.000 123.000
Zakup sprz~tu sportowo rekreacyjnego dla 30.000 30.000
Osrodka Sportu i Rekreacji
Zakup i montaz pomost6w plywajqcych 70.000 70.000
dla potrzeb kqpieliska otwartego
Wymiana kotar dzielqcych boiska w hali 23.000 23.000
sportowej "Milenium"

I ,"tVo.'OlI\JIUACJ\
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Za1'lcczniknr 11
Do uchwaly Nr XXIX/245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe z budzetu Miasta
dla instytucji kultury w 2009 roku

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 1967000

1. 92109 Miej ski Dom Kultury 1 014000

2. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 600000

3. 92118 Muzeum Ziemi Rawskiej 353000

I' \V ~' '\JiCZf\CA
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Zalqcznik ill 12
Do uchwaly Nr XXIXl245/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychod6w i wydatk6w Miejskiego Funduszu

Ochrony Srodowiska w 2009 roku

", '*" 'ff'
<'iP '"W ''1%1 'v' ')iF 7

Lp. VVyszczeg6lnienie Plan na 2009 r.

I. Planowany stan srodk6w obrotowych na pocz~tek roku 150.000

II. Przychody 21.000
1. Przelewy redystrybucyjne z Urz~du Marszalkowskiego i 21.000

Urz~du Wojew6dzkiego w Lodzi
2. R6zne w tym okreslone ustawowo przychody funduszy

celowych
III. Wydatki 170.000
1. Wydatki biez'\.ce 170.000

1.1
Zakupy materia16w i wyposazenia w tym: 30.000
- zakup koszy na odpady
- zakup drzew i krzew6w
- pozostale zakupy w tym zwi'\.zane z akcj'\." Sprz'\.tanie
swiata"

1.2.
Zakup uslug pozostalych w tym: 140.000

- wyw6z posegregowanych surowc6w
- rewaloryzacja teren6w zielonych
- program gospodarki azbestem
- pozostale zadania z zakresu ochrony srodowiska

IV. Planowany stan srodk6w obrotowych na koniec roku 1.000



Zalq.cznik ill 13
Do u.chwaly Nr XXIX/245/08
Rady Miasta Rawa Mazowie.cka
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez podmioty naleZ~ce
i nienalez~ce do sektora finansow publicznych w 2009 roku

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa zadania Kwota dota.cji

1. 801 80195 Wspieranie zadaiJ.z zakresu oswiaty, eduka.cji i wychowania 38.000

2. 851 85154 Wspieranie zadan z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi 141.000

3. 851 85195 Wspieranie zadan zakresu ochrony zdrowia 33.000

4. 852 85295 Wspieranie zadan z zakresu opieki i pomocy spolecznej 55.000

5. 921 92195 Wspieranie zadaiJ. i ini.cjatyw z zakresu kultura i o.chrona 72.000

dziedzictwa narodowego

6. 926 92605 Wspieranie zadan z zakresu kultury fizycznej i sportu wsr6d 480.000

dzieci i mlodziezy

OGOLEM 819.000

I>);'F\X!' JL I'CZf\C.A
r~AOYMIl\) TA r ~'wA I" ~O'~ACKf\
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Zalqcznik ill 14
Do uchwaly Nr XXIX/245 /08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 199rudnia 2008 r.

Prognoza dlugu i splat na rok 2009 i lata nast~pne

1. Zobowillzania wg tytulow dluznych: (1.1 + 1.2+ 1.3)-2.1 6.767.408 18.395.408 26.788.408 28.788.408 25.788.408 22.788.408 19.788.408

1.1 6.767.408 6.767.408 18.395.408 26.788.408 28.788.408 25.788.408 22.788.408

1.1.1 POZyczek i kredyt6w 6.767.408 6.767.408 18.395.408 26.788.408 28.788.408 25.788.408 22.788.408

1.1.2 obli ac·i
1.2 Planowane w roku budzetow m 13.640.000 11.000.000 5.000.000

1.2.1 oZyczki 5.250.000

1.2.2 kredyty, w tym: 8.390.000 11.000.000 5.000.000

1.2.3 obli ac·e
1.3 refinansowanie

1.3.1
1.3.2

2 Obsluga dlugu (2.1+2.2+2.3) 3.197.000 2.907.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

2.1 Splata rat kapitalowych z wy1llczeniem prefinansowania 2.897.000 2.907.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

2.1.1 kredyt6w i ozyczek 2.012.000 2.607.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

2.1.2 wyku ch
2.1.3 udzielonych por~czen 885.000



2.2 Splata rat kapitalowvch z tvtulu orefinansowania - - - - - - -
2.3 Splata odsetek i dvskonta 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

3. Prognozowane dochody budzetowe 49.669.972 57.873.000 59.000.000 53.000.000 54.000.000 55.000.000

4. Relacje do dochodow (w %): 37,0 46,3 48,8 48,7 42,2 36,0

4.1 dlugu (art. 170 ust. 1) 1:3 37,0 46,3 48,8 48,7 42,2 36,0

dlugu po uwzgl~dnieniu wyll!czen (art. 170 ust. 3) 37,0 46,3 48,8 48,7 42,2 36,0

4.2 (1.1+1.2- 2.1):3

4.3 splaty zadluzenia (art. 169 ust. 1) (2: 3) 6,4 5,0 5,6 6,2 6,1 6,0

splaty zadluzenia po uwzgl~dnieniu wyll!czen (art. 169 ust. 3) 6,4 5,0 5,6 6,2 6,1 6,0
4.4 (2.1+2.3) :3

1.1
1.1.1

1.1.3

1.2 Planowane w roku budzetow m

1.2.1 pOZyczki

1.2.2 kredy, w tym:

EBOiR
1.2.3 obli ac'e

16.788.408

19.788.408
19.788.408

13.788.408

16.788.408

16.788.408

10.788.408

13.788.408

13.788.408

7.788.408 4.788.408

10.788.408 7.788.408

10.788.408 7.788.408

1.788.408

4.788.408

4.788.408

o
1.788.408

1.788.408



1.3 Pozyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie -
1.3.1 Zaciagni~te zobowiilzania -
1.3.2 Planowane zobowiilzania -

2 Obsluga dlugu (2.1+2.2+2.3) 3.300.000 3.300.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 2.038.408

2.1 Splata rat kapitalowych z wy1llczeniem prefinansowania 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.788.408

2.1.1 kredyt6w i pOZyczek 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.788.408

2.1.2 wykup papier6w wartosciowych - -
2.1.3 udzielonych por~czeiJ. - -
2.2 Splata rat kapitalowych z tytulu prefinansowania - -
2.3 Splata odsetek i dyskonta 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

