~ obowiqzujqce uregu10wania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 1istopada
2003 roku 0 dochodach

jednostek

samorzqdu

terytoria1nego

oraz w ustawie

z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych,

~ informacj~ uzyskanqz Ministra Finans6w z dnia 10 paidziernika 2012 roku
okres1ajqcq wysokosci kwot p1anowanych subwencji og61nych z budzetu panstwa
d1a miasta Rawa Mazowiecka w 2013 roku oraz p1anowanych udzialach miasta Rawa
Mazowiecka we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych (PIT)

~ informacj~ Wojewody L6dzkiego z dnia 24 paidziernika 2012 roku okres1ajqcq
wysokosc kwot p1anowanych dotacji ce10wych z budzetu panstwa d1a miasta Rawa
Mazowiecka na rea1izacje zadan wlasnych i zleconych na 2013 rok

~ prognozowane
loka1nych

i oplat

dochody wlasne miasta w 2013 roku z tytulu podatk6w
przy

uwzg1~dnieniu

stawek

podatk6w

loka1nych

ka1endarzowy 2013 tj. przyj~to wzrost stawek podatku od nieruchomosci

na rok

0 wskainik

inflacji okres1ony przez Prezesa GUS - srednio 4 %.

W 2013 roku prognozuje si~ dochody budzetu miasta w wysokosci 56.768.000 zl.,
z tego dochody biezqce budzetu miasta w wysokosci
2.034.812

z1. w por6wnaniu

z kwotq dochod6w

budZetowej w roku ubieglym).

51.053.263

biezqcych

przyj~tq w uchwa1e

Dochody majqtkowe w wysokosci

( zmniejszenie 0 4.057.812 z1. w por6wnaniu z kwotq dochod6w
budzetowej

w roku ubieglym),

na kt6re skladajq

pozyskania

w trakcie roku z zewn~trznych

ir6del

zl. ( wzrost 0

5.714.737 z1.,

przyj~tq w uchwa1e

si~ dochody

p1anowane do

na dofinansowanie

miejskich oraz dochody ze sprzedazy nieruchomosci komuna1nych.

inwestycji

Glowne zrodla planowanych dochodow Miasta w 2013 oraz i ich procentowy udzial
w dochodach ogolem przedstawiaj<t si(( nast((puj<tco:

1/ Subwencja ogolna z budzetu panstwa w kwocie 9.730.910 zl., ktora stanowi
17,2 % planowanych dochodow ogolem,
21 Dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacj(( zadan zleconych i wlasnych oraz
pozostale dotacje celowe na zadania biez<tce w kwocie 4.901.765 zl., ktore
stanowi<t 8,6 % planu dochodow ogolem,
31 Dotacje od innych j .s.t na realizacj(( zadan biez<tcych w kwocie 1.150.000 zl., ktora
stanowi 2,0 % planu dochodow ogolem,
41 Dochody wlasne miasta z tytulu podatkow i oplat 10ka1nych oraz udzialow
w podatkach PIT i eIT na kwot(( 31.522.376 zl. i stanowi<t 55,6 % planu
dochodow,

51 Dochody z maj<ttku miasta na kwot(( 4.755.000 zl. i stanowi<t 8,4 % planu,
61 Dochody maj<ttkowe pozyskane z zewn((trznych zrodel na realizacj(( inwestycji
miejskich na kwot(( 2.864.737 zl. i stanowi<t 5,0 % planu ogolem,
71 Pozostale dochody wlasne w kwocie 1.843.212 zl. i stanowi<t 3,2 %
dochodow ogolem.

Planowane dochody w poszczegolnych

dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawiaj<t si((

nastltpuj <tco:

- dochody w § 2320
Rawskiego

w kwocie 100.000 zl. to planowana dotacja celowa z budzetu Powiatu

przeznaczona

na pokrycie

biez<tcych wydatkow

w zakresie

i remontow drog powiatowych przebiegaj<tcych w granicach administracyjnych

utrzymania
miasta Rawa

Mazowiecka
- dochody w § 0570 w kwocie 80.000 zl. to dochody z mandatow karnych nakladanych przez
Straz Miejsk<t.

Dz.

§

Rozdz.

Zrodla dochodu

Plan na
2013 r.

0470

550.000

Wplywy z oplat za zarz'ld i
uzytkowanie wieczyste nieruch.

0690

Wplywy z r6znych oplat

0750

Dochody z najmu i dzierzawy

0760

Przeksztalcenie prawa uzytkowania
wieczystego na wlasnosc

0770

Wplywy ze sprzedazy skladnik6w

50.000
1.300.000

.

