
Informacje, 0 ktorych mowa w art.37 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
ofinansach publicznych - dotyczqce wykonania 2013 r.

I. Doehody budzetu miasta za 2013 rok - 55.008.587,17 zl.
Wydatki budzetu miasta za 2013 rok - 57.484.763,61 zl.
Wysokosc defieytu budzetu miasta za 2013 rok - 2.476.176,44 zl.

II. Kwota wykorzystanych srodk6w w 2013 roku pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej
( Kapital Ludzki ) - to 22.172 z1. oraz srodki pozyskane z budzetu Unii Europejskiej na
realizacjt( inwestycji w zakresie poprawy warunk6w bazy oswiatowej m.Rawa Mazowiecka

oraz rewitalizacjt( osiedla Zwoliilskiego - kwota 2.158.388 z1.

III . Zestawienie dotacji udzielonych z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka dla innych
jednostek samorzqdu .terytorialnego w 2013 roku - nie udzielono dotacji z budzetu Miasta.

IV. Zestawienie kwot otrzymanych dotacji od innychjednostek samorzqdu
terytorialnego w 2013 roku

Dzial Rozdzial Otrzymana kwota
dotacji w 2013 r.
w z1.

1/ Dotacje z Powiatu Rawskiego

600 - 60014- utrzymanie 100.000
Transport dr6g powiatowych
2. Dotacje otrzymane z Gminy Rawa Mazowiecka

801- 80104- Przedszkola 509.235,20
Oswiata i
wychowanie

V. Wykaz udzielonych gwarancji i port(czeil- w 2013 roku Miasto Rawa Mazowiecka nie
udzielilo gwarancji i port(czeil innym podmiotom.



Wykaz os6b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajqcych
osobowosci prawnej, kt6rym w zakresie podatk6w lub opfat udzielono w 2013 r. ulg,
odroczen, umorzen lub rozfozonospfat~ na raty w kwocie przewyzszajqcej 500 zf, wraz ze
wskazaniem wysokosci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2
lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 paz. 1240):

Podatnik Zastosowana ulQa
Samodzielny Publiczny Umorzenie zalegfosci w podatku od
Zakfad Opieki Zdrowotnej nieruchomosci w kwocie 53.259,00 zf

z uwaqi \1awazny interes publiczny
LOGIS S.A. Rozfozenie na raty zalegfosci podatkowej

z odsetkami i podatku w podatku od
nieruchomosci

Zakfad Tworzyw Sztucznych "ANTARES" Rozfozenie na raty zalegfosci podatkowej
SP. z 0.0. z odsetkami w podatku od nieruchomosci
Bogumifa Sosinska Rozfozenie na raty zalegfosci podatkowej

z odsetkami w pattatku od nieruchomosci
Ernest Rak Umorzenie zalegfosci podatkowej w podatku

od spadku w kwocie 3.083,00 zf z uwagi na
wazny interes podatnika

Ernest Rak Rozfozenie na raty zalegfosci podatkowej
w podatku od spadku z uwagi na wazny
interes podatnika



Wykaz os6b prawnych i fizycznych, kt6rym udzielono w 2013 r. pomocy publicznej
zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240):

1) LOGIS S.A.
2) Zaktad Tworzyw Sztucznych "ANTARES" Sp. z 0.0.
3) BogumHa Sosinska
4) Zbigniew Sadzik
5) J6zef Starosta
6) Wadaw Sitarek
7) Karolina Wisniewska
8) Stawomir Chojecki
9) J6zef Mierzejewski

10) Mirostaw Trzonek
11) Wiestaw Szadkowski
12) Wtodzimierz Wolniewicz
13) Tadeusz Motylewski
14) Feliks Redlicki
15) Agnieszka Nowak
16) Marek Grzyb
't7'f Jolanta Chojnacka
18) Michat Sadkowski
19) .J6zef Gawrzydek
20) Andrzej Waluchowski .
21) Wtodzimierz Wolniewicz
22) Marek Wieteska