3. Prognozowane dochody budzetowe 56.000.000 57.000.000 58.000.000 59.000.000 60.000.000 61.000.000 62.000.000

4. Relacje do dochod6w (w %): 30,0 24,2 18,6 13,2 8,0 2,9 -

4.1 dlugu (art. 170 ust. 1) 1:3 30,0 24,2 18,6 13,2 8,0 2,9 -

dlugu po uwzgl~dnieniu wy1llczen (art. 170 ust. 3) 30,0 24,2 18,6 13,2 8,0 2,9 -
4.2 (1.1+1.2- 2.1):3

4.3 splaty zadluzenia (art. 169 ust. 1) (2: 3) 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 3,2

splaty zadluzenia po uwzgl~dnieniu wy1llczen (art. 169 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 3,2
4.4 ust. 3) (2.1+2.3) :3



- obowiqzuj'l:.ceuregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada
2003 roku 0 dochodach jednostek samorz'l:.du terytorialnego oraz w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych,

- aktualn'l:.inforrnacj~ Ministra Finans6w ST 3-4820- 21 12008 z dnia 10 paidziemika
2008 roku okreslaj'l:.c'l:.wysokosci kwot planowanych subwencji og61nych z budzetu
pailstwa dla rniasta Rawa Mazowiecka w 2009 roku oraz planowanych udzialach
rniasta we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych,

- inforrnacj~ Wojewody L6dzkiego FN.I-3010- 7 IGI 2009 okreslaj'l:.c'l:.wysokosc
kwoty planowanych dotacji celowych z budzetu panstwa dla rniasta Rawa
Mazowiecka oraz wysokosci dochod6w panstwa zwi'l:.zanych z realizacj'l:. zadail
zleconych ustawarni dla naszego rniasta

- prognozowane dochody wlasne rniasta w 2009 roku z tytulu podatk6w
lokalnych uwzgl~dniaj'l:.ce planowane stawki podatk6w lokalnych w roku
budzetowyrn 2009 oraz na podstawie analizy wykonania dochod6w z tytulu
podatk6w i oplat uzyskanych w okresie III kwartal6w 2008 roku.

W 2009 roku planuje si~ dochody budzetu rniasta w wysokosci 49.669.972 zl..
tj. na poziornie 102 % przewidywanego wykonania dochod6w budzetu uzyskanych w 2008
roku.

Gl6wne Zr6dla planowanych dochod6w Miasta w 2009 roku ich udzial w dochodach
og6lern przedstawiaj'l:. si~ nast~puj'l:.Co:

1/ Subwencja og61na z budzetu panstwa w kwocie 8.202.689 z1., kt6ra stanowi
16,5 % planowanych dochod6w og6lern

21 Dotacje celowe z budzetu pailstwa na realizacj~ zadan zleconych i wlasnych oraz
pozostale dotacje celowe w kwocie 5.677.456 z1., kt6re stanowi'l:. 11,4 % planu
dochod6w og6lern

31 Dochody wlasne rniasta z tytulu podatk6w i oplat lokalnych oraz udzial6w
w podatkach PIT i CIT na kwot~ 24.175.248 z1. i stanowi'l:.48,7% planu dochod6w

51 Pozostale dochody wlasne w kwocie 1.651.579 z1. i stanowi'l:.3,3%
dochod6w og6lern

Podstawowyrn ir6dlern dochod6w budzetu rniasta w 2009 roku stanowic b~d'l:.dochody

wlasne z podatk6w i oplat lokalnych, dochody z udzial6w w podatkach oraz dochody z

rnaj'l:.tkurniasta.



Rok 2009 bctdzie kolejnym rokiem, w kt6rym zmniejsza sict procentowy udzial w dochodach

budzetu miasta subwencji og61nych z budzetu pailstwa oraz dotacji celowych z budzetu

pailstwa przeznaczonych gl6wnie na realizacjct zdail zleconych.

Planowane dochody w poszczeg61nych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawiaj<t sict
nastctpuj<tco:

Rozdzial60014 - dochody w § 2320 w kwocie 200.000 zl. to planowana dotacja celowa z
budzetu Powiatu Rawskiego przeznaczona na pokrycie biez<tcych wydatk6w w zakresie
utrzymania i remont6w dr6g powiatowych przebiegaj<tcych w granicach administracyjnych
miasta Rawa Mazowiecka.

Dz. Rozdz. § Zr6dla dochodu Plan na
2009 r.

1 2 3 4 6
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i 9.563.000
nieruchomosciami

0470 Wplywy z oplat za zarz<tdi 280.000
uzytkowanie wieczyste nieruch.

0690 Wplywy z r6znych oplat 100.000
0750 Dochody z najmu i dzierzawy 260.000
0760 Przeksztalcenie prawa uzytkowania 15.000

wieczystego na wlasnosc
0770 Wplywy ze sprzedazy skladnik6w 8.900.000

maj<ttkowych w tym:

- sprzedaz grunt6w i nieruch. pod
zabudowct przemyslow<t 8.900.000
i uslugow<t oraz pod
budownictwo mieszkaniowe

0910 Odsetki od nieterminowych wplat 8.000

W zakresie oplat za trwaly zarzad i uzytkowanie wieczyste zaklada sict: doch6d z
oplaty za zarz<td od Osrodka Sportu i Rekreacji - kwota 14.421 zl. oraz oplaty od os6b
prawnych, kt6re wynios<t okolo 215.579 zl., a od os6b fizycznych okolo 50.000 zl.



Wplywy z r6znych oplat dotycz<tprzewidywanych oplat adiacenckich z tytulu scalenia
i podzialu nieruchomosci, oplat planistycznych oraz oplat wnoszonych z tytulu sluzebnosci
przesylu sieci i kabli infrastruktury technicznej.

Dochody z najmu i dzierzawy dotycz<t gl6wnie czynsz6w z dzierzawy grunt6w na
targowisku miejskim, dzierzaw na terenie miasta oraz dzierzawy grunt6w na cele reine.

Na planowane wplywy ze sprzedazy skladnik6w majatkowych sklada si~ sprzedaz
nast~puj<tcych nieruchomosci:

• ul. Mszczonowska grunty 0 pOW.9.618 m 2na cele przemyslowe
• dzialka w Konopnicy przy oczyszczaini sciek6w 3,12 ha na cele

przemyslowe
• ul.KoIejowa 6.300 m 2 na cele uslugowe
• grunty w strefie przemyslowej "Skiemiewicka" ok.2 ha na cele

przemyslowe-skladowe
• ul.Slowackiego 6 dzialek pod zabudow~ jednorodzinn<t

Rozdzial 70021 - dochody w tym rozdziale w wysokosci 400.000 zl. to wplywy z oplat
czynszowych oraz oplat za dostarczone media ( woda, scieki) wnoszone przez mieszkanc6w
komunainych i socjainych zasob6w mieszkaniowych miasta, b~d<tcych w zarz<tdzaniu
Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. zoo.

