
Budzetu

Miasta Rawa Mazowiecka

na 2011 rok

Stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku 0 finansach publicznych Burmistrz Miasta

przedklada Wysokiej Radzie

Projekt budietu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.



RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA
z dnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budietu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 91it. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i
poz.146 i Nr 106 poz.675) oraz art. 211,212,214,239,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28,
poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835 i Nr 152 poz.1020) Rada Miasta uchwala, co
nast~puje:

§ 2.Uchwala si~ dochody budzetu w lqcznej wysokosci 50.212.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem
nr 1,
wtym:

1) dochody biezqce w wysokosci 44.537.400 zl.
2) dochody majqtkowe w wysokosci 5.674.600 zl.

§ 3. W ramach og61nej kwoty dochod6w wyodr~bnia si~:
1) planowanq dotacj~ z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail z zakresu administracji

rzqdowej zleconych gminie w wysokosci 4.156.628 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2,
2) planowanq dotacj~ otrzymanq na realizacj~ zadail wykonywanych na podstawie

porozumieil (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokosci
1.200.000 zl. zgodnie z zalqcznikiem nr 3.

§ 4. Ustala si~ wydatki budzetu w lqcznej wysokosci 59.750.000 zl. zgodnie z zalqcznikiem
Nr4, wtym:

1) wydatki biezqce w wysokosci 44.296.000 zl.
2) wydatki majqtkowe w wysokosci 15.454.000 zl.
2a) zestawienie zadail inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku
przedstawia zalqcznik nr 4 A.

§ 5. W ramach og61nej kwoty wydatk6w wyodr~bnia si~:
1) wydatki na finansowanie zadail z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w

wysokosci 4.156.628 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 5,
2) wydatki na finansowanie zadail biezqcych wykonywanych na podstawie porozumieil

(um6w) z jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokosci 1.200.000 zl, zgodnie
z zalqcznikiem nr 6.



§ 6. R6znica mi~dzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budzetu w
wysokosci 9.538.000 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z zaciqgni~tych
kredyt6w.

§ 7. I.Ustala si~ przychody budzetu w lqcznej wysokosci 11.888.000 zl i rozchody budzetu w
lqcznej wysokosci 2.350.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem m 7.

2. Rozchody budzetu miasta pokryte zostan'l:.przychodami z kredyt6w w wysokosci
2.350.000 z1.

§ 8. Ustala si~ limit zobowi'l:.zan z tytulu zaciqganych kredyt6w i pozyczek oraz emitowanych
papier6w wartosciowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie wyst~puj'l:.cego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci
1.200.000 zl, •

2) finansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokosci 12.000.000 zl,
3) splat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowi'l:.zan z tytulu zaciqgni~tych kredyt6w

pozyczek w wysokosci 2.900.000 z1.
4) wyprzedzaj'l:.ce finansowanie dzialan finansowanych ze srodk6w pochodz'l:.cych z

budzetu Unii Europejskiej 500.000 z1.

§ 9. W budzecie tworzy si~ rezerwy:
1) og6ln'l:. w wysokosci 81.179 zl,
2) celOW'l:.w wysokosci 20.000 zl, z przeznaczeniem na zarz'l:.dzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala si~ kwot~ wydatk6w przypadaj'l:.cych do splaty w 2011 roku, zgodnie z
podpisanymi umowami z tytulu por~czen i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokosci
750.000 z1.

§ 11. Dochody i wydatki budzetu obejmuj'l:. dochody z tytulu oplat pobieranych za zezwolenia
na sprzedaz napoj6w alkoholowych i wydatki budzetu na realizacj~ zadan uj~tych w
gminnym programie profilaktyki i rozwi'l:.zywania problem6w alkoholowych, zgodnie z
za1'l:.cznikiem m 8.

§ 12. Wydatki budzetu miasta obejmuj'l:.planowane kwoty dotacji w tym:
1) dla jednostek sektora finans6w publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,

przedmiotowe i celowe w l'l:.cznej wysokosci 2.700.000 z1., zgodnie z za1'l:.cznikiem
m9,

1) dla jednostek spoza sektora finans6w publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,
przedmiotowe i celowe, w l'l:.cznej wysokosci 987.000 z1., zgodnie z za1'l:.cznikiem
ml0.

§ 13. U stala si~ plan dochod6w i plan wydatk6w zwi'l:.zanych z realizacj'l:. zadan okreslonych
w ustawie Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z za1'l:.cznikiem mIl.

§ 14. Ustala si~ plan przychod6w i koszt6w zaklad6w budzetowych zgodnie z za1'l:.cznikiem
m 12.



1) dokonywania zmian wydatk6w biezqcych budzetu w granicach dzialu, polegajqcych
na przesuni~ciach mi~dzy rozdzialami w zakresie uposazenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w zakresie wydatk6w maj'ttkowych w dzialach mi~dzy
zadaniami, w ramach planu naklad6w maj'ttkowych, do wysokosci umozliwiaj'tcej
realizacje zadania.

2. Upowaznia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom
jednostek budzetowych uprawnien do dokonywania przeniesien w planie wydatk6w
biez'tcych w obr~bie wydatk6w dzialu zwi'tzanych z realizacj't zadan statutowych jednostki
budzetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budzetu upowaznia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
do:

1) zacictgania kredyt6w i pozyczek do wysokosci poszczeg61nych limit6w zobowi'tzan
okrdlonych w § 8 uchwaly.

2) lokowania w trakcie realizacji budzetu czasowo wolnych srodk6w budzetowych na
rachunkach w innych bankach niz bank prowadz'tcy obslug~ budzetu.

3) przekazywania uprawnien jednostkom organizacyjnym do zacictgania zobowi'tzan z
tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnym jest niezb~dna dla
zapewnienia cictglosci dzialania Miasta i z kt6rych wynikaj'tce platnosci wykraczaj't poza
rok budzetowy.

§ 17. Wykonanie budzetu powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka .

§ 18. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z moc't obowi'tzuj'tc't od 1 stycznia 2011
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego oraz
ogloszeniu.



Plan dochod6w
budi:etu Miasta na 2011 rok

Zalqcznik nr 1
do Uchwaly Nr /10
Rady Miasta
z dnia 2010 r.

Dzial Rozdzia § Nazwa Plan
2011 r.

1 2 3 4 6

OGOLEM w tym: 50212 000

dochody biezqce 44537400

dochody maj'ltkowe 5674600

600 Transport i I~cznosc 100000

wtym:

dochody biezqce w tym: 100000

w drodze um6w lub porozumien j.s.t. 100000

2320 dotacje celowe otrzymane z 100000

- powiatu .
700 Gospodarka mieszkaniowa

oraz niem.uslugi komunalne 5255000
,..... wtym:

dochody biezqce 1 055000
dochody majqtkowe 4200000

0470 wptywy z oplat za zarz'ld
uzytkowanie i uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci 400000

0690 wptywy z r6znych oplat 30000
0750 dochody z najmu i dzierzawy 620000
0760 wplywy z tytulu przeksztakenia

prawa uzytkow.wieczystego 20000
0770 wptywy z tytulu odplatnego

nabycia prawa wlasnosci
nieruchomosci 4 180000

0910 odsetki od nieterminowych
wplat z tytulu podatk6w i oplat 5000

750 Administracja publiczna 227821
wtym:
dochody biezqce w tym: 227821
z zakresu ad.rzqdowej i innych zlec. 117491

2010 dotacje celowe
otrzymane z budzetu
panstwa na realizacj« zadan
biez'lcych z zakresu
administracji rzqdowej
zleconych gminom 117491



Dzial Rozdzia § Nazwa Plan

2011 r.

1 2 3 4 6

2360 dochody j.S.t.zwillzne z
real.zadan z zakresLl a.rzlldowej. 330

0570 grzywny, mandaty ... 50000
0970 wplywy z r6znych dochod6w 60000

751 Urz~dy naczelnych organow

wladzy panstwowej, I<ontroli... 3 105

wtym:
dochody biezllce w tym: 3 105
z zakresLl ad.rzlldowej i innych zlec. 3 IDS

2010 dotacje celowe ... 3 105
756 Dochody od osob prawnych

od osob fizycznych

i innych jednostek

nie posiadajl!cych .
osobowosci prawnej 25350215

wtym:
dochody biezqce 25350215

0350 podatek od dzialalnosci
gospodarczej os6b fizyczn.
oplacany w fonnie karty podatk. 80000

0310 podatek od nieruchomosci 8800000
0320 podatek rolny 50000
0340 podatek od srodk6w transport. 630000
0500 podatek od czynnosci

cywilnoprawnych 780 000
0360 podatek od spadk6w i darowizn 70 000
0430 wplywy z oplaty targowej 180000
0910 odsetki od nieterminowych

wplat z tytLllu podatk6w 50 000
0410 Wplywy z oplaty skarbowej 500 000
0490 Wplywy z innych lokalnych oplat 150000
0010 podatek dochodowy os. fiz. 13680215
0020 podatek dochodowy os.praw. 380 000

758 Ro:ina dzialalnosc 9 135626

wtym:
dochody biezqce 9 135626

2920 subwencje og61ne z budzetu
panstwa 9035626

0920 pozostale odsetki 100 000



Dzial Rozdzia § Nazwa Plan

2011 r.

1 2 3 4 5

801 Oswiata i wychowanie 3275550

wtym:
dochody biezqce w tym: 3275 550
w drodze um6w lub porozumien j.s.t. 1 lOa 000
srodki na zadania biezqce z udziatem
srodk6w unijnych I 325550

0970 wptywy z r6Znych dochod6w 850 000
2310 dotacje celowe I lOa 000
2007 dotacje rozwojowe I 126718
2009 dotacje rozwojowe 198832

851 Ochrona zdrowia 313000

wtym:
dochody biezqce 313 000

0480 wplywy z oplat za zezwolenia .
na sprzedaz alkoholu 313 000

852 Pomoc spoleczna 4862083

wtym:
dochody biezqce w tym: 4862 083
z zakresu ad.rzqdowej i innych zlec. 4 036 032

2010 dotacje celowe ... 4 036 032
2030 dotacje celowe ... 731051
0830 wptywy z ustug 50 000
2360 dochody j.s.t.zwiqzne z realiz ... 45 000

900 Gospodarka komunalna 15000

wtym:
dochody biezqce 15 000

0690 wptywy z r6Znych oplat 15 000
921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 200000

wtym:

dochody biezqce 200 000
0970 wplywy z r6Znych dochod6w 200 000

926 Kultura fizyczna i sport I 474600

wtym:
dochody majqtkowe w tym: I 474600
srodki na inwestycje 1 474600

6290 srodki na dofinansow.wlasnych inw. 500 000
6300 wptywy z tyt.pomocy finansowej ... 974600



Zahtcznik nr 2
Do uchwaly Nr / 10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Dochody zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan
zleconych

dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2011 r.