50.000

2.800.000

maj'ttkowych w tym:
-

sprzedaz grunt6w i
nieruchomosci pod zabudow~
przemyslow't
i uslugow't

0910

Odsetki od nieterminowych wplat

5.000

Wplywy z oplat za zarz<ld trwaly dotycz't oplat pobieranych od OSiR, natomiast wplywy
z tytulu oplat za uzytkowanie wieczyste grunt6w Setpobierane stosownie do obowi'tzuj'tcych
przepis6w od os6b prawnych i od os6b fizycznych.
Wplywy z r6znych oplat dotycz't planowanych do uzyskania oplat adiacenckich z
tytulu podzia16w nieruchomosci.
Dochody z najmu i dzierzawy dotycz't g16wnie oplat z tytulu dzierzawy grunt6w pod
pawilonami handIowymi na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza,

dzierzaw grunt6w na

cele inwestycyjne i roine na terenie miasta oraz dzierzawy obiektu krytej plywalni wraz ze
sztucznym lodowiskiem.
Ponadto w tym paragrafie planowane setwplywy z oplat za czynsze z tytulu wynajmu
socjalnych lokali mieszkalnych oraz dochody z wynajmu lokali uzytkowych w zasobach
budynk6w stanowi'tcych wlasnosc miasta Rawa Mazowiecka, kt6re Set administrowane przez
Rawski TBS Sp. zoo.
Dochody z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
obejmuj't planowane wplywy za przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego grunt6w w
prawo wlasnosci .

Na planowane wplywy ze sprzedazy skladnik6w majatkowych

sklada si~ mi~dzy

innymi sprzedaz nieruchomosci gruntowych pod zabudow~ przemyslow't i uslugow't zgodnie
z przygotowan't ofert't inwestycyjn't:
•

ul. Mszczonowska

pow. okolo 1,0 ha - na cele przemyslowo uslugowe

•

grunty we wsi Konopnica pod przemysl i skladowanie towar6w - ponad 2 ha

•

Lokal uzytkowy przy ul.Jerozolimskiej
Odsetki dotycz't nieterminowych wplat z tytulu dzierzawy i uzytkowania wieczystego

i innych oplat.

Dzial750 - Administracja publiczna

197 617 zl.

- § 201 w kwocie 117.255 zl. to planowana dotacja z budzetu panstwa na realizacj~ zadan
zleconych z zakresu administracji rZ'tdowej wykonywanych w Urz~dzie Miasta Rawa
Mazowiecka oraz w § 2360 dochody w kwocie 362 zl. stanowi't" prowizj~"

nalezn't dla

miasta z tytulu pobierania i przekazywania do budzetu panstwa dochod6w z oplat za
udost~pnianie informacji z zakresu ewidencji ludnosci.
- w § 0970

planowane

S't dochody w kwocie 80.000 zl. obejmuj't: dochody z oplat za

specyfikacje

do przetarg6w, refundacj~ wydatk6w z lat ubieglych, wyplaty odszkodowan z

tytulu um6w ubezpieczeniowych

Dzia1751-

oraz inne dochody nalezne dla miasta.

Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paiistwowej,
kontroli

- dochody w § 2010 w kwocie 3.195 zl. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego
przeznaczona

na pokrycie

wydatk6w zwi'tzanych z prowadzon't

Wydziale Spraw Obywatelskich

w Urz~dzie Miasta w

stal't aktualizacj't spisu wyborc6w z terenu miasta Rawa

Mazowiecka - zadanie zlecone do realizacj i z zakresu administracj i rz'tdowej.

Dzial 754 - Bezpieczeiistwo publiczne

2 750 zl.

Dochody w tym dziale w kwocie 2.750 zl. to dotacja z budzetu panstwa przeznaczona na
realizacj~ zadan z zakresu obrony cywilnej.

Dzial756

-Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i innych
jednostek nieposiadaj~cych

osobowosci prawnej

31 522 376 zl.

- w § 035 planowane S'l wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych w kwocie
80.000 zl. oplacane w formie karty podatkowej. Wplywy z tego podatku realizuje i
przekazuje na rachunek budzetu miasta Urz'ld Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.
Z takiej formy opodatkowania dochod6w korzystajuz coraz mniejsza liczba podatnik6w z
uwagi na zmiany przepis6w prawa w tym zakresie- ograniczony zostaje znacznie kr~

.

podmiot6w gospodarczych uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania
dochod6w,
- w § 0310 w kwocie 10.800.000
nieruchomosci

zl. to planowane do uzyskania wplywy z podatku od

w 2013 roku. Plan dochod6w

z tego podatku

ustalono

w oparciu

0

prognozowane stawki podatku jakie bt(dClobowi'lzywac w 2013 roku ( waloryzacja stawek z
2012 roku