Rozdzial75011 - obejmuje wplywy z dotacji ceIowej z budzetu panstwa w kwocie
116.639 zl. przeznaczonej na realizacj~ zadan z zakresu administracji rz<tdowej
wykonywanych w Urz~dzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz w § 2360 dochody w kwocie
2.279 zl. stanowi<tce 5 % "prowizji" naIeznej dia miasta z tytulu pobieranych i
przekazywanych do budzetu panstwa dochod6w z oplat gl6wnie za wydane nowych
dowod6w osobistych.
Rozdzial 75023 - obejmuje planowane dochody w kwocie 37.000 zl. z tego:

w § 0570 pIanuje si~ dochody z mandat6w nakladanych przez funkcjonariuszy

Strazy Miejskiej na kwot~ 32.000 zl

§ 0970 planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 5.000 zl. obejmuj<t:

dochody z oplat za specyfikacje do przetarg6w, refundacj~ wydatk6w z Iat

ubieglych, wyplaty odszkodowan z tytulu um6w ubezpieczeniowych.

Dzia1751- Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej,
kontroli

Rozdzial 75101 - dochody w § 2010 w kwocie 3.090 zl. to dotacja celowa z Krajowego
Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie wydatk6w zwi<tzanych z prowadzon<t w
Urz~dzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich sta1<taktualizacj<t spisu wyborc6w z
terenu miasta Rawa Mazowiecka - zadanie to jest wykonywane jako zadanie zlecone z
zakresu administracji rz<tdowej.



Dzial754 - Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa

Rozdzial 75414 - dochody w § 2010 w kwocie 3.600 zl. to dotacja celowa z budzetu
pailstwa przeznaczona na realizacj~ zadail biez<tcych zleconych dla miasta Rawa
Mazowiecka z zakresu 0brony cywilnej .

Dzial756 -Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i innych
jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej 24 175 248 zl.

Rozdzial 75601 - obejmuje planowane wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych
w kwocie 80.000 zl. w § 0350, kt6re stanowi<t dochody z podatku oplacanego w formie karty
podatkowej. Wplywy z tego podatku realizuje Urz<td Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
i przekazuje otrzymane dochody na rachunek budzetu Miasta , planuje sit( r6wniez uzyskac
odsetki od nieterminowych wplat tego podatku w kwocie 1.000 zl. Z takiej formy
opodatkowania dochod6w korzysta juz coraz mniejsza rzesza podatnik6w i z roku na rok
zmniejszaj<t sit( wplywy budzetu miasta z tego tytulu.

Rozdzial 75615 - obejmuje wplywy z podatk6w i oplat lokalnych , podatku od czynnosci
cywilno - prawnych od os6b prawnych i innych nieposiadaj<tcych osobowosci prawnej w
kwocie l<tcznej 5.834.500 zl. w tym:

§ 0310 w kwocie 5.700.000 zl. to planowane do uzyskania wplywy z podatku od
nieruchomosci w 2009 roku. Plan dochod6w z tego podatku ustalono w oparciu 0

proponowane stawki podatku jakie mog<tobowi<tzywac w 2009 roku (poziom stawek
podatkowych z 2008 roku) oraz przy uwzgl~dnieniu l<tcznych wielkosci powierzchni
budynk6w, grunt6w oraz wartosci budowli podlegaj<tcych opodatkowaniu tym
podatkiem w skali calego miasta.

§ 0320 planuje sit( uzyskac dochody z podatku rolnego od os6b prawnych w kwocie
4.500 zl.

§ 0340 w kwocie 90.000 zl. to planowane do uzyskania dochody z podatku od
srodk6w transportowych od os6b prawnych z terenu naszego miasta

§ 0500 w kwocie 30.000 zl. to planowane wplywy z podatku od czynnosci cywilno-
prawnych od os6b prawnych,

§ 0910 w kwocie 10.000 zl. to planowane dochody z odsetek od nieterminowo
wnoszonych podatk6w i oplat jak wyzej.

Rozdzial 75616 - obejmuje planowane dochody z podatk6w i oplat lokalnych, podatku od
czynnosci cywilno - prawnych od os6b fizycznych w wysokosci 3.155.000 zl. :

§ 0310 planowane wplywy z podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych
szacuje si~ na kwot~ 1.700,000 zl. przy zastosowaniu stawek podatku jakie
obowi<tzywaly w 2008 roku



§ 0320 planowane wplywy z podatku rolnego od os6b fizycznych posiadaj'tcych
gospodarstwa rolne na terenie Miasta w kwocie 45.000 zl.,

§ 0340 planowane wplywy z podatku od srodk6w transportowych w kwocie
400.000 zl. przy zachowaniu stawek podatku obowi'tzuj'tcych w 2008 roku,

§ 0360 podatek od spadk6w i darowizn szacuje sitt na kwottt 70.000 zl. tj. na
poziomie przewidywanego wykonania wplyw6w z tego podatku w 2008 r.

§ 0500 wplywy z podatku od czynnosci cywilno prawnych przekazane na
rachunek budzetu miasta z urzttd6w skarbowych planuje sitt na kwottt 700.000
zl.tj. na poziomie przewidywanego wykonania wplyw6w z tego podatku jakie
uzyskamy do budzetu miasta w 2008 r.

§ 0910 wplywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nalemosci z tytulu
podatk6w i oplat lokalnych szacuje sitt na kwottt 20.000 zl.

Rozdzial 75618 - obejmuje planowane dochody w § 0410 z oplat skarbowych naleznych

miastu, a wynikaj'tcych z uregulowan ustawy 0 oplacie skarbowej na kwottt 580.000 zl.

- w § 0490 w wysokosci 100.000 zl. to planowane do uzyskania w trakcie roku wplywy z

oplat nalezne z tytulu zajttcia pasa drogowego stosownie do uregulowan w ustawie 0 drogach

publicznych oraz wplywy z pozostalych oplat lokalnych.

Rozdzial 75621 - obejmuje udzialy miasta we wplywach z podatk6w stanowi'tcych doch6d
budzetu panstwa:

§ 0010 to planowane dochody z tytulu udzialu miasta Rawa Mazowiecka we
wplywach z podatku dochodowego wnoszonego przez osoby fizyczne w kwocie
14.074.748 zl. tj. w wysokosci jak't prognozuje dla naszego miasta Ministerstwo
Finans6w.