Dzial Rozdzial § Dotacje
og61em •

1 2 3 4

750 75011 2010
117.491

751 75101 2010 3.105

852 85212 2010 3.927.838

852 85213 2010 5.698

852 85228 2010
102.496

Og61em 4.156.628



Zalqcznik nr 3
Do uchwaly Nr / 10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Dochody zwi~zane z realizacj~ zadan na podstawie
porozumien mi~dzy jednostkami samorz~du terytorialnego i Miastem

Rawa Mazowiecka w 2011 roku

Dzial Rozdzial §* Dotacje

og61em

1 2 3 4
600 60014 2320 100.000

801 80101 2310 500.000

801 80104 2310 600.000

Og61em 1.200.000



Plan wydalk6w na 2011 rok Zalqcznlk nr 4 do uchwaly Nr 110 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010 roku

Z tego

1 tego: zt po

I: tego: wydatki na programy tym: zakup j

Dz.al Rozdzial Nazwa Plan Wydatki obj~cieakcji iWydalki bieiqce
wydalki jednoslek wynagrodzenia i wydatki zwiqzane z dOlacje na swiadczenia na

finansowane z wyplaly z tytulu majqlkowe inweslycje i zakupy na programy finansowane udzlat6w oraz
budtelowych, skladki ad nich realizacjq ich zadanla bletclce rzecz os6b

udziatem srodk6w. 0 por~zen i obsluga dtugu inwestYCYJne z udzialem srodk6w, 0 wniesienie
naliczane, stalutowych zadan; fizycznrch;

klOi"ych mowa wart. 5 gwarancji kl6rych 7bwa wart. 5 wklad6w do
usl.1pkl2i3 us!. 1 k1213. sp61ekprawa

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo Ilowleclwo 7000 7000 7000 7000

01030 Izby rolnicze 1000 1000 1000 1000

01095 Pozostala dzialalnoM 6000 6000 6000 6000
500 Handel 45000 45000 45000 45000

50095 Pozostala dzialalnosc 45 000 45 000 45 000 45 000
600 Transport II~cznosc 7370000 1 050 000 1048000 150 000 898000 2000 6320 000 6320 000

60014 Droai Dubliczne Dowialowe 100 000 100 000 100 000 100 000
60016 Drooi Dubliczne minna 7270 000 950 000 948 000 150 000 798 000 2 000 6320 000 6320 000

700 GosDodarka mieszkan. 500000 420000 420000 420000 80 000 80 000
70005 Gosoodarka runlami 100 000 20000 20000 20000 80 000 80000
70021 TBS 350000 350000 350 000 350000
70095 Pozoslala dzialalnosc 50000 50000 50000 50000

"710 Dzialalnosc usluaowa 150 000 150000 150 000 10000 140 000
71014 ODracowania Qeodezvjne 140000 140000 140000 10000 130000
71035 Cmenlarze 10000 10000 10000 10 000

750 Administracja publlczna 5499000 5475000 5355500 4145000 1 210 500 119500 24000 24 000
75011 Urzedv wo'ew6dzkie 475000 475000 475000 462000 13000
75022 Rada miasla 150000 150000 35000 3000 32000 115000
75023 Urzedv miasl 4720000 4720000 4715500 3675000 1040500 4500
75075 Promoc'a ',s.t. 130000 130000 130000 5000 125 000
75095 Pozostala dzialalnosc 24000 24000 24000

751 Urzedy naczeln. oraan. 3105 3105 3105 3105
75101 Urzedv naczeln. oraan6w 3105 3105 3105 3105

754 Bezpieczeristwo publlcz. 686 000 686000 536000 476500 59500 130 000 20000
75405 Komendv Dowialowe Polic'i 85000 85 000 85000
75412 Oeholnieze slraze Dozarne 45000 45000 45000
75414 Obrona evwilna 8000 8 000 8000 1500 6500
75416 Slraz Mie'ska 528000 528000 508000 475000 33000 20000
75421 Zarzadzanie krvzvsowe 20000 20000 20000 20000

756 Dochody od oS.prawn. 60 000 60 000 60 000 28000 32 000
76547 Pob6r Dodalk6w 60000 60000 60000 28000 32000

757 Obsluga dlugu publiczn. 1000 000 1 000 000 750000 250 000
75702 Obsluaa DOD.wart,kredvt6w 250000 250000 250000
75704 Rozliezenia z tvt.Doreez. 750000 750000 750000 I

"7<8 R6zne rozliczenla 81179 81179 81179 81179
75818 Rezenwv oa61ne 81179 81179 81179 81179

801 Oswiata I wychowanle 21261480 21161480 19616430 15459460 4156970 144 000 75500 1 325550 1 000 000 100 000
80101 Szkolv Dodslawowe 7595700 7545700 7534900 6135350 1 399550 10 800 50000 50000
80103 Oddzialv przedszkolne 964050 964050 964050 803340 160710
80104 Przedszkola 5609180 5609180 5474280 4162470 1311810 100000 34900
80110 Gimnazja 5441000 5391000 5381 200 4356300 1024900 9800 50000 50000
80145 Kom.eazaminaevine 2000 2000 2000 2000
80146 Doksztaleanie i dosk.zaw. 80000 80000 80000 80000
80195 Pozoslala dzialalnoM 1 569550 1569550 180000 180000 44000 20000 1325550

851 Ochrona zdrowia 373 000 373 000 185 000 51 000 134 000 188 000
85154 Przeeiwdzialanie alkohol .. 313000 313000 155000 51000 104000 158000
85195 PDzostala dzialalnosc 60000 60000 30000 30000 30 000

852 Pomoc spoleczna 7483436 7483436 2237718 1873316 364402 60 000 5185718



85212 wiadczenia rodzinne 4049838 4049838 270902 218400 52502 3778936
85213 Sktadki na ubezoieczenia 30 416 30416 30 416 30416
85214 Zasilki i pomoc w nalurze 506977 506977 120 000 120 000 386977
85215 Dodatki mieszkaniowe 600 000 600 000 600 000
85216 Zasilki stale 293805 293805 293805
85219 O~rodki oomocv sooleczne' 1 109900 1 109900 1 105900 975300 130 600 4 000
85228 Uslu i opiekuncze 703500 703500 696500 649200 47300 7 000
85295 Pozostala dzialalno~c 189 000 189 000 14 000 14 000 60 000 115000

854 Edukacyjna opleka WYch. 435800 435800 285800 270770 15030 150 000
85401 wietlice szkolne 285800 285800 285800 270 770 15030
85415 Pomoc mater.dla uczni6w 150 000 150 000 150 000

900 GosDodarka komunalna 3455000 2525 000 2525 000 19 000 2506 000 930 000 930 000
90001 Gosoodarka ~ciekowa 30 000 30 000 30 000 30 000
90003 Oczyszczanie miast 350 000 350 000 350 000 7 000 343 000
90004 Utrzvmanie zieleni 650 000 650 000 650 000 650 000 ,

90013 Schroniska dla zwierzat 80 000 80 000 80 000 80 000
90015 O~wietlenie ulic 670 000 670 000 670 000 12 000 658 000
90019 Wplywy i wvdatki 15 000 15 000 15 000 15 000
90095 Pozostala dzialalno~c 1660 000 730 000 730 000 730 000 930 000 930 000

921 Kultura I ochr.dziedzlctw. 2135 000 2135 000 70000 70 000 2 065 000
92109 Domv i o~rodki kullurv 1030 000 1030 000 1030 000
92116 Biblioleki 620 000 620 000 620 000
92118 Muzea 345000 345 000 345 000
92195 Pozostala dzialalnosc 140 000 140 000 70 000 70 000 70 000

'126 Kultura fizyczna I sport 9205 000 1205 000 95 000 95 000 1 100 000 10 000 8 000 000 8 000 000
I 92601 ObieklV sportowe 8620 000 620 000 620 000 8 000 000 8 000 000
I 92605 Zadania z zakr.soortu 585000 585 000 95 000 95 000 480 000 10 000
I OGotEM 59750 000 44296 000 32720 732 22486151 10234581 3687 000 5562718 1 325550 750 000 250 000 15454 000 14524000 9300 000



Zah\ccznik ill 4 A
Do uchwaly Nr /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
zdnia 2010r.

Lp Nazwa zadania Planowane
naklady og61em Srodki wlasne Kredyty Inne w tym

dotacje
1 2 3 4 5 9.

I. DZIAL 600 6.320.000 2.282.000 4.038.000
TRANSPORTIL~CZNOSC
Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne 6.320.000 2.282.000 4.038.000

l. Przebudowa skrzyzowania ulic 6.000.000 1.962.000 4.038.000
Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z
rozbudowq infrastruktury drogowej ulicy
Katowickiej realizowne w ramach
programu pn.: "Narodowy Program
Przebudowy Drag Lokalnych 2008 -
2011 ". .

2. Budowa ul.Murarskiej 240.000 240.000
3. Opracowanie dokumentacji technicznej 40.000 40.000

budowy ronda na skrzyzowaniu
ul.Jerozolimskiej,Bilej i Mszczonowskiej

4. Opracowanie dokumentacji technicznej 40.000 40.000
budowy ul.Batorego

II. DZIAL 700 - GOSPODARKA 80.000 80.000
MIESZKANIOWA
Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami 80.000 80.000

I. Zakup gruntaw w zasoby komunalne 80.000 80.000



Lp Nazwa zadania Planowane
naldady og61em

Srodki wlasne Kredyty Inne w tym
dotacje

III. DZIAL 750 - ADMINISTRACJA 24.000 24.000
PUBLICZNA
Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnoN: 24.000 24.000

l. 24.000 24.000
"Budowa Zintegrowanego Systemu e-
Uslug Publicznych Wojew6dztwa
L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)" -
dotacja dla Wojew6dztwa L6dzkiego

v. DZIAL 801- OSWIATA I 100.000 100.000
WYCHOWANIE
Rozdzial 80101- Szkoly podstawowe 50.000 50.000

l. 50.000 50.000
Opracowanie dokumentacji technicznej
remontu pomieszczen kuchni i sto16wki
oraz adaptacji pomieszczen .
magazynowych na potrzeby szatni w
Szkole Podstawowej Nr 2

Rozdzial 80110- Gimnazja 50.000 50.000

l. Opracowanie dokumentacj i technicznej 50.000 50.000
zagospodarowania piwnic w budynku
Gimnazjum nr 1

DZIAL 900 - GOSPODARKA 930.000 430.000 500.000
KOMUNALNA



Lp Nazwa zadania Planowane Wtym:
naklady og61em

Srodki wtasne Kredyty Inne w tym
dotacje

Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc 930.000 430.000 500.000
Wniesienie wkladu pieniyznego do sp61ki z 930.000 430.000 500.000

oo.Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja

VI. DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA I 8.000.000 1.525.400 5.000.000 1.474.600
SPORT
Rozdzial92601 - Obiekty sportowe 8.000.000 1.525.400 5.000.000 1.474.600

1. Budowa krytej plywalni wraz ze 8.000.000 1.525.400 5.000.000 1.474.600
sztucznym lodowiskiem w Rawie
Mazowieckiej

OGOLEM 15.454.000 4.441.400 9.538.000 1.474.600



Zalqcznik ill 5
Do uchwaly Nr /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Plan wydatk6w zwi~zanych z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami dla
Miasta Rawa Mazowiecka w 2011 r.

z tego:

wtym:

Wydatki wydatki
Dzial Rozdzial og61em Wydatki wynagrodzenia

zwi~zane z
swiadczenia na Wydatki

(6+10) bie:i~ce pochodne od
realizacj~

rzecz os6b maj~tkowe
wynagrodzen

zadan
fIzycznych

statutowyc
h

1 2 5 6 7 8 9 10
750 75011 117.491 117.491 117.052 439

751 75101 3.105 3.105 3.105
.

