
UCHW ALA Nr XI/77/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 26 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.. poz. 515) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646 z
2014 r.,poz.379,poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532,
poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1269, poz.1358 i poz.1513) Rada Miasta Rawa
Mazowiecka uchwala, co nastf(puje:

§ 1. Dochody budzetu Miasta zwiyksza siy 0 kwoty 314.700 zl zgodnie z
zalqcznikiem nr 1 do uchwaly.

§ 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza siy 0 kwoty 145.300 zl i zwiyksza siy
o kwoty 460.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly.

§ 3. 1. Zwiyksza siy 0 kwoty 200.000 zl wysokosc wolnych srodk6w, 0 kt6rych
mowa w mi.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych.

2. Zwiyksza siy 0 kwoty 200.000 zl wysokosc planowanych rozchod6w z tytulu splaty
wczeSniej zaciqgniytych kredyt6w i pozyczek.

3.Uchwala siy przychody budzetu Miasta w wysokosci 3.230.200 zl i rozchody w wysokosci
1.900.000 zl, a przypadajqce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 1.900.000 zl zostanq.
pokryte kredytem bankowym i wolnymi srodkami, zgodnie z zalq.cznikiem nr 3 do uchwaly.

4. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 1.330.200 zl Sqprzychody
pochodzqce z kredyt6w i pozyczek w kwocie 1.240.200 zl i wolnych srodk6w w wysokosci
90.000 zl.

§ 4. W uchwale Nr IVIl01l5 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2015
roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2015 rok wprowadza siy nastypujq.ce zmiany:

1) zalqcznik nr 8 "Dochody z tytulu oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w
alkoholowych i wydatki na realizacjy zadail ujytych w miejski programie profilaktyki i
rozwiqzywania problem6w alkoholowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie okreslone w
zalqczniku nr 4 do niniejszej uchwaly;

2) zalqcznik nr 9" Dotacje z budzetu dla podmiot6w nalezq.cych do sektora finans6w
publicznych w 2015 roku " otrzymuje brzmienie okreSlone w zalq.czniku nr 5 do niniejszej
uchwaly;

3) zalqcznik nr 10 " Dotacje z budzetu dla podmiot6w nie nalezqcych do sektora
finans6w publicznych w 2015 roku " otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku nr 6
do niniejszej uchwaly.



Zalqcznik nr 1
Do uchwaly Nr XII 77 /15
Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku

Dzial § Nazwa Kwota Kwota

zmniejszenia zwi~kszenia

756 Dochody od osob prawnych, 298.700

od osob fizycznych ...

0970 dochody r6zne 298.700

851 Ochrona zdrowia 16.000

0480 wplywy z oplat za zezwolenia 16.000

na sprzedaz napoj6w

alkoholowych

Ogolem 314.700

wtym:

dochody biezqce 314.700

dochody majqtkowe



Zalqcznik nr 2
Do uchwaly Nr XII 77 /15
Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku

Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota
zmniejszenia zwi~kszenia

500 Handel 20.000

50095 Pozostala dzialalnoH; 20.000

Wydatki biezllce z tego: 20.000

wydatki zwillzane z realizacjll 20.000
zadan statutowych jednostki

754 Bezpieczenstwo publiczne 7.000

75412 Ochotnicze Straze Pozarne 7.000

Wydatki biezllce z tego: 7.000

dotacje na zadania biezllce 7.000

757 Obsluga dlugu publicznego 111.600

75702 Obsluga kredyt6w ipozyczekj.s.t 111.600

Wydatki biezllce z tego: 111.600

wydatki na obsrug~ drugu 111.600

801 Oswiata i wychowanie 7.000 273.300

80101 Szkoly podstawowe 7.000 85 ..000

Wydatki biezllce z tego: 7.000 85.000

wydatki jednostek budzetowych z 7.000 85.000
tego:
wynagrodzenia i skradki 7.000 85.000