Naleme udzialy dla naszego miasta Setprzekazywane co miesi'tc z Ministerstwa Finans6w

na rachunek bankowy budzetu miasta.

W wyniku znowelizowanej ustawy 0 dochodach j.s.t. gminy uzyskaj't w 2008 roku

36,72 % wplyw6w z podatku dochodowego PIT, jaki zap1ac't do budzetu panstwa

podatnicy tego podatku zamieszkali na terenie danej gminy .

§ 0020 szacuje sitt, ze z tytulu udzia16w miasta we wplywach z podatku
dochodowego od os6b prawnych - CIT w 2009 roku wplynie do budzetu kwota
350.000 zl.



Do budzetu miasta przekazywane jest 6,71 % wplyw6w z tego podatku uzyskanych od

podmiot6w prowadz'lcych dzialalnosc gospodarcz'l na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Wplywy z tego podatku nie maj'l charakteru stalych dochod6w, a jego wysokosc

uzalezniona jest od dodatnich wynik6w finansowych uzyskanych w danym roku przez

podmioty prawne prowadz'lce dzialalnosc gospodarcz'l na terenie naszego miasta.

Rozdzial 75801 - planowane dochody w § 2920 w kwocie 8.202.689 zl. to planowana z

budzetu pailstwa kwota subwencji oswiatowej dla miasta Rawa Mazowiecka, wysokosc

subwencji zgodna z przekazan'l informacj'l z Ministerstwa Finans6w. Planowana do uzyskana

subwencja oswiatowa pokrywa zaledwie w 72 % planowane wydatki biez'lce na utrzymanie

szk61 podstawowych i gimnazj6w miejskich w 2009 roku. Budzet miasta doplaci do

utrzymania tych plac6wek w 2009 roku kwot~ 3.125.111 zl. co daje srednio kwot~ 1.603 zl.

rocznie na jednego ucznia.

Rozdzial 75814 - obejmuje planowane do uzyskania w cictgu roku odsetki od srodk6w

zgromadzonych na rachunkach bankowych budzetu miasta w kwocie 150.000 zl..

Rozdzia180101 - dochody w tym rozdziale w § 0970 w kwocie 40.000 zl. obejmuj'l wPlywy

z wynajmu pomieszczen w miejskich szkolach podstawowych oraz z tytulu dochod6w

r6znych, w § 2440 w kwocie 4.972 zl. to dotacja z WFOSiGW dla SP Nr 2.

Rozdzial 80104 - dochody w § 0970 w wysokosci 620.000 zl. to planowane wplywy z oplat

od rodzic6w dzieci przebywaj'lcych w przedszkolach miejskich wnoszone na pokrycie

koszt6w WYZywienia i koszt6w przygotowania posilk6w ,

- w § 2310 w kwocie 420.000 zl. to planowana do uzyskania dotacja z Gminy Rawa

Mazowiecka stanowi'lca refundacj~ koszt6w pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z

terenu Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dzial 851 - Ochrona zdrowia 252 000 zl.

Rozdzial 85154 - obejmuje planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 252.000 zl.

nalezne z tytulu oplat pobieranych za wydane pozwolenia na sprzedaz alkoholu w sklepach

i punktach gastronomicznych na terenie miasta.



Dzial 852 - Pomoc spoleczna 5 379 455 zl.
Rozdzia185212 - obejmuje dotacj~ celow<\.z budzetu pailstwa w § 2010 w kwocie

4.339.471 zl. przeznaczon<\. na wyplat~ swiadczen rodzinnych oraz swiadczen

alimentacyjnych dla uprawnionych rodzin z terenu naszego miasta. Wyplata swiadczen

rodzinnych i alimentacyjnych jest zadaniem zleconym i jest w 100 % finansowana z srodk6w

z budzet panstwa.

Rozdzia185213 - planowane dochody w § 2010 w kwocie 23.663 zl. to dotacja celowa

z budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych, tj. oplacenie skladek z tytulu ubezpieczenia

spolecznego os6b pobieraj<\.cych swiadczenia z pomocy spolecznej. Wyplata tych swiadczen

jest w 100 % finansowana przez budzet pailstwa.

Rozdzia185214 - planowane dochody w § 2010 w kwocie 250.940 zl. to dotacja celowa

z budzetu panstwa przeznaczona na realizacj~ zadan zleconych, tj. wyplat~ zasilk6w z

zakresu zadan zleconych oraz zasilk6w w ramach zadan wlasnych dla os6b obj~tych pomoc<\.

materialn<\.w MOPS - w § 2030 w kwocie 89.418 zl..

Rozdzial 85219 - dochody w § 2030 w kwocie 542.955 zl. to planowana dotacja celowa

z budzetu panstwa przeznaczona na pokrycie cz~sci koszt6w biez<\.cejdzialalnosci MOPS -

wykonywanie zadail wlasnych z zakresu ustawy 0 pomocy spolecznej.

Rozdzial 85228 - dochody w § 0830 w kwocie 30.000 zl. to planowane do uzyskania wplywy

z uslug opiekunczych swiadczonych odplatnie przez pracownik6w socjalnych MOPS

oraz w § 2010 kwocie 102.708 zl. to dotacja celowa z budzetu panstwa przeznaczona na

wykonywanie zadan zleconych w zakresie swiadczenia specjalistycznych uslug opiekunczych

przez opiekunki zatrudnione w MOPS.

W § 2360 w kwocie 300 zl. to srodki nalezne miastu za prowadzenie przez miasto obslugi

finansowej w zakresie pobierania dochod6w naleznych budzetowi panstwa.

Dzia1921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zl.

Rozdzial 92195 - dochody w tym rozdziale obejmuj<\.:

- w § 0970 w wysokosci 100.000 zl. to planowane do uzyskania w 2009 roku dochody

z wplat sponsor6w , zwi<tZane z organizacj<\.kolejnej edycji imprezy masowej jak<\.jest Noc

Blusowa i Dni Rawy.



Nota objasniaj~ca do planu wydatk6w budi:etu Miasta w 2009 roku.

Planuje si~ wydatki budzetu Miasta w 2009 roku na kwot~ 66.892.972 zl. tj. na poziomie

128 % przewidywanego wykonania wydatk6w budzetu zrealizowanych w 2008 roku.

Planuje si~ wydatki biez'tce w wysokosci 40.421.000 zl., a wydatki maj'ttkowe- inwestycyjne

w kwocie 26.447.000 zl., kt6ra stanowi 39,5 % planowanych wydatk6w og61em budzetu

Miasta w 2009 roku.