852 85212 3.927.838 3.927.838 115.600 33.502 3.778.736

852 85213 5.698 5.698 5.698

852 85228 102.496 102.496 99.296 3.200

4.156.628 4.156.628 340.751 37.141 3.778.736



Zalqcznik ill 6
Do uchwaly Nr /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan na podstawie
porozumien mi~dzy jednostkami samorz~du terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2011 roku

z tego:

Wydatki
wtym:

Dzial Rozdzial og61em Wydatki wynagrodzenia i wydatki zwi~zane Wydatki
(4+8) biei:~ce pochodne od z realizacj~ zadan dotacje maj~tkowe

wynagrodzen statutowych

1 2 3 4 5 6 7 8
600 60014 100.000 100.000 100.000 .
801 80101 500.000 500.000 410.000 90.000

801 80104 600.000 600.000 480.000 120.000

1.200.000 1.200.000 890.000 310.000



Zalqcznik nr 7
Do uchwaly Nr 110
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2011 roku

VVyszczeg6lnienie Plan na
2011 rok

§ Saldo Przychody Rozchody
Finansowanie deficytu 9.538.000 11.888.000 2.350.000
budzetowe~o o~6lem
Przychody z zaciqgni~tych 952 11.888.000
kredyt6w i pozyczek og6lem
wtym:
- przychody z zaciqgnifitych

11.888.000kredyt6w na rynku krajowym
na pokrycie deficytu budtetu

Wolne srodki jako nadwyzka
srodk6w pieni~znych na 955
rachunku biezqcym budzetu
Miasta wynikaj'l.ca z rozliczen
kredyt6w i pozyczek z lat
ubieglych

Splaty otrzymanych krajowych 992 2.350.000
pozyczek i kredyt6w



Zalqcznik ill 8
Do uchwaly Nr /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Dochody z tytulu oplat z za zezwolenia na sprzedai: napoj6w alkoholowych i wydatki na realizacj~ zadan uj~tych w miejskim
programie profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowych w 2011 roku

wydatki swiadczenia dotacje

Wydatki Wynagrodzenia zwi~zane z na rzecz

Dzial Rozdzial §
Dochody Wydatki

biei:~ce i pochodne od realizacj~ os6b
og61em og61em

wynagrodzen zadan flzycznychwtym:

statutowych

1 2
,..,

4 5 6 7 8 9 10.)

851 85154 0480 313.000 313.000 313.000 51.000 104.000 158.000



Zalqcznik ill 9
Do uchwaly Nr /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Dotacje z budzetu dla podmiot6w sektora finans6w publicznych
w 2011 roku

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

1. Dotacje dlajednostek sektorafin ansow publicznych

1. 754 75405 - realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa 85.000
publicznego

2. 921 92109 - realizacj a zadan z zakresu kultury 1.030.000
3. 921 92116 - realizacja zadan z zakresu kultury 620.000
4. 921 92118 - realizacja zadan z zakresu kultury 345.000
5. 926 92601- realizacj a zadan z zakresu kultury fizycznej i 620.000

sportu
Razem sektor finans6w publicznych 1.995.000 620.000 85.000



Zalqcznik ill 10
Do uchwaly Nr /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

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

II. Dotacje dla ;ednostek spoza sektorafinans6w publicznych
1. 754 75412 - realizacja zadan z zakresu ochrony 45.000

przeciwpozarowej
2. 801 80104 - realizacj a zadan z zakresu opieki 100.000

przedszkolnej dzieci
3. 801 80195 - realizacja zadan z zakresu oswiaty i 44.000

wychowania
4. 851 85154- realizacja zadan z zakresu przeciwdzialania 158.000

alkoholizmowi
5. 851 85195- realizacja zadan z zakresu ochrony zdrowia 30.000
6. 852 85295- realizacja zadan z zakresu opieki spolecznej 60.000
7. 921 92195- realizacja zadan z zakresu kultury 70.000
8. 926 92605 - realizacja zadan z zakresu kultury fizycznej i 480.000

sportu
Razem sektor nie zaliczany do finans6w publicznych 987.000



Zal£tcznik ill 11
Do uchwaly Nr 110
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Plan dochod6w iwydatk6w zwi~zanych z realizacj~ zadan okreslonych w ustawie
Prawo ochrony srodowiska

w 2011 roku

Lp. Wyszczeg61nienie Plan na 2011 r.

I. Dzial 900- Gospodarka komunalna i ochrona
15.000

srodowiska
Par. Wplywy z r6znych oplat ( dochody z oplat zwi£tzanych z 15.0000690 ochron£t srodowiska)

Dzia1900, rozdzial90019- Wplywy i wydatki zwi~zane z
gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze
srodowiska. 15.000
Wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan okreslonych w
ustawie Prawo ochrony srodowiska
Wydatki biez£tce jednostek budzetowych zwi£tzane z 15.000realizacj£t zadan statutowych



Zalqcznik nr 12
Do uchwaly Nr / 10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2010 r.

Lp. Nazwa Zakladu Dzial Rozdz. Planowany Planowane przychody na Planowane na 2011 r. Planowany
budzetowego stan srodk6w 2011r. wydatki stan

obrotowych Og61em W tym dotacja Og61em Wtym srod.obrot.
na pocz.20 11r. przedmiotowa wplata do na koniec

z budzetu budzetu 2011 r.

1. Osrodek Sportu

i Rekreacji 926 92601 95.000 1.246.800 620.000 1.240.000 101.800



- obowiqzujqce uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada
2003 roku 0 dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego oraz w ustawie
o finansach publicznych,

- informacjl( uzyskanqz Ministra Finans6w z dnia 12 pazdziernika 2010 roku
okreslajqcq wysokosci kwot planowanych subwencji og61nych z budzetu panstwa
dla miasta Rawa Mazowiecka w 2011 roku oraz planowanych udzialach miasta Rawa
Mazowiecka we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych,

- informacjl( Wojewody L6dzkiego z dnia 22 pazdziernika 2011 roku okreSlajqcq
wysokosc kwot planowanych dotacji celowych z budzetu panstwa dla miasta Rawa
Mazowiecka na realizacje zadan wlasnych i zleconych na 2011 rok

- prognozowane dochody wlasne miasta w 2011 roku z tytulu podatk6w
lokalnych i oplat przy uwzgll(dnieniu stawek podatk6w lokalnych jakie zostaly
uchwalone przez Rade Miasta na 2011 rok oraz przewidywane dochody uzyskane za
rok poprzedni.

W 2011 roku prognozuje sil( dochody budzetu miasta w wysokosci 50.212.000 zl..
tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochod6w budzetu uzyskanych w roku
poprzednim.

Gl6wne zr6dla planowanych dochod6w Miasta w 2011 oraz ich procentowy udzial w
dochodach og6lem przedstawiajq sil( nastl(pujqCo:

II Subwencja og61na z budzetu panstwa w kwocie 9.035.626 zl., kt6ra stano wi
18,0 % planowanych dochod6w og6lem,

21 Dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacjl( zadan zleconych i wlasnych oraz
pozostale dotacje celowe w kwocie 4.887.679 zl., kt6re stanowiq 9,7 % planu
dochod6w og6lem,

31 Dotacje od innych j .S.t na realizacjl( zadan biezqcych w kwocie 1.200.000 zl., kt6ra
stanowi 2,4 % planu dochod6w og6lem,

41 Dochody wlasne miasta z tytulu podatk6w i oplat lokalnych oraz udzial6w
w podatkach PIT i eIT na kwotl( 25.350.215 zl. i stanowiq50,5% planu
dochod6w,

61 Pozostale dochody wlasne w kwocie 4.483.480 zl. i stanowiq 9,0 %
dochod6w og6lem.



Podstawowym zr6dlem dochod6w budzetu miasta w 2011 roku tj. ponad 50 % stanowic b~det

dochody wlasne z podatk6w i oplat 10kalnych, dochody z udzia16w w podatkach, taki poziom

dochod6w z tych tytu16w utrzymuje si~ od kilku lat.

Planowane dochody w poszczeg6lnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawiajet si~
nast~pujetCo:

- dochody w § 2320 w kwocie 100.000 zl. to planowana dotacja celowa z budzetu Powiatu
Rawskiego przeznaczona na pokrycie biezetcych wydatk6w w zakresie utrzymania i
remont6w dr6g powiatowych przebiegajetcych w granicach administracyjnych miasta Rawa
Mazowiecka.

Dz. Rozdz. § Zrodla dochodu Plan na
2011 r.

0470 Wplywy z oplat za zarzetd i 400.000
uzytkowanie wieczyste nieruch.

0690 Wplywy z r6znych oplat 30.000
0750 Dochody z najmu i dzierzawy 620.000
0760 Przeksztalcenie prawa uzytkowania 20.000

wieczystego na wlasnosc
0770 Wplywy ze sprzedazy skladnik6w 4.180.000

majettkowych w tym:

- sprzedaz grunt6w i nieruch. pod
zabudow~ przemyslowet
i uslugowet oraz pod
budownictwo mieszkaniowe

0910 Odsetki od nieterminowych wplat 5.000

Wplywy z oplat za zarzad trwaly dotyczet oplat pobieranych od OSiR, natomiast
wplywy z tytulu oplat za uzytkowanie wieczyste grunt6w Set pobierane stosownie do
obowietzujetcych przepis6w od os6b prawnych i od os6b fizycznych.

Wplywy z r6znych oplat dotyczet planowanych do uzyskania oplat adiacenckich z
tytulu podzia16w nieruchomosci, oplat planistycznych a takze oplat za sluzebnosci przesylu
sieci infrastruktury technicznej, jak r6wniez oplat z tytulu zwrotu nieruchomosci ..

Dochody z najmu i dzierzawy dotyczet g16wnie oplat z tytulu dzierzawy grunt6w pod
pawilonami handlowymi na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza, dzierzaw grunt6w na
cele inwestycyjne i rolne na terenie miasta oraz oplat za czynsze z tytulu wynajmu socjalnych
lokali mieszkalnych oraz dochody z wynajmu lokali uzytkowych w zasobach budynk6w
stanowietcych wlasnosc miasta Rawa Mazowiecka.



Dochody z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
obejmujq planowane wplywy za przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego gruntow w
prawo wlasnosci .

Na plano wane wplywy ze sprzedazy skladnikow maiatkowych sklada si(( mi((dzy
innymi sprzedaz nieruchomosci gruntowych pod zabudow(( przemyslowq i uslugowq zgodnie
z przygotowanq ofertq inwestycyjnq:

• ul. Mszczonowska ok. pow. okolo 1,0 ha - na cele przemyslowo uslugowe
• ul. Kolejowa ok. pow. ok. 0,5 ha na cele uslugowe
• ul. Miodowa (strefa Skierniewicka) i grunty we wsi Konopnica pod przemysl

i skladowanie towarow

Odsetki dotyczq nieterminowych wplat z tytulu dzierzawy i uzytkowania wieczystego
i innych oplat.