80103 Oddzialy przedszkolne przy 67.300

szkolach podstawowych

Wydatki biezllce z tego: 67.300

wydatki jednostek budzetowych z 67.300
tego:
wynagrodzenia i skradki 65.000

wydatki zwillzane z realizacjll 2.300
zadan statutowych jednostki

80104 Przedszkola 100.000

Wydatki biezllce z tego: 100.000

dotacje na zadania biezllce 100.000

80110 Gimnazja 21.000



Wydatki biez'tce z tego: 21.000

wydatki jednostek budzetowych z 21.000
tego:
wynagrodzenia i skladki 21.000

851 Ochrona zdrowia 16.000

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 16.000

Wydatki biez'tce z tego: 16.000

wydatki zwi'tzane z realizacj't 16.000
zadan statutowych jednostki

854 Edukacyjna opieka 6.700 7.000

85401 Swietlice szkolne 6.700 7.000

Wydatki biez'tce z tego: 6.700 7.000

wynagrodzenia i skladki 6.700 7.000

900 Gospodarka komunalna 100.000

90095 Pozos tala dzialalnose 100.000

Wydatki biez'tce z tego: 100.000

wydatki zwi'tzane z realizacj't 100.000
zadan statutowych jednostki

921 KuItura i ochrona dziedzictwa 56.700

narodowego

92109 Domy i osrodki kultury 50.000

Wydatki biez'tce z tego: 50.000

dotacje na zadania biez'tce 50.000

92118 Muzea 6.700

Wydatki biez'tce z tego: 6.700

wynagrodzenia i skladki 6.700

Ogolem 145.300 460.000

wtym:

wydatki biez'tce 145.300 460.000

wydatki maj'ttkowe
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Zalqcznik nr 3
Do uchwaly Nr XI/77/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu
w 2015 roku

Wyszczegolnienie Plan na
2015 rok

& Saldo Przychody Rozchody
Finansowanie budzetowego 13302QO 3230 200 1900000
ogolem
Przychody z zaciqgni~tych 952 2940200
kredyt6w i pozyczek og61em
wtym:
- przychody z zaciqgni~tych 1 240200
kredytow na rynku krajowym
na pokrycie dejicytu budtetu

Wolne srodki jako nadwyzka
srodk6w pieni~znych na 950 290000
rachunku biezqcym budzetu
Miasta wynikajqca z rozliczeiJ.
kredyt6w i pozyczek z lat
ubieglych

Splaty otrzymanych krajowych 992 1 900000
pozyczek i kredyt6w



Zalqcznik ill 4
Do uchwaly Nr XI/77/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 Iistopada 2015 r.

Dochody z tytulu oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych i wydatki na reaIizacjt( zadan ujt(tych w miejskim
programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych w 2015 roku

wydatki swiadczenia

Dochody Wydatki Wydatki Wynagrodzenia ZWlqZanez na rzecz
Dzial Rozdzial § og61em og61ern biezqce i pochodne od real izacj 't os6b dotacje

wtym: wynagrodzen zadan fizycznych
statutowych

851 85154 0480 386.000 386.000 386.000 52.000 142.000 192.000

Og61em 386.000 386.000 386.000 52.000 142.000 192.000



Zal<tcznik nr 5
Do uchwaly Nr XI/77/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dotacje z budzetu dla podmiotow nalez~cych do sektora finansow publicznych
w 2015 roku

Lp. Dzial Rozdzial Kwota dotacji podmiotowej Kwota dotacji Kwota dotacji
przedmiotowej celowej

1. 754 75404-realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa 15000
publicznego

2. 754 75405 - realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa 80000
publicznego

'"l 921 92109 - realizacja zadan z zakresu kultury 1 210000.J.

4. 921 92116 - realizacja zadan z zakresu kultury 720000
5. 921 92118 - realizacja zadan z zakresu kultury 388000
6. 926 92601- realizacja zadan z zakresu kultury fizycznej 720000 25000
Razem sektor finans6w publicznych 2318000 720000 120000



Zalqcznik ill 6
Do uchwaly XI/77/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Lp. Dzial Rozdzial Kwota dotacji Kwota dotacj i Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej

1. 754 75412 - realizacj a zadail z zakresu ochrony 57000
przeci wpozarowej

2. 801 80104 - realizacja zadail z zakresu opieki 997000
przedszkolnej dla dzieci

3. 801 80195 - realizacja zadail z zakresu oswiaty 55000
i wychowania

4. 851 85154- realizacja zadail z zakresu przeciwdzialania 192000
alkoholizmowi

5. 851 85195- realizacja zadail z zakresu ochrony zdrowia 40000

6. 852 85295- realizacja zadail z zakresu opieki spolecznej 96000

7. 853 85306 - realizacja zadail z zakresu opieki nad dziecmi 3000
do lat 3

8 921 92120 - realizacja zadail z zakresu ochrony zabytk6w 19000
9. 921 92195- realizacja zadail z zakresu kultury 41 000

10. 926 92605 - realizacja zadail z zakresu kultury fizycznej 560000

2060000
Razem sektor nie zaliczany do finans6w publicznych