0

wskainik inflacji ogloszony przez Prezesa GUS - srednio 4 % wzrost)

W 2013 roku zalozono r6wniez wzrost wplyw6w z tego podatku z tytulu oddania do
uzytkowania

kolejnych

nowych

powierzchni

budynk6w

zwi'lzanych

z prowadzeniem

dzialalnosci gospodarczej,
- w § 0320 planuje sit( uzyskac dochody z podatku rolnego od os6b prawnych i os6b
fizycznych w kwocie 70.000 zl.,
- w § 0340 w kwocie 700.000 zl. to planowane do uzyskania dochody z podatku od srodk6w
transportowych

od os6b prawnych i os6b fizycznych z terenu naszego miasta - poziom

wplyw6w prognozowanych do uzyskania w 2012 roku,
- w § 0360

planowane S'l wplywy podatku od spadk6w i darowizn, w 2013 roku szacuJe SIt(

na kwott( 80.000 zl. tj. na poziomie przewidywanego wykonania wplyw6w z tego podatku w
2012 r.,
- w § 0430 dochody z oplaty targowej

planuje sit( na kwott( 180.000

zl. tj. na poziomie

przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0410 planuje sit( dochody z oplat skarbowych naleznych miastu, a wynikaj'lcych z
uregulowaiJ. prawnych

zawartych

w ustawie

0

oplacie skarbowej

na kwot<:( 500.000 zl.

podobnie jak w roku poprzednim,
- w § 0490 w wysokosci 200.000 zl. to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z
oplat za zajt(cia pasa drogowego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie

0

drogach

publicznych

oraz wplywy

z pozostalych

oplat 10kalnych zgodnie

z obowiqzujqcymi

uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
- w § 0500 w kwocie 950.000

zl. to planowane wplywy z podatku od czynnosci cywilno -

prawnych od os6b prawnych i os6b fizycznych nalezne miastu na podstawie
podatku

od czynnosci

cywilno-prawnych,

przyj~to

planowane

dochody

ustawy 0

na pOZlOmle

przewidywanego wykonania roku poprzedniego.
- w § 0910

w kwocie

61.000

zl. to planowane dochody z odsetek od nieterminowo

wnoszonych podatk6w i oplat wskazanych powyzej.

Z tytulu naleznych

udzia16w w podatkach

dochodow)rch stanowiqcych

doch6d budzetu

panstwa planuje si~ nast~pujqce kwoty:

§ 0010

to planowane

wplywach

z podatku

mieszkanc6w

miasta

dochody z tytulu udzialu miasta Rawa Mazowiecka
dochodowego

odprowadzanego

w kwocie lqcznej 17.351.376

od dochod6w

we

osobistych

zl. tj. w wysokosci jakiej

prognozuje wplywy dla naszego miasta Minister Finans6w.

Nalezne udzialy dla naszego miasta przekazuje

co miesiqc na rachunek budZetu miasta

Ministerstwo Finans6w.
W 2013 roku gminy uzyskajq 37,42 % wplyw6w z podatku dochodowego PIT, jaki
zaplacili do budzetu panstwa podatnicy tego podatku, zamieszkali na terenie danej
gmmy,
§ 0020 szacuje si~, ze z tytulu udzia16w miasta we wplywach z podatku dochodowego
od os6b prawnych - eIT w 2013 roku do budzetu miasta wplynie kwota 550.000 zl.
tj. na poziomie przewidywanego wykonania wplyw6w z roku poprzedniego.
Budzet miasta uzyskuje
od

podmiot6w

Mazowiecka.

z zaplaconego

prowadzqcych

podatku PIT 6,71 % wplyw6w

dzialalnosc

gospodarczq

na

terenie

uzyskanych

miasta

Rawa

Wplywy z tego podatku nie majq charakteru stalych dochod6w, a jego

wysokosc uzalezniona jest od dodatnich wynik6w finansowych - wypracowanych zysk6w
z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez podmioty z terenu naszego miasta.

- planowane dochody w § 2920 w kwocie 9.730.910 zl. to planowana
z budzetu panstwa subwencja dla rniasta Rawa Mazowiecka,

wysokosc subwencji przyj~ta

zgodnie z przekazan't inforrnacj't z Ministerstwa Finans6w. Planowana subwencja oswiatowa
na pokrycie wydatki biez'tce ponoszonych na utrzyrnanie szk61 podstawowych

i girnnazj6w

miejskich w kwocie 9.725.733 zl. i subwencja r6wnowaz'tca w wysokosci 5.177 zl.
- planuje si~ uzyskac w ci<:tguroku odsetki

od srodk6w

zgrornadzonych na rachunkach

bankowych budzetu rniasta i jednostek budzetowych w kwocie 200.000 zl ..