- § 201 w kwocie 117.491 z1. to planowana dotacja z budzetu panstwa na realizacj(( zadan

zleconych z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych w Urz((dzie Miasta Rawa

Mazowiecka oraz w § 2360 dochody w kwocie 330 zl. stanowiq" prowizj((" naleznq dla

miasta z tytulu pobierania i przekazywania do budzetu panstwa dochodow z oplat za

udost((pnianie informacji z zakresu ewidencji ludnosci.

- w § 0570 planuje si(( dochody z mandatow nakladanych przez funkcjonariuszy Strazy

Miejskiej na kwot(( 50.000 zl

- w § 0970 planowane Sq dochody w kwocie 60.000 z1. obejmujq: dochody z oplat za

r specyfikacje do przetargow, refundacj(( wydatkow z lat ubieglych, wyplaty odszkodowan z

tytulu urnow ubezpieczeniowych oraz inne dochody nalezne dla rniasta.

Dzial751 - Urz~dy naczelnych organow wladzy paiistwowej,
kontroli

- dochody w § 2010 w kwocie 3.105 z1. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego
przeznaczona na pokrycie wydatkow zwiqzanych z prowadzonq w Urz((dzie Miasta w
Wydziale Spraw Obywatelskich stalq aktualizacjq spisu wyborcow z terenu rniasta Rawa
Mazowiecka - zadanie to jest zlecone z zakresu adrninistracji rzqdowej.

Dzial756 -Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i innych
jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej 25350 215 zl.



- w § 035 planowane Sqwplywy 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 Urzqd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.
Z takiej formy opodatkowania dochod6w korzystajuz caraz mniejsza liczba podatnik6w z
uwagi na zmiany przepis6w prawa w tym zakresie- ograniczony zostaje znacznie krqg
podmiot6w gospodarczych uprawnionych do korzystania z tej farmy opodatkowania
dochod6w,

- w § 0310 w kwocie 8.800.000 zl. to plano wane do uzyskania wplywy z podatku od
nieruchomosci w 2011 roku. Plan dochod6w z tego podatku ustalono w oparciu 0 przyj~te
przez Rad~ Miasta stawki podatku jakie b~dq obowiqzywac w 2011 roku oraz przy
uwzgl~dnieniu lqcznych wielkosci powierzchni budynk6w, grunt6w oraz wartosci budowli
podlegajqcych opodatkowaniu tym podatkiem w skali calego miasta. W 2011 roku zalozono
wzrost wplyw6w z tego podatku z tytulu oddania do uzytkowania nowych powierzchni
zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,

- w § 0320 planuje si~ uzyskac dochody z podatku rolnego od os6b prawnych i os6b
fizycznych w kwocie 50.000 zl.,

- w § 0340 w kwocie 630.000 zl. to planowane do uzyskania dochody z podatku od srodk6w
transportowych od os6b prawnych i os6b fizycznych z terenu naszego miasta,

- w § 0360 planowane Sqwplywy podatku od spadk6w i darowizn, w 2011 roku szacuje si~
na kwot~ 70.000 zl. tj. na poziomie przewidywanego wykonania wplyw6w z tego podatku w
2010r.,
- w § 0430 dochody z oplaty targowej planuje si~ na kwot~ 180.000 zl.tj. na poziomie
przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0410 planuje si~ dochody z oplat skarbowych naleznych miastu, a wynikajqcych z

uregulowan prawnych zawartych w ustawie 0 oplacie skarbowej na kwot~ 500.000 zl.

podobnie jak w roku poprzednim,

- w § 0490 w wysokosci 150.000 zl. to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z

oplat za zaj~cia pasa drogowego zgodnie z uregulowan zawartych w ustawie 0 drogach

publicznych oraz wplywy z pozostalych oplat lokalnych zgodnie z obowiqzujqcymi

uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

- w § 0500 w kwocie 780.000 zl. to planowane wplywy z podatku od czynnosci cywilno -
prawnych od os6b prawnych i os6b fizycznych nalezne miastu na podstawie ustawy 0

podatku od czynnosci cywilno-prawnych, przyj~to planowane dochody na poziomie
przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

- w § 0910 w kwocie 50.000 zl. to planowane dochody z odsetek od nieterminowo
wnoszonych podatk6w i oplat wskazanych powyzej.

Z tytulu naleznych udzial6w w podatkach dochodowych stanowiqcych doch6d budzetu
panstwa planuje si~ nast~pujqce kwoty:



§ 0010 to p1anowane dochody z tytulu udzialu miasta Rawa Mazowiecka we
wplywach z podatku dochodowego odprowadzanego od dochod6w osobistych
mieszkanc6w miasta w kwocie lqcznej 13.680.215 zl. tj. w wysokosci jakiej
prognozuje te dochody dla naszego miasta Ministerstwo Finans6w.

Nalezne udzialy dla naszego miasta Sq przekazywane co mleSlqC przez Ministerstwa

Finans6w na rachunek bankowy budzetu miasta.

W 2011 roku gminy uzyskaj'l 37,12 % wplyw6w z podatku dochodowego PIT,jaki

zaplacili do budzetu panstwa podatnicy tego podatku zamieszkali na terenie danej

§ 0020 szacuje si~, ze z tytulu udzial6w miasta we wplywach z podatku dochodowego
od os6b prawnych - eIT w 2011 roku do budzetu miasta wplynie kwota 380.000 zl.
( poziom przewidywanego wykonania roku poprzedniego).

Do budzetu miasta przekazywane jest 6,71 % wplyw6w z tego podatku uzyskanych od

podmiot6w prowadz'lcych dzialalnosc gospodarcz'l na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Wplywy z tego podatku nie maj'l charakteru stalych dochod6w, a jego wysokosc

uzalezniona jest od dodatnich wynik6w finansowych uzyskanych w danym roku przez

podmioty prawne prowadz'lce dzialalnosc gospodarcz'l na terenie naszego miasta.

- planowane dochody w § 2920 w kwocie 9.035.626 zl. to planowana

z budzetu panstwa subwencja dla miasta Rawa Mazowiecka, wysokosc subwencji przyj~ta

zgodnie z przekazan'l informacj'l z Ministerstwa Finans6w. Planowana subwencja oswiatowa

na pokrycie wydatki biez'lce ponoszonych na utrzymanie szk61 podstawowych i gimnazj6w

miejskich w kwocie 8.995.778 zl. i subwencja r6wnowaz'lca w wysokosci 39.848 zl.

- planuje si~ uzyskac w ci<tgu roku odsetki od srodk6w zgromadzonych na rachunkach

bankowych budzetu miasta w kwocie 100.000 zl ..

- dochody w § 0970 w kwocie 850.000 zl. obejmuj'l nast~puj'lce pozycje

• wplywy z wynajmu pomieszczen w miejskich szkolach podstawowych oraz

gimnazjach w wysokosci 40.000 zl.

• srodki pochodz'lce z odplatnosci od rodzic6w dzieci ucz~szczaj'lcych do klas

zerowych w szkolach podstawowych za wyzywienie - kwota 160.000 zl.



• dochody w wysokosci 650.000 zl. to planowane wplywy z oplat od rodzic6w dzieci

przebywajqcych w przedszkolach miejskich wnoszone na pokrycie koszt6w

wyzywienia i koszt6w przygotowania posilk6w ,

- w § 2310 w kwocie 1.100.000 zl. to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka na pokrycie

koszt6w ksztalcenia w naszych szkolach uczni6w zamieszkalych na terenie Gminy Rawa

Mazowiecka oraz pokrycie koszt6w pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z terenu tej

gmmy, zgodnie z zawartym porozumieniem, wysokosc planowanej dotacji na pOZlOmle

przewidywanych wplyw6w uzyskanych z tego tytulu w roku poprzednim,

- w § 2007 i 2009 przyj'tto kwot't dotacji w wysokosci 1.325.550 zl. z Funduszu Spolecznego

DE z Kapitalu Ludzkiego na kontynuacj't w 2011 roku projekt6w realizowanego przez Szkol't

Podstawowq Nr 1 ( kwota 209.110 zl.) oraz projektu realizowanego w Szkole Podstawowej

Nr 2 ( kwota 1.116.440 zl.) zgodnie z podpisanymi umowami.

- planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 313.000 zl. nalezne z tytulu oplat

pobieranych za wydane pozwolenia na sprzedaz alkoholu w sklepach

i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

- obejmuje dotacj't celowq z budzetu panstwa w § 2010 w kwocie 4.036.032 zl przeznaczonq

na realizacj't nast'tpujqcych zadan:

• wyp1at't swiadczen rodzinnych oraz swiadczen alimentacyjnych dla uprawnionych

rodzin z terenu naszego miasta. Wyplata swiadczen rodzinnych i z funduszu

alimentacyjnego jest zadaniem zleconym dla miasta i jest w 100 % finansowana z

srodk6w z budzet panstwa - dotacja 3.927.838 zl.

• w kwocie 5.698 zl. na oplacenie skladek z tytulu ubezpieczenia spolecznego os6b

pobierajqcych swiadczenia z pomocy spolecznej,

• w kwocie 102.496 zl. na wykonywanie zadan zleconych w zakresie swiadczenia

specjalistycznych uslug opiekunczych przez opiekunki zatrudnione w MOPS.



- w § 2030 w kwocie 731.051 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,

- w § 2360 przyjmuje si€(do budzetu miasta dochody wlasne na kwot€( 45.000 zl. zwiqzane z

wykonywaniem powyzszych zadan zwiqzanych z obslugq wyplaty swiadczen

alimentacyjnych oraz uslug opiekunczych,

- dochody w § 0830 w kwocie 50.000 zl. to planowane do uzyskania wplywy z uslug

opiekunczych swiadczonych odplatnie przez pracownik6w socjalnych MOPS.

Dzial900 - Gospodarka komunalna 15 000 zl

- planowane dochody w § 0690 w kwocie 15.000 zl. to oplaty zwiqzku z realizacjq zadan

ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000 zl.

- w § 0970 w wysokosci 200.000 zl. to planowane do uzyskania w 2011 roku dochody

z wplat sponsor6w , zwiqzane z organizacjq kolejnej edycji imprezy masowej jakq jest Noc

Blusowa i Dni Rawy.

Planowane dochody w tym dziale dotyczq pozyskania srodk6w zewn€(trznych na

dofinansowanie budowy krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem z nast€(pujqcych

:h6del:

- § 6290 kwota 500.000 zl. to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie

z podpisanq umOWqwieloletniq,

- § 6300 na kwot€( 974.600 zl. to srodki pochodzqce z budzetu Powiatu Rawskiego zgodnie

z zawartym porozumieniem.



Nota objasniaj~ca do planu wydatk6w budzetu Miasta w 2011 roku.

Planuje sit( wydatki budzetu Miasta w 2011 roku na kwott( 59.750.000 zl. tj. na poziomie

92 % przewidywanego wykonania planu wydatkow budzetu realizowanych w 2010 roku.