Przy okrdlaniu wysokosci planowanych wydatk6w biez'tcych budzetu Miasta przyj~to :

- prognozowany srednioroczny wskainik wzrostu cen towar6w i uslug na poziomie 102,9 %

podobnie jak przyj~to w wytycznych Ministra Finans6w do projektu budzetu panstwa ,

natomiast w przypadku szacowania wydatk6w budzetu miasta na zakup energii elektrycznej ,

gazu i energii cieplnej przyj~to wyzszy wskaznik srednio na poziomie 110 % cen

obowi'tzuj'tcych w br.

- obowi'tzuj'tce stawki za swiadczone uslugi komunalne okreslone w kontraktach z

wykonawcami , w przypadku niekt6rych uslug gl6wnie w gospodarce komunalnej przyj~to

wielkosci szacunkowe gdyz ogloszone przetargi zostan't rozstrzygni~te w grudniu 2008 r.

- zaplanowano r6wniez 15 % podwyzk~ plac w jednostkach organizacyjnych naszego miasta

a dla nauczycieli przyj~to zasad~ okreslon't w wytycznych Ministra Finans6w do projektu

ustawy budzetowej na 2009 rok tj. 5 % podwyzki od stycznia i kolejne 5 % podwyzki

wynagrodzeil od wrzesnia 2009 roku.

Na etapie projektu budzetu na 2009 rok na realizacj~ zadail inwestycyjnych i biez'tcych jako

pokrycie deficytu planuje si~ pozyczki i kredyty w wysokosci 13.640.000 zl.

Taki poziom deficytu planowanego do pOkrycia kredytami i pozyczkami wynika z duzego

zakresu zadail inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale srodk6w z Unii

Europejskiej, uzyskania dofinansowania z budzetu pailstwa oraz z Powiatu Rawskiego.

Planowane do pozyskania w formie dotacji srodki zewn~trzne na realizacj~ inwestycji na

etapie niniejszego projektu zast'tPione zostaly, do czasu podpisania stosownych um6w,

pozyczkami i kredytami.

W momencie potwierdzenia uzyskania zewn~trznego dofinansowania oraz podpisania um6w

dokonane zostan't stosowne zmiany w planie przychod6w budzetu miasta.



Struktura planowanych wydatk6w budzetu miasta w 2009 roku w podziale na poszczeg61ne,

dzialy funkcjonowania naszego miasta przedstawia si~ nast~puj'lCO :

1/ Oswiata i wychowanie - 31,2 % wydatkow ogolem

21Gospodarka komunalna - 21,2 % wydatkow ogolem

31Pomoc spoleczna - 11,5 % wydatkow ogolem

41Kultura jizyczna i sport - 11,0

51Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,2 % wydatkow ogolem

61Administracja publiczna - 8,2 % wydatkow ogolem

71Utrzymanie drog - 7,1 % wydatkow ogolem

81Gospodarka mieszkaniowa - 1,7 % wydatkow ogolem

91 Pozostale Ihandel, rolnictwo, dzialalnosc; uslugowa, obsluga dlugu, ochrona zdrowia,

bezpieczenstwo publiczne 1- 4,9 % wydatkow ogolem

Planowane wydatki w poszczeg61nych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawiaj'l si~

nast~puj'lCo:

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo 7400 zl.

Planowane wydatki biez'lce obejmuj'l przekazanie w 2009 roku obowi'lzkowej skladki na

utrzymanie Izby Rolniczej Wojew6dztwa L6dzkiego, kwota -1.600 zl.

Rozdzial 01095 - Pozostala dzialalnosc - 5.800 zl

Wydatki planowane w tym rozdziale dotycz'l partycypacji miasta w kosztach utrzymania

zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z

zawart'l umoW'l- kwota 5 800 zl.

Kwota wydatk6w jw. przeznaczona jest na pokrycie koszt6w zwi¥anych z utrzymaniem

targowiska miejskiego: wynagrodzenie na rzecz inkasent6w oplat targowych, wysokosc

wynagrodzenia ustalona zostala na poziomie 30 % od zebranych kwot oplaty targowej.

Aktualnie Rada Miasta wskazala dwa podmioty gospodarcze, kt6re zajmuj'l si~ poborem

oplat. Ponadto planowane wydatki w tym rozdziale obejmuj'l r6wniez wydatki zwi'lzane z

zakupem druk6w oplaty targowej.



Rozdzia160014 - Drogi publiczne powiatowe - 200.000 zl.

Powiat Rawski przeznaczyl na utrzymanie dr6g powiatowych na terenie naszego miasta

kwot~ dotacji w wysokosci 200.000 zl. Planowany zakres prac przedstawia si~ nast~puj~co:

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy do realizac.ii

1. Naprawy cz~stkowe - likwidacja ubytk6w w jezdni przez caly rokdr6g
- zwalczanie sliskosci i gololedzi, poprzez

2. Akcja zimowa stosowanie materia16w uszarstniaj~cych,
- odsniezanie,
- wyw6z nadmiaru sniegu

- konserwacja oznakowania pionowego,

Oznakowanie - zakup znak6w, i montaz pod zmiany
3. pionowe ulic organizacji ruchu wynikaj~ce z

biez~cych potrzeb
- oznakowanie nazw ulic

- malowanie przejs6 dla pieszych,
- linii segregacyjnych,

4. Oznakowanie - i innych znak6w poziomych
poziome ulic wynikaj~cych z instrukcji oznakowania

Na biez~ce utrzymanie dr6g miejskich planuje si~ przeznaczy6 kwot~ 1.400.000 zl.
Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadan przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy do realizacii
- rozbi6rka istniej~cego chodnika z plyt

betonowych,
1. Remonty chodnik6w - rozbi6rka kraw~znika ulicznego,

W ilosci 1400m2 - ulozenie kraw~znik6w,
- ulozenie nawierzchni chodnika z

kostki "Polbruk"
Zatrudnienie

2. pracownik6w w - place i pochodne
ramach rob6t

Remont nawierzchni - wykonanie warstwy scieralnej z masy
3. drogowych mineralno-asfaltowej

- wykorytowanie,
Remonty cz~stkowe - wywiezienie nadmiaru ziemi,

4. dr6g gruntowych w - ulozenie podbudowy z tlucznia
miescie - udroznienie row6w przydroznych w

ulicach



- zwalczanie sliskosci i gololedzi, poprzez

5. Akcja zimowa stosowanie material6w uszarstniaj'lcych,
- odsniezanie,
- wyw6z nadmiaru sniegu
- malowanie przejse dla pieszych,

6. Oznakowanie - malowanie linii segregacyjnych,
poziome ulic i innych znak6w poziomych wynikaj'lcych z

instrukcji oznakowania
- konserwacja oznakowania pionowego,

Oznakowanie - zakup znak6w, i montaz pod zrniany
7. pionowe ulic organizacji ruchu wynikaj'lce z biez'lcych

potrzeb
- oznakowanie nazw ulic

8. Remonty cZ'lstkowe - likwidacja ubytk6w i koleindr6g utwardzonych

9.
Miejsca postojowe w -wykonanie zatoki postojowej
ulicy Zarnkowa Wola -naprawa nawierzchni drogi

Poszerzenie ulicy - poszerzenie jezdni
10. - wymiana kraw~znikaReymonta - wykonanie chodnika

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.159.000 z1.,wykaz zadail inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci'l opisow'l.