Dzial801 -Oswiata i wychowanie

4737587

zl.

- dochody w § 0970 obejrnuj't nast~puj'tce pozycje
•

wplywy

z wynajrnu

pornieszczen

w miejskich

szkolach

podstawowych

oraz

gimnazjach w wysokosci 50.000 zl.
•

dochody w wysokosci 700.000 zl. to planowane wplywy z oplat od rodzic6w dzieci
przebywaj'tcych

w

przedszkolach

rniejskich

wnoszone

na

pokrycie

koszt6w

wyzywienia i koszt6w przygotowania posilk6w ,
- w § 2310 w kwocie 1.050.000 zl. to planowana dotacja z Grniny Rawa Mazowiecka na
pokrycie koszt6w pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z terenu tej gminy,
zawartym porozurnieniern

oraz wplywy z innych gmin, kt6rych

zgodnie z

dzieci ucz~szczaj't

do

prywatnych przedszkoli na terenie naszego rniasta.
- w par.2460 w kwocie 12.850 zl. to dotacja z WFOSiGW w Lodzi na realizacj~ prograrnu
edukacji ekologicznej w SP Nr 1
- w § 2007 przyj~to kwot~ dotacji w wysokosci 60.000 zl. z Funduszu Spolecznego UE
z Kapitalu Ludzkiego na kontynuacj~ w 2013 roku projektu realizowanego

w szkolach

podstawowych prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka.
- w par. 6207 w wysokosci 2.503.250 zl. to dotacja z budzetu Unii Europejskiej przeznaczona
na realizacj~ w 2013 roku zadania inwestycyjnego

Poprawa bazy oswiatowej

w Rawie

Mazowieckiej, zgodnie z zawart't urnow't, dofinansowanie Unii na poziornie 85 % koszt6w
kwalifikowanych.
- w par.6280 - dotacja w kwocie 361.487 zl. z z WFOSiGW w Lodzi na dofinansowanie
termomodemizacji
podpisan't umow't.

budynk6w Szkoly Podstawowej Nr 4 i Girnnazjum Nr 2 - zgodnie z

- planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 340.000 zl. to oplaty pobierane za
wydane pozwolenia na sprzedaz alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie
miasta ( planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego)

Dzial 852 - Pomoc spoleczna

4 898 565 zl.

- obejmuje dotacje celowe z budzetu panstwa

w § 2010

przeznaczone

na realizacj~

nast~puj qcych zadan zleconych z zakresu administracj i rzqdowej:
•

wyplat~ swiadczen rodzinnych oraz swiadczen alimentacyjnych
rodzin z terenu naszego
alimentacyjnego

miasta. Wyplata

.

swiadczen

oraz skladek na ubezpieczenia

dla uprawnionych

rodzinnych

emerytalne

i z funduszu

rentowe - dotacja

4.023.853 zl.
•

w kwocie 7.164 zl. na oplacenie skladek z tytulu ubezpieczenia zdrowotnego

os6b

pobierajqcych swiadczenia z pomocy spolecznej,
•

w

kwocie 104.551 zl. na wykonywanie zadan zleconych w zakresie swiadczenia

specjalistycznych uslug opiekunczych przez opiekunki zatrudnione w MOPS.
•

Zadania wykonywane przez Osrodek - 516 zl.

- w § 2030 w kwocie 642.481 zl. to dotacja celowa z budzetu panstwa przeznaczona na
wyplat~ zasilk6w stalych i okresowych z pomocy spolecznej oraz na pokrycie cz~sci koszt6w
utrzymania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, realizacja programu dozywiania dzieci
i doroslych, skladki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w § 2360 przyjmuje si~ do budzetu miasta dochody wlasne na kwot~ 60.000 zl. zwiqzane z
wykonywaniem

powyzszych

zadan

zwiqzanych

z

obslug<t

wyplaty

swiadczen

alimentacyjnych oraz uslug opiekunczych,
- dochody w § 0830 w kwocie 60.000 zl. to planowane do uzyskania wplywy z uslug
opiekunczych swiadczonych odplatnie przez pracownik6w socjalnych MOPS.

Dzial900 - Gospodarka komunalna

50000 zl

- planowane dochody w § 0690 w kwocie 50.000 zl. to oplaty zwi<tzane z realizacj<t zadan
ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150000 zl.

- w § 0970 w wysokosci 150.000 zl. to planowane do uzyskania w 2013 roku dochody
z wplat sponsor6w, zwi<tzane z organizacj<t imprez kulturalnych na terenie naszego miasta.