Planuje sit( wydatki biezqce w wysokosci 44.296.000 zl., a wydatki majqtkowe- inwestycyjne

w kwocie 15.454.000 zl.

Przy okreSlaniu wysokosci planowanych wydatkow biezqcych budzetu Miasta przyjt(to :

- prognozowany srednioroczny wskaznik wzrostu cen towarow i uslug na poziomie 102,9 %

podobnie jak przyjt(to w wytycznych Ministra Finansow do projektu budzetu panstwa ,

- obowiqzujqce stawki za swiadczone uslugi komunalne okreslone w kontraktach z

wykonawcami, w przypadku niektorych uslug glownie w gospodarce komunalnej przyjt(to

wielkosci szacunkowe gdyz ogloszone przetargi zostanq rozstrzygnit(te w grudniu 2010 r.

Na etapie projektu budzetu na 2011 rok na realizacjt( zadal1.inwestycyjnych i biezqcych jako

pokrycie deficytu planuje sit( kredyty w wysokosci 11.888.000 zl.

Taki poziom deficytu planowany do pokrycia kredytami, na etapie przygotowania projektu ,

wynika z duzego zakresu zadan inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale

srodkow pochodzqcych z budzetu panstwa oraz innychj.s.t.

Planowane do pozyskania na realizacjt( inwestycji srodki zewnt(trzne w formie dotacji , na

etapie niniejszego projektu zastqpione zostaly, do czasu podpisania stosownych umow,

srodkami pochodzqcymi z kredytow.

Przygotowany przez miasto Rawa Mazowiecka wniosek dotyczqcy przebudowy

skrzyzowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudowq infrastruktury drogowej

ulicy Katowickiej zgloszony w ramach Narodowego Program Przebudowy Drog Lokalnych

na lata 2008 - 2011, uzyskal najwyzszq ocent( i zostal zakwalifikowany do uzyskania dotacji

z budzetu panstwa w wysokosci 3.000.000 zl.

Po podpisaniu stosownych umow dokonane zostanq zmiany w planie przychodow budzetu

Miasta, planowany w zrodlach finansowania kredyt zostanie zamieniony na srodki

pochodzqce z dotacji.



Struktura planowanych wydatk6w budzetu miasta w 2011 roku w podziale na poszczeg61ne

dzialy funkcjonowania naszego miasta przedstawia si~ nast~pujqCO :

Planowane wydatki w poszczeg61nych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawiajq si~

nast~pujqCo:

Planowane wydatki biezqce obejmujq przekazanie w 2010 roku obowiqzkowej skladki na

utrzymanie Izby Rolniczej Wojew6dztwa L6dzkiego, kwota -1.000 zl.

Rozdzial 01095 - Pozostala dzialalnosc - 6.000 zl

Wydatki biezqce w tym rozdziale dotyczq partycypacji miasta w kosztach utrzymania

zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z

zawartq umOWq- kwota 6 000 zl.

Dzial 500 - Handel 45 000 zl.
Rozdzial 50095 - Pozostala dzialalnosc - 45 000 zl
Kwota wydatk6w jw. przeznaczonajest na pokrycie koszt6w zwiqzanych z oplatqza inkaso

oplat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osob~

fizycznq. Wysokosc wynagrodzenia dla dw6ch podmiot6w gospodarczych zajmujqcych si~

poborem oplat ustalona zostala przez Rad~ Miejskq na poziomie 30 % od zebranych kwot

oplaty targowej.



Rozdzial60014 - Drogi publiczne powiatowe - 100.000 zl.

Powiat Rawski przeznaczyl na utrzymanie dr6g powiatowych na terenie naszego miasta

kwott( dotacji w wysokosci 100.000 zl. Planowany zakres prac przedstawia sit( nastt(pujqCo:

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy do realizac.ii

1. Naprawy cZqstkowe - likwidacja ubytk6w w jezdni przez caly rokdr6g
- zwalczanie sliskosci i gololedzi, poprzez

2. Akcja zimowa stosowanie material6w uszarstniajqcych,
- odsniezanie,
- wyw6z nadmiaru sniegu

- konserwacja oznakowania pionowego,

Oznakowanie - zakup znak6w, i montaz pod zmiany
3. pionowe ulic organizacji ruchu wynikajqce z

biezqcych potrzeb
- oznakowanie nazw ulic

- malowanie przej sc dla pieszych,
- linii segregacyjnych,

Oznakowanie - i innych znak6w poziomych4. poziome ulic wynikajqcych z instrukcji oznakowania

Na biezqce utrzymanie dr6g miejskich planuje sit( przeznaczyc kwott( 950.000 zl.
Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadan w zakresie utrzymania dr6g miejskich
przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy do realizacji

• rozbi6rka istniejqcego chodnika z plyt
betonowych,

Remonty chodnik6w • rozbi6rka krawt(znika ulicznego,1.
w ilosci ok.1400m2 ulozenie krawt(znik6w,•

• ulozenie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej

Zatrudnienie
2. pracownik6w w • place i pochodne

ramach rob6t
Remonty i

konserwacje • wykonanie warstwy scieralnej z masy

3 nawierzchni mineralno-asfaltowej
drogowych • zabezpieczenie nawierzchni emulsjq

utwardzonych maSq
bitumicznq



• uzupelnienie ubytk6w drogach

Remonty cZqstkowe gruntowych tluczniem metod't
rozcielacza4 dr6g gruntowych na
wykorytowanie, wywiezienie nadmiaruterenie miasta •
Zleml,

• ulozenie podbudowy z tlucznia
Udroznienie row6w

5 przydroznych
wyst~puj 'tcych przy
ulicach w miescie

• walczanie sliskosci i gololedzi,
poprzez stosowanie materia16w

6 Akcja zimowa uszarstniaj'tcych,
• odsniezanie,
• wyw6z nadmiaru sniegu

• malowanie przejse dla pieszych,

7 Oznakowanie • malowanie linii segregacyjnych
poziome ulic i innych znak6w poziomych

wynikaj'tcych z instrukcji oznakowania
• konserwacja oznakowania pionowego,

Oznakowanie • zakup znak6w, i montaz pod zmiany
8 pionowe ulic organizacji ruchu wynikaj'tce z

biez'tcych potrzeb
• oznakowanie nazw ulic

9
Remonty cz'tstkowe • likwidacja ubytk6w i kolein przez caly
dr6g utwardzonych rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.320.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
r inwestycyjna wraz z cz~sci't opisow't.

W ramach wydatk6w planowanych tym rozdziale na kwot~ 100.000 zl. sklada si~
• nabycie grunt6w w zasoby komunalne na cele inwestycyjne - kwota 80.000 zl.
• odszkodowania za grunty przej~te pod drogi i inne wydatki biez'tce - kwota 20.000 zl.

- wydatki biez'tce w kwocie 350.000 zl. na pokrycie koszt6w administrowania komunalnymi
zasobami mieszkaniowymi ( lokale socjalne i komunalne lokale uzytkowe) na rzecz
Rawskiego TBS zgodnie z zawart't umow't oraz na pokrycie koszt6w zwi'tzanych z
utrzymaniem tych lokali, oplatami za dostarczone media ( woda, scieki, energia elektryczna)
oraz kosztami zwi'tzanymi z pracami remontowymi jakie musz't bye wykonane dla



utrzymania i poprawy substancji mieszkaniowej stanowiqcej wlasnosc miasta, a niezb«dnych
do wykonania w trakcie roku.

Rozdzial 70095 - planowane srodki w wysokosci 50.000 zl. b«dq przeznaczone na realizacj«
zadan wlasnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak r6wniez na
ewentualne wyplaty odszkodowan za brak lokali socjalnych dla os6b obj«tych eksmisjq
orzeczonq przez sqdy, pokrycie oplat zwiqzanych z wylqczeniem grunt6w komunalnych z
produkcji rolnej i wyplaty innych naleznosci wynikajqcych z zawartych um6w.

Rozdzial 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 140 000 zl
Planowane wydatki biezqce w tym rozdziale przeznacza si« na:
• aktualizacj« studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawa Mazowiecka
• zmiany planu miej scowego wraz z ocenq wniosk6w
• wykonanie projekt6w podzia16w nieruchomosci komunalnych
• wykonanie szacunk6w nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy przeksztalcen

prawa uzytkowania wieczystego
• oplaty sqdowe i notarialne
• biezqcq dzialalnosc w zakresie gospodarki nieruchomosciami i gospodarki przestrzennej

(mapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji grunt6w itp.).

- biezqcqpiel«gnacj« i niezb«dne prace remontowe na terenie cmentarza wojennego i kwater
wojennych przy ul.Tomaszowskiej - srodki wlasne Miasta w kwocie 10.000 zl.

Wydatki biezqce zwiqzane z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzqdowej w
kwocie 475.000 zl., z tego dotacja celowa z budzetu panstwa w wysokosci 117.491 zl.
Wykonywanie zadan z zakresu administracji rzqdowej to zadania realizowane przez
pracownik6w Wydzialu Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i ewidencja ludnosci ) oraz
zadania wykonywane przez Urzqd Stanu Cywilnego.

Planowane wydatki obejmujq:
• wyplat« diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwalq Rady Miasta
• wynagrodzenie Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego Rady
• szkolenia radnych
• wydatki rzeczowe niezb«dne do wykonywania ustawowych zadan Rady
• wydatki rzeczowe wynikajqce z zakresu zdan planowanych do realizacji w trakcie roku

przez Mlodziezowq Rad« Miasta - srodki na ten cel to kwota 5.500 zl.



Koszty biezqce zwiqzane z utrzymaniem administracji samorzqdowej w kwocie 4.720.000 zl.

obejmujq:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownik6w wraz z pochodnymi - 3.675.000 zl.

Wydatki te obejmujq wynagrodzenia osobowe pracownik6w, wyplaty nagr6d jubileuszowych,

waloryzacj~ plac, wyplat~ tzw. ,,13" pensji. fundusz nagr6d, odprawy emerytalne,

ekwiwalenty.

W Urz~dzie Miasta zatrudnienie na koniec wrzesnia 2010 roku - 71 os6b.

