
Za1'lcznik Nr I do Uchwaly Nr .

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 II r.

Dzial § Nazwa Plan 2012 r.

1 2 3 4 5

OGOLEM w tym: 58214000

dochody biez'lce 49018451

dochody maj'ltkowe 9195549

600 Transport i I'lcznosc 180000

wtym: .
dochody biez'Ice 180000

0570 grzywny. mandaty 60000

2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 120000

700 Gospodarka mieszkaniowa

oraz niem.lIslugi komunalne 4435000

wtym:

dochody biez'lce I 185000

dochody majqtkowe 3250000

0470 wplywy z oplat za zarzqd uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 450000

0690 wplywy z r6znych oplat 50000

0750 dochody z najmu i dzierzawy 680000

0760 wplywy z lylulu przeksztalcenia prawa uzylkow. wieczystego 50000

0770 wplywy z lylulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci 3200000

0910 odsetki od nieterminowych wplal z tytulu podatk6w i oplat 5000

750 Administracja pnbliczna 202795

wlym:

dochody biezqce 197895

dochody majqtkowe 5000

2010 dotacje celowe otrzymane z budzetu par\stwa na realizacj~ zadall biezqcych z zakresu administracji rzqdowej 117586zleconych gminom

2360 dochody j.s.tzwiqzne z real.zadar\ z zakresu a.rzqdowej. 209

0970 wplywy z r6znych dochod6w 80000

6310 dotacje celowe otrzymane z budzetu par\stwa 5000

751 Urzfdy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli ... 3195

wtym:

dochody biezqce 3195

2010 dolacje celowe . 3 195

754 Bezpieczenstwo publiczne 2750

wtym:

dochody biezqce 2750

2010 dolacje celowe . 2750

756 Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i innych jednostek nie posiadaj~c)'ch osobowosci prawnej 29918 114

wtym:

dochody biezqce 29918 114

0350 podalek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizyczn. oplacany w formie karty podatk. 80000

0310 podatek od nieruchomosci 9900000

0320 podatek rolny 55000

0340 podalek od srodk6w transport. 670000

0500 podalek od czynnosci cywilnoprawnych 850000

0360 podatek od spadk6w i darowizn 80000



0430 wptywy z oplaty targowej 180000

0910 odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w 60000

0410 Wplywy z oplaty skarbowej 500000

0490 Wplywy z innych lokalnych oplat 160000

0010 podatek dochodowy os.fiz. 16983 114

0020 podatek dochodowy os.praw. 400000

758 RozDa dzialalnosc 9619224

wtym:

dochody biez'l.ce 9619224

2920 subwencje og61ne z budzetu pailstwa 9519224

0920 pozostale odsetk i 100000

801 Oswiata i wychowanie 3419966

wtym:

dochody biez'l.ce w tym: 2458 127

srodki na zadania biez'l.ce z udzialem srodk6w unijnych 228 127

dochody maj'l.tkowe 961 839

0970 wplywy z rMnych dochod6w 880000

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biez'l.ce I 350000

2007 dotacje celowe w ramach program6w z udzialem srodk6w europejskich 228 127

6207 dotacje celowe 961 839

851 Ochrona zdrowia 316000

wtym:

dochody biez'l.ce 316000

0480 wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 316000

852 Pomoc spoleczna 4968246

wtym:

dochody biez'l.ce 4968246

2010 dotacje celowe 4130171

2030 dotacje celowe . 730075

0830 wplywy z uslug 58000

2360 dochody j.s.t.zwi<\.Znez realizacj'l.zadan z zakresu adm.rz'l.dowej 50000

900 Gospodarka komunalna 20000

wtym:

dochody biez'l.ce 20000

0690 wplywy z rMnych oplat 20000

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 150000

wtym:

dochody biez'l.ce 150000

0970 wplywy z rMnych dochod6w 150000

926 Kultura fizyczna 4978710

wtym:

dochody maj'l.tkowe w tym: 4978710

srodki na inwestycje 4978 710

6290 srodki na dofinansow.wlasnych inw. 4004110

6280 srodki otrzymane od pozostalych jed. zaliczanych do sektora finans6w pub!..

6300 wplywy z tyt.pomocy finansowej .. 974600