W rarnach wydatk6w maj'ltkowych w tym rozdziale na kwot~ 180.000 z1. planuje si~:
• nabycie grunt6w pod nowe drogi i poszerzenie dr6g istniej'lcych
• odszkodowania za grunty pod drogi w ramach scalenia i podzial6w nieruchomosci
• nabycie grunt6w na cele inwestycyjne w strefie przemyslowej " Skierniewicka "

W ramach wydatk6w biez'lcych na kwot~ 20.000 z1. planuje si~ wydatki dotycz'lce
uregulowania roszczen z tytulu zaj~cia grunt6w na cele budowlane ( ulice).

- wydatki biez'lce w kwocie 430.000 z1. na pokrycie koszt6w administrowania komunalnymi
zasobami mieszkaniowymi ( lokale socjalne i komunalne lokale uzytkowe) na rzecz
Rawskiego TBS zgodnie z zawart'l umow'l oraz na pokrycie koszt6w zwi'lzanych z
utrzymaniem tych lokali, oplatarni za dostarczone media ( woda, scieki, energia elektryczna)
oraz kosztami zwi'lzanymi z pracami remontowymi jakie musz'l bye wykonane dla
utrzymania i poprawy substancji mieszkaniowej Miasta w trakcie roku.



Rozdzial 70095 - planowane srodki w wysokosci 50.000 zl. b~d't przeznaczone na zwrot
kaucji mieszkaniowych dla os6b , kt6re dokonaly nabycia na wlasnosc komunalnych lokali
mieszkaniowych , a kt6rym przed nabyciem tych lokali nie zostaly zwr6cone srodki
wniesione przez te osoby na poczet naleznych kaucji mieszkaniowych w momencie
zasiedlenia lokalu oraz pozostale wydatki na rzecz os6b fizycznych w zakresie gospodarki
nieruchomosciami.
Kwota 8.000 zl. planowana na pokrycie oplat zwi'tzanych z wyl'tczeniem grunt6w
komunalnych z produkcji rolnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 470.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci't opisow't.

Rozdzia171014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 140000 zl
Planowane wydatki biez'tce w tym rozdziale przeznacza si~ na:
• aktualizacj~ studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawa Mazowiecka
• zmiany planu miejscowego wraz z ocen't wniosk6w
• wykonanie projekt6w podzia16w nieruchomosci komunalnych
• wykonanie szacunk6w nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy przeksztalcen

prawa uzytkowania wieczystego
• oplaty s'tdowe i notarialne
• biez'tc't dzialalnosc w zakresie gospodarki nieruchomosciami i gospodarki przestrzennej

(mapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji grunt6w itp.).

- biez'tc't piel~gnacj~ i niezb~dne prace remontowe na terenie cmentarza wojennego i kwater
wojennych przy ul.Tomaszowskiej - srodki wlasne Miasta w kwocie 25.000 zl.

Wydatki zwi'tzane z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rz'tdowej w kwocie
385.000 zl., z tego dotacja celowa z budzetu pailstwa w wysokosci 116.639 zl. Wykonywanie
zadail z zakresu administracji rz'tdowej to zadania realizowane przez pracownik6w Wydzialu
Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i ewidencja ludnosci ) oraz zadania wykonywane
przez Urz'td Stanu Cywilnego.

Planowane wydatki obejmuj't:
• wyplat~ diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwal't Rady Miasta
• wynagrodzenie Przewodnicz'tcego i Wiceprzewodnicz'tcego Rady
• szkolenia radnych
• wydatki rzeczowe niezb~dne do wykonywania ustawowych zadan Rady
• wydatki rzeczowe wynikaj'tce z zakresu zdan planowanych do realizacji w trakcie roku

przez Mlodziezow'tRad~ Miasta - srodki na ten cel w 2009 roku to kwota 5.500 zl.



Koszty biez'lce zwi'lzane z utrzymaniem administracji samorz'ldowej w kwocie 4.393.000 zl.

obejmuj'l:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownik6w wraz z pochodnymi - 3.458.000 zl.

Wydatki te obejmuj'l wynagrodzenia osobowe pracownik6w, wyplaty nagr6d jubileuszowych,

waloryzacj~ plac, wyplat~ tzw. ,,13" pensji, fundusz nagr6d.

W urz~dzie Miasta zatrudnionychjest 71 os6b na 68,33 etatach.

G16wne wydatki rzeczowe planowane w 2009 roku przedstawiaj'l si~ nast~puj'lCo:

• materialy i wyposazenie - 141.000
w tym: materialy biurowe, papiernicze, srodki czystosci,
zakup sprz~tu, paliwo do samochod6w sluzbowych, druki

• zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 72.000
• zakup uslug remontowych i konserwatorskich - 29.500

w tym: konserwacja sprz~tu, serwis komputerowy,
konserwacja urz'ldzen alarmowych

• zakup uslug pozostalych - 150.000
w tym: uslugi pocztowe, wykonanie strategii spolecznej
m.Rawa Mazowiecka
• zakup uslug telefonicznych i internet - 150.000
• szkolenia pracownik6w - 43.000
• podr6ze sluzbowe krajowe 32.000

• podr6ze sluzbowe zagraniczne - 5.000
• zakup akcesori6w komputerowych, oprogramowania,

papier 150.000
• r6zne oplaty i skladki - 70.000

w tym: obowi'lzkowe ubezpieczenia maj'ltku,
skladka na rzecz Zwi'lzku Miast Polskich, stowarzyszen
w kt6rych Miasto jest czlonkiem , oplaty
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska
zakup uslug zdrowotnych ( badania okresowe ) ,
ekwiwalenty w ramach BHP

• odpis na zakladowy fundusz
• swiadczen socjalnych - 74.000
• wydatki z zakresu BHP, oplaty na rzecz PFRON,

ekspertyzy i opinie 18.500

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela

inwestycyjna wraz z cz~sci'l opisow'l.