Gl6wne wydatki rzeczowe planowane w 2011 roku przedstawiajq si~ nast~pujqco:

• materialy i wyposazenie - 155.000
w tym: materialy biurowe, papiernicze, srodki czystosci,
zakup sprz~tu, paliwo do samochod6w sluzbowych, druki

• zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 75.000
• zakup uslug remontowych i konserwatorskich - 30.000

w tym: konserwacja sprz~tu, serwis komputerowy,
konserwacja urzqdzen alarmowych, malowanie pomieszczen

• zakup uslug pozostalych - 200.000
w tym: uslugi pocztowe, wykonanie strategii spolecznej
m.Rawa Mazowiecka
• zakup uslug telefonicznych i internet - 150.000
• szkolenia pracownik6w - 50.000
• podr6Ze sluzbowe krajowe i zagraniczne - 70.000

• zakup akcesori6w komputerowych, oprogramowania,
papier 150.000

• r6zne oplaty i skladki - 70.000
w tym: obowiqzkowe ubezpieczenia majqtku,
skladka na rzecz Zwiqzku Miast Pol skich, stowarzyszen
w kt6rych Miasto jest czlonkiem , oplaty
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska
zakup uslug zdrowotnych ( badania okresowe ) ,
ekwiwalenty w ramach BHP

• odpis na zakladowy fundusz
swiadczen socjalnych - 95.000

Rozdzial75075 - planowane wydatki w kwocie 130.000 zl. dotyczqrealizacji zadan

obejmujqcych promocj~ naszego miasta :

Lp. PLANOW ANE DZIALANIA Kwota
1. Wsp6lpraca z mediami 50.000
2. Materialy promocyjne 47.000
3. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta 25.000
4. Wsp6lpraca zagraniczna 8.000



W zakresie pkt 1 planuje sif:
Regularna wsp6lpraca z regionalnymi rozglosniami radiowymi jest jedn<t ze skutecznych

form komunikacji z mieszkal1cami Rawy i regionu. Takjak w minionych latach, r6wniez w

2011 r., na antenie Radia Victoria oraz Radia L6di cyklicznie pojawiac si(( b((d<tinformacje

na temat miasta i wydarzen z Rawy Mazowieckiej. Podobnie w "Glosie Rawy Mazowieckiej i

Okolicy", w ramach "Wiesci z Ratusza", przewidziano mozliwosc publikacji material6w

dotycz<tcych biez<tcej dzialalnosci Burmistrza Miasta (ogloszenia, zawiadomienia itp.) oraz

istotnych dla mieszkancow przedsi~wzi~6.Zakladamy ponadto okazjonalne prezentacje zwiqzane z

miastem, w innych mediach.

W zakresie pkt 2 planuje sif:

Zostan<twykonane materialy promocyjne, w tym poligraficzne (np. kalendarz), opatrzone

herbem, logiem lub inn<tinformacj<t zwi<tzan<tz miastem. Materialy te Setch((tnie

wykorzystywane przez wladze miasta podczas spotkail z waznymi goscmi, jako forma nagr6d

w zawodach sportowych, konkursach, akcjach charytatywnych itp.

W zakresie pkt 3 planuje sif:

Konsekwencj<t powstania Strategii Promocji Miasta b((dzie opracowame Systemu

Identyfikacji Wizualnej, kt6rego sukcesywne i konsekwentne wdrazanie przyczyni si(( do

zbudowania rozpoznawalnego i atrakcyjnego wizerunku miasta. Katalog tozsamosci

wizualnej obejmie m.in. zaprojektowanie loga (kolorystyka, typografia itp.) oraz kryteria jego

zastosowania na materialach promocyjnych, podstawowych narz((dziach komunikacji z

W zakresie pkt 4 planuje sif:

Srodki zarezerwowane na to zadanie zostan<t wykorzystane na biez<tce kontakty oraz

orgamzacJ(( bezposrednich spotkail z udzialem przedstawicieli samorz<td6w miast

partnerskich z Nyirbator i Boskovic oraz innych gosci zagranicznych. Zakladamy r6wniez

nawi<tzanie formalnej wsp6lpracy z francuskim miastem Pont-a-Mousson.



Rozdzia175095 - planowane wydatki w kwocie 24.000 z1. dotyczClprzekazania dotacji dla

Wojew6dztwa L6dzkiego na kontynuowanie wsp6lpracy w ramach realizacji unijnego

projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojew6dztwa

L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)".

Rozdzial 75101 - planowane srodki w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura

Wyborczego przeznaczona na pokrycie koszt6w prowadzonej w Urz~dzie Miasta w trakcie

roku aktualizacji spisu wyborc6w .

Rozdzial 75405 - w 2011 roku planuje si~ kontynuowac wsp6lprac~ miasta z KomendCl

PowiatowClPolicji w zakresie monitorowania miasta przez piesze patrole zlozone z dw6ch

funkcjonariuszy policji. Planowana dotacja na ten cel to kwota 85.000 z1.

Rozdzia175412 - Ochotnicze Straze Pozarne - 45.000 zl
Planowane srodki w tym rozdziale przeznaczone scl na dotacj~ na dofinansowanie biezClcej

dzialalnosci jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w tym: na szkolenia pozarniczo -

ratownicze, utrzymanie i konserwacj~ sprz~tu ratowniczego, uzupelnienie umundurowania,

sprz~tu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego,

koszty utrzymanie straznicy OSP.

Rozdzial 75414 - wydatki biezClce w kwocie 8.000 z1. to srodki wlasne budZetu miasta

przeznaczone na realizacj~ zadan wlasnych gminy z zakresu obrony cywilnej nalozone na

gmin~ stosownymi ustawami.

Wydatki dotyczClkoszt6w utrzymania Strazy Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w kt6rej jest

zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmujCl:

place pracownik6w i pochodne w kwocie lClcznej475.000 z1.

obejmujClce wydatk6w na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy, srodki na

wyplat~ naleznych wynagrodzen z tytulu godzin nadliczbowych , kt6re wyst~pujClw



Strazy Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsad~ etatowq,

wynagrodzenia z tytulu zakladowego funduszu nagr6d

wydatki rzeczowe w kwocie 53.000 zl. w tym:

paliwo do samochodu sluzbowego oraz motocykli, obowiqzkowe ubezpieczenia ,

uzupelnienie umundurowania, srodki lqcznosci, naprawy i przeglqdy samochodu,

konserwacja sprz~tu, szkolenia, oplata za dost~p do bazy PESEL w MSWiA.

Rozdzial 75421 - planowane wydatki w kwocie 20.000 zl. jako zabezpieczenie srodk6w

wlasnych budzetu miasta to rezerwa celowa na realizacj~ zadan nalozonych na jednostki

samorzqdu terytorialnego ustawq 0 zarzqdzaniu kryzysowym.

Rozdzial75647 - planowane wydatki w kwocie 60.000 zl. obejmujq niezb~dne koszty

zwiqzane z dostarczeniem do podatnik6w nakaz6w platniczych okreSlajqcych wymiar

podatk6w od nieruchomosci i rolnego obowiqzujqcych w danym roku podatkowym, zakup

material6w i druk6w, oprawy rejestr6w podatkowych, koszty zwiqzane z egzekucjq

komorniczq zaleglosci podatkowych i wyplat~ inkasa na rzecz inkasent6w oplat skarbowych.

Rozdzial 75702 - obsluga papier6w wartosciowych kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu

terytorialnego obejmuje wydatki budzetu Miasta zwiqzane z zaplatq odsetek od kredyt6w

i pozyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje nalezne na rzecz instytucji

finansowych i bank6w -lqczna kwota wydatk6w na ten cel to 250 000 zl.

Rozdzial 75704 - z tytulu udzie10nego przez miasto por~czenia kredytu bankowego w Banku

Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS w budzecie miasta planowane Sq srodki w

kwocie 750.000 zl. jako zabezpieczenie ewentualnej splaty w trakcie roku kredytu pobranego

przez TBS. Ewentualna splata kredytu przez miasto musialaby nastqpic w przypadku

niewywiqzania si~ przez kredytobiorc~ ze swoich zobowiqzan wobec banku.

Rozdzia175818 - Rezerwa og6lna - 81.179 zl.

Tworzy si~ rezerw~ og6lnq na nieprzewidziane wydatki z budzetu miasta w 20 10 roku.



Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe - planowane wydatki biezqce w wysokosci
7.545.700 zl.

Na pokrycie koszt6w zwiqzanych z biez'tcym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta
trzech szk61 podstawowych planuje siy ponieSc w 2011 roku wydatki w kwocie jw. z tego:
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.135.750 zl., kt6re stanowi'tnadal 81 % og61nej kwoty
wydatk6w biez'tcych ponoszonych w szkolach miejskich.

Szkola Liczba Liczba
uczni6w oddzial6w

Szkola
Podstawowa Nr 1 508 23
Szkola
Podstawowa Nr 2 441 20
Szkola
Podstawowa Nr 4 306 15
Og6lem 1255 58

W por6wnaniu z ubieglym rokiem szkolnym w szkolach podstawowych liczba uczni6w

zmalala 033, a liczba oddzial6w utrzymana zostala na tym samym poziomie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cZysci't opisow't.

Rozdzial 80103 - obejmuje wydatki biez'tce w wysokosci 964.050 zl. planowane na
funkcjonowanie oddzial6w zerowych przy szkolach podstawowych: SP Nr 1 - 2 oddzialy, SP
Nr 2 - 4 oddzialy, SP Nr 4 - 2 oddzialy.

Planowane wydatki biez'tce w tym rozdziale w kwocie jw. obejmuj't niezbydne srodki

przeznaczone na dzialalnosc trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne

w kwocie 3.744.190 zl., co stanowi 70 % wydatk6w biez'tcych og6lem.

Przedszkole Liczba Liczba
dzieci oddzial6w

Przedszkole Nr 1 170 7
Przedszkole Nr 2 175 7
Przedszkole Nr 3 200 8
Og6lem 545 22



Liczba dzieci i oddzia16w w roku szkolnym 2010/2011 w por6wnaniu z rokiem ubieglym

zwi~kszyla si~ 0 80 dzieci i 3 oddzialy w zwiqzku z oddaniem nowego i nowoczesnego

obiektu tj. budynku Przedszkola Nr 3.

Na biezqce utrzymanie dw6ch szk61 gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje si«

srodki w kwocie 5.391.000 z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.356.300 zl. co stanowi 81

% og61nej kwoty wydatk6w biezqcych w tym rozdziale.

W roku szkolnym 2010/2011 planuje si~ w dw6ch miejskich gimnazjach:

Szkola Liczba Liczba
uczni6w oddzia16w

Gimnazjum Nr 1 327 13
Gimnazjum Nr 2 408 16
Og61em 735 29

W gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2010/2011 w por6wnaniu z rokiem poprzednim

liczba uczni6w zmniejszyla si~ 0 4 osoby, a liczba oddzia16w 0 zmniejszyla si~ 1 oddzia1.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 z1.,wykaz zadail inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z CZ«sci'topisow't.

Rozdzial 80145 - srodki w kwocie 2.000 zl. planuje si~ przeznaczyc na wydatki zwiqzane
z obslug't posiedzeil komisji kwalifikacyjnych, powolywanych do oceny nauczycieli
przyst~puj'tcych do awansu zawodowego.

Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 80.000 z1.
Zgodnie z ustaw't 0 systemie oswiaty organy prowadz'tce szkoly Set zobowiqzane do
zabezpieczenia w budzecie srodk6w na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
prowadzonych przezj.s.t szk61 i plac6wek oswiatowych.

1 / wyplat~ swiadczeil socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szk61 i przedszkoli

miejskich - 130.000 z1.

2 / realizacj~ zadail wlasnych gminy w zakresie oswiaty wynikaj'tcych z przepis6w prawa,

a nie mieszcz'tcych si~ w zadaniach wykonywanych bezposrednio w szkolach w tym

swiadczenia za dow6z dzieci niepelnosprawnych do szk61- 40.000 z1.

