
UCHWAŁA NR III/4/14
RADY MIASTA RĄwA MAZowIEcKA

z dnia 16 srudnia 2014 roku

w sprarvie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok'

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 4 oIM afi.s1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samolządzie gminnyfi (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz'645 i poz.I3lg, z 20|4 r.poz.379
tpoz.I012) oftz afi.2lI,272 rrstawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i po2.1646,22014 r., po2.379, poz.91I i poz.1146)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchłvala, co następuje:

$ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsfa się o kwotę 38' 1 00 zł. i zwiększa się
o kwotę 123.000zł zgodnie z za|ączniktem nr 1 do uchwały.

$ 2. wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 296'100 zł. i zwiększa się
okwotę381'000 zł., zgodni,e z zał4cznikiem nr 2 do uchwały'

S 3. W uchwale N. XXXM250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
15 stycznia 2014 loku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok:

1) Za.łącznik nr 9 ,' Dotacje z budżetu dla podmiotów nalężących do sęktora finansów
publicznych w 2014 roku '' do uchwały Nr XXXIV/250/I4 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 15 stycznia 20l4 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Rawa Mazowiecka na 2014 rok otrzymuje brzmienie okeślone w załączniku nr 3;
do niniejszej uchwały.

2) Załącznikr-x 10 '' Dotacje z budżetu dla podmiotów nie nalężących do sektora finansów
publicznych w 2014 roku ', do uchwały Nr XXXIV/250/I4 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwaienia budżetu Miasta Ra\ła Mazowiecka na
201.1rok otrzymuje brzmienie określone w załączriku nr 4; do niniejszej uchwały.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka'

s 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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załącanik nr l
Do uchwały Nr IIV4/ 14
Rady Miasta z <lnia 16 gmdnia 2014 roku

Ilzial s Nazws Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

600 Transpoń 14,573 123.000

0970 dochody różne 123.000

6330dotacje celowe otlzymane z

bud]żetu państwa. . '

1,4.5',73

758 Różne rozlicz€nia
',7. ą,'1

09f0 pozostałe odsetki 20.689

2920 subwencje ogólne z budżefu

państwa

2.838

ogólem

w tym:

dochody bieżące

dochody mająlkowe

38.100

23.5f7

14.5',t3

123.000

123.000
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Załączrrik nr 2
Do uchwały Nr III/4//l4
Rłdr ]\4iasta z dll ia lo g|uJnil 20|'1 ro[L

Dz. Rozdział Kwota
zmtriciszenia

Kwota
zwieksz€nia

600 Transpoń i |ączność 30.000 30.000

60at 6 Dro!:i pllblic:ne Elninnc 30.040 30.000

wydatki bicżące z tcBo: 10.000 .10.000

\\'},datki j ed n ostck budżcto\ł}c h 30.000 10.000

nynngrodzenia i skladl i 10.000

\'')'datk i zw iąZane z rcalizacią
zadań statl|to\\,ch iednostki

30.000

Bc2pieczcństtro publ iczn € 120.000 12.000
-5116 I2.000

Wydatki bieŻące z tego: 12 .000

\ydatki jed nostck budżeto\'!}'ch
z tcgo:

I2 .000

lt'ynagrodzenia i skład|ri 12.000
-5J:t

Zu r:ąrl :a n i e k rl':l'stly' L' t20.000

Wydatki bicŻąoe f tegoi t20.000

\\'.\ datki j ednoslek budŻeto[}ch t20.000

wydatki zrviązane z rcaIizacją
zadari statulowrch iedDostki

t20 .000

obs|uga długu pubIic'nego E3.100

75701 Ra:lic.enid : 11,|ufu ])ot<czeń i $  l a )

wydatki bicżące z lcgo: 8 t .100

\\,vpłat} z tyltlłu poręczcli i 83 .100

801 ośrviata i wyrhorvanie 323.000

8At 0t S:koh, podlklt o:t e 1tr.000

Wydalki bieitoe z teBo: 9.u00

wydatk i jed llostek bLldżcto*,'\ch z
tego:

l l 9 .000

lvynagrodzerlia i składki 17.000

\lydatki f\\ iązane z rcaIizacją
zadaar sraluto\\lch jednostki

42.000



801 )0 Ginnuzja 201.000

Wydatki bieżące z tego: 204.000

\łydatki jednostek budżetowych z 204.000

wynagrodzęnia i składki 204.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

49.000 16.000

9:109 Dony i ośrodki kultur)) t6.000

wydatki bieżące z tego: ló.000

dolacje na zadania bieżące ]ó'000

9: t95 Pozostąla działalność 19 000

Wydatki bieżące f tego: 49.000

dotacje lra zadaDia bieżące 49.000

900 GosDodarka komunalna 14.000

90095 Pozostą|ą działdlność 11.000

wydatki bieżące z tego: 14 .000

dotacje na zadania bieżące t4.000

ogól€m

rY tym:

wydatki bieżące

Łvdatkj rnajątkowe

296.r00

296.100

381.000

38t .000
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Z'Ł|ącznik nr 3
Do uchwaly Nr Ill/4/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2014 roku

Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji podmiotowej K\ł.ota dotacji
Drzedmiotowei

Kwota dotacji

I '154 ,154D4 tea|izacja zadań z zakesu bezpieczeństwa
publicznęgo

1 l  500

2. 154 .I5405 - tea|izacja zadari z zakresu befpieczeństwa
publicznego

80 000

3_ '154 '15405 realiz cia zadari z zakesu ochrony
DrzeciwDożalowei

7 000

921 92Io9 rca|izacia zadań z zakresu kulttu v I  l7 t  000
1 . 921 92I |6 - realizacia 7'adań z zakresu kultury 720 000 300 000
5. 921 q2l I 8 - real izacia Zadań Z,/akresu kultury 393 000
6. 926 q2ó0 |- realizacia Zadań z zakresu kuItun fizvcznei 720 000 75 000
Razem sektor finansów oublicznvch 2 284 000 720 000 4'73 500
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załączn|k ft 4
Do uchwały III/4/l4
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dotacje f budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finanŚów publicznych w 2014 roku

Lp. Dział kozdział Kwota dotacji
podmiotowei

Kwota dotacj i
przedmiotowei

Kwota dotacj i
celowei

I. Dotacie dlo ietlnos|ek spozd sekIor4 linonsów llublicznych
I '754 7 5412 realizacja zadań z fakesu ochrony

pŹecrwpoż.rowe]
6t 000

2. 801 80104 realizacja zadań z zakesu opiekr
przedszkolnei dzieci

560 000

3 . 801 80195 realizacja zadań z zakresu oświaty
i wychowania

000

4. 851 85154. realizacja zadań z zakesu przeciwdziałania
alkoholizmowi

182 000

5 . 851 85195- real izaca zadań z zakesu ocltony zdlo\łia 000
6. 852 85295- realizaca zadań f fakesu pomocY społęcznei 87 000
7. 853 85306 realizacja zadń z zakresu sprawowanra

opieki nad dziećmi do lat 3
40 000

8. 900 90095 - realizacja zadań z zakesu gospodarki
komunalnei

21  000

9. 921 92|95- rcal'iz'acia zadań z zakresu kulturv 17 000
10. 926 92605 realizacjazadań z zakresu kultury fizycznej

r sDortu
575 000

Rau em 'ektor nie zaIicldn\ do f indn.ó\ł pub|icu nlch
I 613 000