Rozdzia175075 - planowane wydatki w kwocie 114.000 zl. dotycz'l corocznej realizacji

zadan dotycz'lcych promocji naszego miasta :



Lp. ZADANIE Kwota
1. Wsp61praca z mediami 47.000
2. Multimedia, dokumentacja zdj~ciowa 8.000
3. Wykonanie materia16w promocyjnych 50.000
4. Wsp61praca zagraniczna 7.000
5. Zakupy rzeczowe 2.000

Ad. 1
Wsp61praca z mediami

W ramach wsp61pracy z mediami, b~dziemy kontynuowa6 emisj~ na antenie lokalnych i
regionalnych rozglosni (w tym m.in. Radio Victoria, Radio L6dz), cyklicznych audycji,
poswi~conych miastu i wydarzeniom w Rawie Mazowieckiej.
Zadanie obejmuje r6wniez regularn'l publikacj~ w "Glosie Rawy Mazowieckiej i Okolicy"
ogloszen Burmistrza Miasta oraz informacji 0 biez'lcych dzialaniach samorz'ldu ("Wiesci z
Ratusza"). Ponadto planowana jest publikacja artyku16w sponsorowanych 0 miescie i
najwazniejszych wydarzeniach w Rawie Mazowieckiej, na lamach pism branzowych (np.
"Wiadomosci Turystyczne") i dziennik6w og6lnopolskich.

Ad. 2
Multimedia, dokumentacja zdj~ciowa

Zamierzamy zrealizowa6 folder miasta w technologii flash i ZamIeSCIC go na stronie
intemetowej miasta. Przewidujemy takze wykonanie reportazy zdj~ciowych z wazniejszych
wydarzen w mieScie, uroczystosci z udzialem wiadz miasta oraz innych fotografii na biez'lce
potrzeby dzialalnosci informacyjno-promocyjnej.

Ad. 3
Wykonanie materia16w promocyjnych

Materialy promocyjne z herb em lub emblematami miasta wykorzystywane s'ljako materialy
informacyjno-promocyjne z przeznaczeniem dla gosci odwiedzaj'lcych nasze miasto,
uczestnik6w spotkan i konferencji krajowych i zagranicznych, kolekcjoner6w i turyst6w
chc'lcych odwiedzi6 Raw~ Mazowieck'l' Materialy promocyjne miasta S'l r6wniez
przekazywane na turystyczne targi krajowe i zagraniczne.
W roku 2009 wykonamy m.in. dlugopisy, torby foliowe, zestawy porcelanowe, parasole,
natomiast z zakresu materia16w poligraficznych - kalendarz scienny, notesy.

Ad. 4
Wsp61praca zagraniczna

Rawa Mazowiecka wsp61pracuje z dwoma miastami: z w~gierskim miastem Nyirbator i z
czeskim miastem Boskovice. Istnieje mozliwos6 sfinalizowania rozm6w z francuskim
miastem Pont-a-Mousson w temacie nawi'lzania partnerskiej wsp61pracy.
Kwota w budzecie zarezerwowana jest na pokrycie koszt6w organizacyjnych (w tym
tlumaczen), zwi'lzanych z wymian'l i kontaktami mi~dzy przedstawicielami Urz~d6w Miast i
ich jednostek.



Ad. 5
Zakupy rzeczowe

Srodki finansowe b~d'l przeznaczone na zakupy okolicznosciowe, zwi'lzane z biez'lc'l
dzialalnosci'l wladz miasta 0 charakterze promocyjnym.

Rozdzial75101 - planowane srodki w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura

Wyborczego przeznaczona na pokrycie koszt6w prowadzonej w Urz~dzie Miasta w trakcie

roku aktualizacji spisu wyborc6w .

Rozdzial75405 - w 2009 roku planowanajest kontynuacja wsp61pracy miasta z Komend'l

Powiatow'l Policji w zakresie monitorowania miasta przez piesze patrole zlozone z dw6ch

funkcjonariuszy policji. Planowana dotacja na ten cel to kwota 75.000 zl.

Rozdzial 75411 - planowane wydatki w tym rozdziale w wysokosci 100.000 zl. to dotacja

inwestycyjna przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy

Powiatowej panstwowej strazy pozamej w Rawie Mazowieckiej.

Planowane srodki w tym rozdziale przeznaczone s'l na dotacj~ na dofinansowanie biez'lcej

dzialalnosci jednostki asp w Rawie Mazowieckiej w tym: na szkolenia pozamiczo -

ratownicze, utrzymanie i konserwacj~ sprz~tu ratowniczego, uzupelnienie umundurowania,

sprz~tu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego,

koszty utrzymanie straznicy asp.

• wykonywanie zadan zleconych z zakresu obrony cywilnej - szkolenia i konserwacj~
sprz~tu obrony cywilnej, zr6dlem pokrycia wydatk6w jest dotacja celowa z budzetu
panstwa w kwocie 3.600 zl.

• srodki wlasne budzetu miasta w wysokosci 12.000 zl. przeznaczone na realizacj~
zadan wlasnych gminy z zakresu obrony cywilnej wynikaj'lcych z przepis6w prawa.



Wydatki dotycZClkoszt6w utrzymania Strazy Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w kt6rej jest

zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmuj'l:

place pracownik6w i pochodne w kwocie l'lcznej 444.000 zl.

obejmuj'lce wydatk6w na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy, srodki na

wyplat~ naleznych wynagrodzen z tytulu godzin nadliczbowych , kt6re wyst~puj'l w

Strazy Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsad~ etatow'l,

wynagrodzenia z tytulu zakladowego funduszu nagr6d

wydatki rzeczowe w kwocie 59.000 zl. w tym:

paliwo do samochodu sluzbowego oraz motocykli, obowiqzkowe ubezpieczenia ,

uzupelnienie umundurowania, srodki l'lcznosci, naprawy i przegl'ldy samochodu,

konserwacja sprz~tu, szkolenia, oplata za dost~p do bazy PESEL w MSWiA.

Rozdzial 75421 - planowane wydatki w kwocie 20.000 zl. jako zabezpieczenie srodk6w -

rezerwa celowa na realizacj~ zadan nalozonych na jednostki samorz'ldu terytorialnego ustaw'l

o zarz'ldzaniu kryzysowym.