3/ wydatki zwi'tzane z wyp1at't swiadczel1 z zakresu funduszu zdrowotnego dla

nauczycieli - kwota 30.000 z1.



4/ dotacje celowe na zlecenie zadan organizacjom pozarzqdowym w dziedzinie

oswiaty i wychowania dzieci w duchu patriotycznym w czasie wolnym od zaj~c

szkolnych - 44.000 zl.

Ponadto wydatki w wysokosci 1.325.550 zl. na kontynuacj~ zadan wynikajqcych z realizacji

projekt6w unijnych w Szkolach Podstawowych Nr 1 i 2.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmuj'l realizacj~ zadan zapisanych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych na 2011
roku. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia si~ nast~puj'lCo:

Lp. Nazwa zadania Planowana
Planowany zakres rzeczowy do realizacji kwota na

2011 r.

Planowana realizacja programu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi, w tym:

1 Oplata dla bieglych orzekaj'lcych 0 stopniu uzaleznienia 15.000
2 Szkolenia zwi'lzane z tematyk'l rozwiqzywania problem6w

alkoholowych 10.000

3 Dotacje celowe na realizacj~ zadan - konkursy ofert 158.000

4 Zakupy rzeczowe 15.000

5 Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przeciwdzialania 60.000
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie
czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problem6w
uzaleznien

6 Wynagrodzenia bezosobowe 51.000
wtym:
diety dla czlonk6w komisji
umowy zlecenia - wywiady srodowiskowe
umowy 0 dzielo

7 Oplaty s'ldowe 3.000
8 Kluby integracji spolecznej 1.000

RAZEM 313.000



- wydatki zwiqzane z rea1izacj'l zadan wlasnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in.

rea1izacj~ ko1ejnych program6w profi1aktyki zdrowia d1a mieszkanc6w naszego miasta,

promocja zdrowia - kwota 30.000 zl.

- srodki w kwocie 30.000 zl. jako dotacje celowe na zlecenie zadan w drodze konkurs6w

zgodnie z zasadami ustawy 0 pozytku pub1icznym i wolontariacie stowarzyszeniom i

organizacjom pozarz'ldowym w zakresie ochrony i profi1aktyki zdrowia.

Rozdzia185212 - p1anowane wydatki w tym rozdzia1e w wysokosci 4.049.838 zl. to:

• srodki z dotacji ce10wej z budzetu panstwa przeznaczonej na wyplat~ swiadczen

rodzinnych i swiadczen alimentacyjnych, zgodnie z ustaw'lo swiadczeniach

rodzinnych oraz swiadczeniach a1imentacyjnych. Ustawa regu1uj'lca wyplat~ tych

swiadczeI1 obejmuje wyplat~ zasilk6w rodzilmych, dodatk6w do zasilku rodzinnego

oraz swiadczen opiekunczych (zasilku piel~gnacyjnego i swiadczenia

pie1~gnacyjnego) oraz wyplat~ za1iczek alimentacyjnych.

Z og61nej kwoty dotacji ce10wej w kwocie 3.927.838 zl. na wydatki biez'lce zwi'lzane

z obslug'l wyplaty swiadczen w tym na wynagrodzenia d1a pracownik6w mozna

przeznaczyc nie wi~cej niz 3 % kwoty wyplaconych swiadczeI1 rodzinnych w danym

roku. Obslug'l i wyplat'l swiadczeI1 rodzinnych w MOPS zajmuj'l si~ cztery osoby.

• w rozdzia1e tym zap1anowano r6wniez kwot~ 122.000 zl. jako srodki wlasne budZetu

miasta na uzupelnienie potrzeb finansowych niezb~dnych do obslugi prawidlowego

wykonywania tych zadaI1.

Rozdzial 85213 - obejmuje p1anowane wydatki w kwocie 30.416 zl. z dotacji ce10wej z

budzetu panstwa przeznaczonej na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobieraj'lce zasilki stale w ramach pomocy spolecznej.

Rozdzial - 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne -

506.977 zl. z tego: finansowane przez budzet panstwa w kwocie 16.977 zl. i z budzetu Miasta

w kwocie 490.000 zl.



Srodki jw. przeznaczone Sqna wyplaty zasilk6w i pomoc w naturze dla rodzin i os6b

znajdujqcych si~ w trudnych warunkach materialnych i zyciowych.

W ramach tych swiadczen wyplacane Sq zasilki okresowe gwarantowane, zasilki celowe w

tym zakup lek6w oraz pokrywane Sq koszty pobytu w domach opieki spolecznej za osoby

wymagajqce takiej opieki.

Na wyplat~ dodatk6w mieszkaniowych z budzetu miasta planuje Sl~ w 2009 roku
wydatkowac kwot~ 600 000 zl.

Rozdzia185216 - na wyplat~ zasilk6w stalych podopiecznym MOPS przeznacza si~ w 2011

roku kwot~ 293.805 zl. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budzetu panstwa.

Na utrzymanie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej planuje si~ srodki w kwocie jw.

w tym finansowanie z dotacji celowej z budzetu panstwa w wysokosci 395.551 zl.

Zatrudnienie - planuje si~ zatrudnienie w MOPS na poziomie roku ubieglego tj. 20 etat6w.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje si~ kwot~ 975.300 zl., co stanowi 88 % og61u

planowanych wydatk6w.

Pozostale wydatki biezqce w kwocie 134.600 zl. dotyczq dzialalnosci Osrodka w tym

g16wnie: oplat za czynsz za wynajmowany lokal przy ul. Kosciuszki 5 , zakup energii

elektrycznej i cieplnej, naprawy i konserwacje sprz~tu, oplaty pocztowe i telefoniczne , odpis

na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych , szkolenia pracownik6w oraz mne.

Wydatki biezqce zwiqzane z utrzymaniem opiekunek swiadczqcych uslugi opiekuncze dla

os6b samotnych i chorych potrzebujqcych pomocy drugiej osoby finansowane Sq z budzetu

miasta w kwocie 601.004 zl. oraz z dotacji celowej z budzetu panstwa na kwot~ 102.496 zl..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla pracownik6w socjalnych

w kwocie 649.200 zl. stanowiq 92 % wydatk6w og61em.

Pozostale wydatki biezqce przeznaczone Sq na wyplat~ naleznych swiadczell z zakresu BHP,

odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych.

Planuje si~, ze uslugi opiekuncze swiadczyc b~dzie w 2011 roku 17 pracownik6w socjalnych

w tym 4 osoby swiadczqce specjalistyczne uslugi opiekuI1cze - finansowane z dotacji celowej

z budzetu paI1stwa.



Rozdzial 85295 - Pozostala dzialalnosc - 189.000 zl

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmujct:

- srodki z budzetu Miasta na dozywianie dzieei w szkolaeh i przedszkolaeh oraz zakup

posilk6w dla doroslyeh - realizaeja programu "Posilek dla potrzebujqcych" ( dzieei i

dorosli) kwota 115.000 zl. oraz na pozostale zadania z zakresu pomocy spolecznej -

l3.000zl.

- dotaeja celowa w kwoeie 60.000 zl. na zlecenie realizaeji zadan wlasnych dla organizacji

pozarzqdowyeh i stowarzyszen w zakresie opieki spolecznej.

Srodki te zostanq uruehomione po rozstrzygni~ciu konkurs6w zgodnie z ustawq

o pozytku publicznym , przy zastosowaniu przepis6w wykonawezych do tej ustawy .

Zatrudnienie w trzech swietlicach przy szkolach podstawowych - 5,62 etat6w

nauezycielskich.

Planowane wydatki obejmujq koszty zwiqzane z zatrudnieniem os6b zajmujqcych si~ opiekq

nad dziecmi przebywajqcymi w swietlicach szkolnych przed lub po obowiqzkowych zaj~ciaeh

lekeyjnych.

Rozdzial 85415 - na wyplat~ stypendi6w szkolnyeh i zasilk6w planuje si~ kwot~ 150.000 zl.

Sq to srodki wlasne miasta. W trakcie roku pozyskujemy na ten eel srodki z dotacji celowej

z budzetu panstwa, w wysokosci co najmniej odpowiadajqeej kwocie srodk6w wlasnych.

Planowane wydatki biezqee w tym rozdziale obejmujq:

• planowana kwota przeznaczona jest na pokryeie koszt6w dostarezenia wody do 16 szt.

ezynnyeh zdroj6w ulieznych w miescie oraz oplaty na rzecz ochrony srodowiska w zwiqzku z

odprowadzaniem do srodowiska w6d opadowyeh z utwardzonych teren6w komuna1nych w

granicaeh miasta.



Planowana kwota wydatk6w w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystosci

i porzqdku na terenie naszego miasta w trakcie roku budzetowego i obejmuje zakres

rzeczowy zadail przedstawiony ponizej:

Lp. N azwa zadania Zakres rzeczowy do realizacji

• biezqce omiatanie ulic,Utrzymanie porzqdku na • zbieranie padliny,1. drogach gminnych i
powiatowych - kontrakt • zbieranie nieczystosci stalych

Ciqgi piesze, place, • biezqce omiatanie ciqg6w pieszych,

2. chodniki - kontrakt plac6w i chodnik6w,
• w okresie zimy zwalczanie sliskosci

i gololedzi.
• biezqce opr6znianie koszy z odpad6w

Kosze na odpady stale. stalych,
Ustawienie na terenie

3. miasta koszy typu • mycie koszy w miar~ potrzeb,

"Mak" -ryczah miesi~czny • malowanie koszy Ina rok,
• biezqca naprawa

Szalet miejski obsluga dw6ch szalet6w miejskich I
4. dostarczenie wody i odbi6r sciek6w

5. Kosze uliczne zakup nowych koszy i pojemnik6w na
piasek

6.
Selektywna zbi6rka obsluga pojemnik6w typu igloodpad6w

Dodatkowe zadania z

7. zakresu utrzymania
czystosci - zadania nie
obj~te kontraktami

Zadania dotyczqce konserwacji i utrzymania komunalnych teren6w zielonych planowane w
2011 roku przedstawia nast~pujqce zestawienie:

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy do realizacji
- piel~gnacj a parku w zakresie

istniejqcej zieleni i drzewostanu,
- omiatanie alejek,

Park miej ski - zbieranie nieczystosci,
- piel~gnacja ogrodu kwiatowego,1. Miesi~czny ryczah naprawa sprz~tu w ogr6dkukontrakt -

jordanowskim, malowanie raz do roku
sprz~tu,

- w okresie zimowym odsniezanie alejek i
zwalczanie sliskosci



- obsadzenie rabat, konstrukcji, herbow,

Ukwiecenie miasta kwietnikow na slupach energetycznych,
2. - kontrakt - wazonow,

- pielygnacja roslin przy uzyciu
materialow wykonawcy

Skwery miejskie
- koszenie i omiatanie alejek,

3. - kontrakt - podlewanie,
- zabiegi pielygnacyjne drzew,

Pasy zieleni przy
drogach powiatowych

i gminnych, - koszenie trawnikow,

4. tereny miejskie - zabiegi pielygnacyjne drzew,
zielone , tereny na - zwalczanie sliskosci i gololedzi,

osiedlach - zbieranie nieczystosci stalych
mieszkaniowych -

kontrakt

Przebudowa i

5. rozbudowa placow - wykonanie prac remontowych, zakup nowych
zabaw elementow

Zadrzewienie i
zakrzewienie terenow
miasta

nowe nasadzenia drzew w mlescie
wykonanie projektu zagospodarowania
ternow zielonych w miescie

Pozostale zadania nie
objyte kontraktami

Kwotajw. przeznaczonajest na zaplaty za swiadczone uslugi zwiqzane z opiekqnad

bezdomnymi zwierzytami z terenu naszego miasta.

Rozdzial 90015 - Oswietlenie ulic, placow i drog - 670.000 zl.

W 2011 roku planowane srodki na ten eel w kwoeie j.w zostan~ wydatkowane na

nast~puj~ee zadania:

Lp. N azwa zadania Zakres rzeezowy do realizaeji

1. Zakup energii • dostarczenie energii do punktowelektrycznej swietlnych,

Konserwacja • naprawa oswietlenia,oswietlenia2. ulicznego- • wymiana :i:rodel swiatla,

kontrakt



Konserwacja
oswietlenia - • naprawa oswietlenia,

3. Zalew, Park - • wymiana :z.r6delswiatla,
kontrakt

Konserwacja

4. sygnalizacji • naprawa i konserwacja sygnalizacji,
swietlnej Faworna , Lowicka, Reymonta

• doswietlenia w miar(( potrzeb w
r6znych rejonach miasta

5. Teren calego • zakup iluminacji swiqtecznych
miasta • pozostale zadania w miar((

zapotrzebowania zgloszonych potrzeb
w ciqgu roku

._. - -, -- - _. -_._- ~-~--

Rozdzia190019 - planowane wydatki w kwocie 15.000 zl. na realizacj(( zadan wlasnych

wynikajqcych z ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

Planowane wydatki biezqce w kwocie 730.000 zl. przeznaczone Sq na doplat(( do sp61ki

miejskiej Rawski Wodociqgi i Kanalizacja do taryfy za wod(( i scieki dostarczone dla

gospodarstw domowych zgodnie z obowiqzujqcq uchwalq Rady Miasta w tej sprawie oraz na

oplaty zwiqzane odprowadzaniem w6d opadowych z powierzchni utwardzonych do

kanalizacji deszczowej zgodnie z uchwalq Rady Miasta regulujqcq wysokosc i zasady doplat

do kanalizacji deszczowej oraz pozostale wydatki zwiqzane z gospodarkq wodnq i sciekowq.

Wydatki majqtkowe w kwocie 930.000 zl. to wklad pieni((zny do sp61ki miejskiej Rawskie

Wodociqgi i Kanalizacja w zwiqzku z realizacjq przez tq sp61k(( duzego zadania

inwestycyjnego dotyczqcego uporzqdkowania gospodarki wodno-sciekowej przy udziale

dofinansowania z funduszu sp6jnosci z Unii Europejskiej.

Rozdzial 92109 - Domy i osrodki kultury - dotacja z budzetu Miasta w kwocie 1.030.000 zl.

dla Miejskiego Domu Kultury na dzialalnosc statutowq w tym : na organizacj(( imprez

plenerowych i imprez masowych w 2011 roku.

Zatrudnienie w MDK - 8,85 etat6w
Planowane dochody wlasne - 35.000 zl

Rozdzial92116 - Biblioteki - dotacja z budzetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w kwocie 620.000 zl. na prowadzenie dzialalnosci statutowej miejskiej instytucji kultury.



Zatrudnienie - 9,1 etat6w
Dochody wlasne - 11.0 00 zl.

Rozdzia192118 - Muzea - dotacja z budzetu Miasta d1aMuzeum Ziemi Rawskiej
w kwocie 345.000 zl. na dzialalnosc statutow'l miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 5,1 etat6w
Planowane dochody wlasne - 4.400 zl.

• patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoly

• wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promuj'lcych i dzialaj'lcych na

rzecz naszego miasta (pomoc w organizacji, fundowanie nagr6d )

• inne imprezy organizowane przez Urz'ld Miasta z okazji swi'lt narodowych i rocznic

• dotacja celowa przeznaczona na realizacje zadal1 wlasnych gminy z zakresu kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2010 roku

• dotacje na zlecenie zadal1 w drodze konkurs6w dla organizacji pozarz'ldowych i

stowarzyszel1- kwota 70.000 zl.

Planowane wydatki biez'lce w tym rozdziale dotycz'l przekazania z budzetu miasta dotacji

przedmiotowej dla Osrodka Sportu i Rekreacji: doplata do koszt6w utrzymania 1 m 2 hali

sportowej przy ul.Tatar, doplata do koszt6w utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz

z terenem przyleglym oraz doplata do koszt6w utrzymania 1 m 2 powierzchni stadionu

miejskiego oraz obiekt6w na stadionie -l'lcznie kwota dotacji 620.000 zl.

Zatrudnienie w OSiR - pracownicy na 16,33 etatach

Planowane dochody wlasne na 2011 rok - 1.219.000 zl.

Wydatki majqtkowe w kwocie 8.000.000 zl., to wydatki inwestycyjne, wykaz szczeg610wy

zawiera tabela inwestycyjna wraz z CZ«sci'lopisow'l'



Wydatki biezqce w tym rozdziale w wysokosci 105.000 zl. obejmujet realizacj<r zadan
wlasnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

• Imprezy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i mlodziezy "Rawska Feriada 2010".

• Imprezy sportowe dla szk61 podstawowych i gimnazj6w, zgodnie z kalendarzem

Szkolnego Zwietzku Sportowego.

• Turnieje pilki siatkowej dla mlodziezy i doroslych.

• Imprezy sportowe z udzialem druzyn miast partnerskich - Boskovic i Nyirbator.

• Halowa Liga Pilki Noznej.

• Wsp61zawodnictwo sportowe przedszkoli.

• Turnieje tenisa ziemnego.

• Turniej mini siatk6wki dziewczett i chlopc6w szk61 podstawowych.

• Turniej pracownik6w samorzetdowych w pilce siatkowej.

• Rodzinny Rajd Rowerowy

• Akcja "Cala Polska Biega".

• Organizacja imprez sportowych w czasie wypoczynku letniego pod haslem "Wakacje

ze Sportem"(nauka plywania, turnieje plazowej pilki noznej i pilki siatkowej, tumieje

tenisa ziemnego, zawody plywackie).

• Maraton Plywacki.

• Pokazowe zawody sport6w walki - karate i judo.

• Pokrycie koszt6w wyjazd6w grup rawskich sportowc6w w ramach wymiany z

miastami partnerskimi.

• Maraton rowerowy

Ponadto rozdzial ten obejmuje wydatki biezetce w wysokosci 480.000 zl. planowane jako

dotacja celowa na realizacj<r zadan wlasne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,

do rozdysponowania w drodze konkurs6w ofert.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDZETU NA 2011 ROK
W ZAKRESIE WYDATKOW INWESTYCYJNYCH

DZIAL 600 -TRANSPORT I LL\CZNOSC
Rozdzial60016 - Drogi publiezne i gminne
1. Przebudowa skrzyzowania ulie Tomaszowskiej i Katowiekiej wraz z rozbudow~

infrastruktury drogowej uliey Katowiekiej, realizowane w ramaeh programu pn.:
"Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnyeh 2008 - 2011"
Plan - 6.000.000,00 zl

Zakres zadania obejmuje budowct ronda na skrzyzowaniu ulic Tomaszowskiej i
Katowickiej oraz przebudowct ulicy Katowickiej od ronda do granic miasta. Przed
budowq ronda konieczna bctdzie przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociqgowej i elektrycznej. W ulicy Katowickiej powstanq nowe chodniki, sciezka
rowerowa oraz zatoki parkingowe. Wybudowana zostanie takze kanalizacja deszczowa,
a sama ulica otrzyma nOWqnawierzchnict. Na zadanie Miasto pozyskalo z Narodowego
Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008 - 2011 dotacjct w wysokosci do 2.975.000
zl.

2. Budowa uliey Murarskiej w Rawie Mazowieekiej
Plan - 240.000,00 zl
Na realizacjct zadania opracowana zostala dokumentacja techniczna, kt6ra uzyskala
pozwolenie na budowct. Inwestycja wykonana zostartie w pierwszej polowie roku 2011.

3. Opraeowanie dokumentaeji teehnieznej budowy ronda na skrzyzowaniu ulie
Jerozolimskiej, Bialej i Mszezonowskiej w Rawie Mazowieekiej
Plan - 40.000,00 zl
Z racji coraz wictkszego uprzemyslowienia tamtej czctsci miasta zwictksza sictnatctzenie
ruchu zwlaszcza samochod6w cictzarowych. Budowa ronda usprawni ruch na tym
skrzyzowaniu.

4. Opraeowanie dokumentaeji teehnicznej budowy uliey Stefana Batorego w Rawie
Mazowieekiej
Plan - 40.000,00 zl
Wybudowana ulica Batorego pelnic bctdzie, opr6cz obslugi przylegajqcych do niej
posesji, bardzo waznq funkcjct alternatywnej drogi umozliwiajqcej wyjazd z osiedla
Zamkowa Wola . Dzis z osiedla, na kt6rym mieszka okolo 5 tys. ludzi mozna wyjechac
jednq drogq. W razie wypadku, czy remontu drogi wjazd na osiedle bylby zablokowany.

DZIAL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdzial 75095 - Pozos tala dzialalnosc - plan 24.000

"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego
(Wrota Regionu L6dzkiego)" - dotacja dla Wojew6dztwa L6dzkiego przeznaczona na
dofinansowanie inwestycji wsp6lnej dotyczqcej komputeryzacji Urzctdu Miasta.



DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe
1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sto16wki szkolnej oraz adaptacji

pomieszczen magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie
Mazowieckiej.
Plan - 50.000
Zakres prac projektowych obejmie remont kuchni, sto16wki oraz adaptacji pomieszczen
magazynowych, powstalych po magazynie w~glowym, na potrzeby szatni

Rozdzial8011 0 - Gimnazia
1. Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku

Gimnazjum Nr 1
Plan - 50.000
Zakres prac projektowych dotyczyl b~dzie remontu sto16wki oraz urzqdzenie szatni dla
uczni6w gimnazjum.

DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc

Planowane wydatki w wysokosci 930.000 zl. to wklad pienil(zny dla Sp61ki miasta
RAWIK Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja w zwiqzku z realizowan<tprzez sp61kl(
inwestycj<t w zakresie uporz<tdkowania gospodarki wodno- sciekowej, realizowanej przy
udziale srodk6w z Unii Europejskiej tj. funduszu sp6jnosci.

DZIAL 926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe
1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.

Plan _..8.000.000 zl
Zadanie stanowi kontynuacjl( zadania realizowanego od 2009 roku . W roku 2011 trwac
bl(d<tprace zwiqzane z instalacj<t technologii basenowej, technologii ciepla, prace
wykonczeniowe zar6wno wewn<ttrzjak i na zewn<ttrz budynku. Kwota planowanych
wydatk6w stano wi wartosc netto.