Rozdzial75647 - planowane wydatki w kwocie 57.000 zl. obejmuj'lniezb~dne koszty

zwi'lzane z dostarczeniem do podatnik6w nakaz6w platniczych dotycz'lcych wymiaru

podatk6w lokalnych na 2009 rok , zakup material6w i druk6w, uslugi pocztowe, oprawy

rejestr6w podatkowych, koszty zwi'lZane z egzekucj'l komomicz'l zaleglosci podatkowych i

wyplat~ inkasa na rzecz inkasent6w oplaty skarbowej.

Rozdzial75702 - obsluga papier6w wartosciowych kredyt6w i pozyczekjednostek samorz'ldu

terytorialnego obejmuje wydatki budzetu Miasta zwi'lzane z zaplat'l odsetek od kredyt6w

i pozyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje nalezne na rzecz instytucji

finansowych i bank6w -l'lczna kwota wydatk6w na ten cel to 300 000 zl.

Rozdzial 75704 - z tytulu udzielonego przez miasto por~czenia kredytu bankowego w Banku

Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS w budzecie miasta planowane s'l srodki w

kwocie 885.000 zl. jako zabezpieczenie ewentualnej splaty w trakcie roku kredytu pobranego



przez TBS. Ewentualna splata kredytu przez miasto musialaby nastqpi6 w przypadku

niewywi'lZania si~ przez kredytobiorc~ ze swoich zobowi'lZan wobec banku.

Na pokrycie koszt6w zwiClzanych z biezClcym funkcjonowaniem na terenie naszego Miasta
trzech szk61 podstawowych planuje si~ ponies6 w 2009 roku wydatki w kwocie 6.364.600 zl.
w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.048.980 zl., kt6re stanowiCl nadal 80 %
og61nej kwoty wydatk6w biezClcychponoszonych w szkolach miejskich.

Szkola Liczba Liczba Nauczyciele
uczni6w oddzial6w zatrudnieni

wetatach
Szkola
Podstawowa Nr 1 487 21 38,2
Szkola
Podstawowa Nr2 354 15 26,86
Szkola
Podstawowa Nr4 283 13 22,55
Og6lem 1 124 49 87,61

Wydatki majCltkowew kwocie 2.329.000 zl., szczeg6lowy wykaz w tabeli inwestycyjnej wraz
z cz~sciClopisOWCl.

Planowane wydatki biezClce w tym rozdziale w kwocie 4.860.000 zl. obejmujCl niezb~dne
srodki przeznaczone na dzialalnos6 trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i
pochodne w kwocie 3.614.900 zl., co stanowi 74 % wydatk6w biezClcych og6lem.

Przedszkole Liczba Liczba Nauczyciele
dzieci oddzial6w zatrudnieni

wetatach
Przedszkole Nr 1 245 10 21,7
Przedszkole Nr 2 225 9 18,86
Przedszkole Nr 5 125 5 11,73
Og6lem 595 24 52,29



Wydatki maj'ltkowe w kwocie 2.318.500 z1., szczeg610wy wykaz w tabeli inwestycyjnej
wraz z cz~sci'l opisow'l.

Na utrzymanie dw6ch szk61 gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje si~ srodki
w kwocie 4.713.200 z1. z tego na wynagrodzenia i pochodne 3.758.600 z1. co stanowi blisko
80 % og61nej kwoty wydatk6w biez'lcych w tym rozdziale.
W roku szkolnym 2008/2009 planuje si~ w dw6ch miejskich gimnazjach nizej przedstawione
parametry:

Szkola Liczba Liczba Nauczyciele
uczni6w oddzia16w zatrudnieni

wetatach
Gimnazjum Nr 1 385 15 32,22
Gimnazjum Nr 2 440 17 37
Og61em 825 32 69,22

Rozdzial 80145 - srodki w kwocie 2.000 z1.planuje si~ przeznaczyc na wydatki zwi'lzane
z obslug'l posiedzen komisji kwalifikacyjnych , powolywanych do oceny nauczycieli
przyst~puj'lcych do awansu zawodowego.

Rozdzia180146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -70.000 z1.
Zgodnie z ustaw'l 0 systemie oswiaty organy prowadz'lce szkoly S'l zobowi'lzane do
zabezpieczenia w budzecie srodk6w na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
prowadzonych przezj.s.t szk61 i plac6wek oswiatowych .

1 1 wyplat~ swiadczen socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szk61 i przedszkoli
Miejskich - 73.000 z1.

2 1 realizacj~ zadan wlasnych gminy w zakresie oswiaty wynikaj'lcych z przepis6w prawa,
a nie mieszcz'lcych si~ w zadaniach wykonywanych bezposrednio w szkolach w tym
swiadczenia za dow6z dzieci niepelnosprawnych do szk61- 35.000 z1.

31 wydatki zwi'lZane z wyp1at'l swiadczen z zakresu funduszu zdrowotnego dla
nauczycieli - kwota 18.000 z1.

41 dotacje celowe na zlecenie zadan organizacjom pozarz'ldowym w dziedzinie
oswiaty i wychowania dzieci w duchu patriotycznym w czasie wolnym od zaj~c
szkolnych - 38.000 z1.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 106.000 z1.,wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci'l opisow'l.



Wydatki w tym rozdziale obejmuj'l realizacj~ zadail zawartych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych w 2009 roku, przyj~tym przez Rad~
Miasta.

Lp. Nazwa zadania Planowana
Planowany zakres rzeczowy do realizacji kwotana

2009 r.

Planowana realizacja programu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii,
wtym:

1 Oplata dla bieglych orzekaj'lcych 0 stopniu uzaleznienia 13.000
2 Szkolenia zwi'lzane z tematyk'l rozwi'lzywania problem6w

alkoholowych 7.500

3 Dotacje na realizacj~ zadail - konkursy ofert 141.000

4 Zakupy rzeczowe 6.000

5 Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przeciwdzialania 40.000
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii oraz
organizowanie czasu wolnego

6 Prowadzenie lokalnej diagnozy problem6w uzaleznieil (alkoholizm, 6.000
narkomania, przemoc w rodzinie)

7 Wynagrodzenia bezosobowe 37.500
wtym:
diety dla czlonk6w komisji 25.000
wywiady srodowiskowe 2.000
umowy zlecenia, 0 dzielo 10.500

8 Pozostale zadania 1.000

RAZEM 252.000

- wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadail wlasnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in.
realizacj~ kolejnych program6w profilaktyki zdrowia dla mieszkailc6w naszego miasta,
promocja zdrowia - kwota 55.000 zl.

- srodki w kwocie 33.000 zl. jako dotacje celowe na zlecenie zadail w drodze konkurs6w
zgodnie z zasadami ustawy 0 pozytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i
organizacjom pozarz'ldowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia.


















