
N a padstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia.
8 rnarca 1990 raku a sarnarzqdzie grninnyrn (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr

23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, Nr 214, paz. 1806, z 2003

r. Nr 80, paz. 717, Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203, z 2005

r. Nr 172, paz. 1441, Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17 paz. 128, Nr 181, paz. 1337, z 2007

r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz. 974, Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111, Nr 223,

paz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz.1241, z 2010 raku Nr 28, paz.142 i

paz.146, Nr 40, paz.230 i Nr 106 paz.675, z 2011 raku Nr 21, paz.113, Nr 117, paz.679 i Nr

134, paz.777) araz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

raku a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1240, z 2010 raku Nr 28, paz.146, Nr 96,

paz.620, Nr 123 paz.835, Nr 152 paz.l020, Nr 238, paz.1578 i Nr 257, paz.I726 )

Rada Miasta uchwala, co nast~puje:

wtyrn:

1) dachady biezqce w wysakasci 49.018.451 z1.

2) dachady rnajEttkawe w wysakasci 9.195.549 z1.

§ 3. W rarnach ag6lnej kwaty dachad6w wyadr((bnia si((:

1) planawanEt datacj(( z budzetu panstwa na realizacj(( zadan z zakresu adrninistracji

rzqdawej zlecanych grninie w wysakasci 4.258.702 zl, zgadnie z zalEtcznikiern ill 2,

2) planawanEt datacj(( atrzyrnanEt na realizacj(( zadan wykanywanych na padstawie

parazurnien (urn6w) mi((dzy jednastkami samarzEtdu terytarialnega w wysakasci

1.470.000 z1. zgadnie z zalEtcznikiem ill 3.



§ 4. Uchwa1a sit( wydatki budzetu w lqcznej wysokosci 60.930.000 zl. zgodnie z zalqcznikiem

Nr4, wtym:

1) wydatki biezqce w wysokosci 47.736.900 zl.

2) wydatki majqtkowe w wysokosci 13.193.100 zl.

2a) zestawienie zadan inwestycyjnych zap1anowanych do rea1izacji w 2012 roku

przedstawia zalqcznik nr 4 A.

§ 5. W ramach ogolnej kwoty wydatkow wyodrt(bnia sit(:

1) wydatki na finansowanie zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w

wysokosci 4.258.702 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 5,

2) wydatki na finansowanie zadan biezqcych wykonywanych na podstawie porozumien

Curnow) z jednostkami samorzqdu terytoria1nego w wysokosci 1.470.000 zl, zgodnie

z zalqcznikiem nr 6.

§ 6. Roznica mit(dzy dochodami i wydatkami stanowi p1anowany deficyt budzetu w

wysokosci 2.716.000 zl, ktory zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z zaciqgnit(tych

kredytow.

§ 7. l.Usta1a sit( przychody budzetu w lqcznej wysokosci 4.936.000 zl i rozchody budzetu w

lqcznej wysokosci 2.220.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 7.

2. Rozchody budzetu miasta pokryte zostanqprzychodami z kredytow w wysokosci

1.420.000 zl. i wo1nych srodkow w wysokosci 800.000 zl.

§ 8. Usta1a sit( limit zobowiqzan z tytulu zaciqganych kredytow i pozyczek oraz emitowanych

papierow wartosciowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie wystt(pujqcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci

1.200.000 zl,

2) finansowanie p1anowanego deficytu budzetu w wysokosci 3.600.000 zl,

3) splatt( wczesniej zaciqgnit(tych zobowiqzan z tytulu zaciqgnit(tych kredytow

pozyczek w wysokosci 1.900.000 zl.

§ 9. W budzecie tworzy sit( rezerwy:

1) ogolnq w wysokosci 290.477 zl,

2) ce10wq w wysokosci 120.000 zl, z przeznaczeniem na zarzqdzanie kryzysowe.

§ 10. Usta1a sit( kwott( wydatkow przypadajqcych do splaty w 2012 roku, zgodnie z

podpisanymi umowami z tytulu port(czen i gwarancj i udzie10nymi przez miasto w wysokosci

750.000 zl.



§ 11. Dochody i wydatki budzetu obejmuj't dochody z tytulu opbt pobieranych za zezwolenia

na sprzedaz napoj6w alkoholowych i wydatki budzetu na realizacj(( zadaI'l uj((tych w

gmilmym programie profilaktyki i rozwi'tzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z

zal'tcznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budzetu miasta obejmuj'tplanowane kwoty dotacji w tym:

I) dla jednostek seldora finans6w publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,

przedmiotowe i celowe w l'tcznej wysokosci 3.001.000 zl., zgodnie z zalqcznikiem

nr 9,

1) dla jednostek spoza sektora finans6w publicznych' w podziale na dotacje: podmiotowe,

przedmiotowe i celowe, w l'tcznej wysokosci 1.028.000 zl., zgodnie z zal'tcznikiem

nr IO.

§ 13. Ustala si(( plan dochod6w i plan wydatk6w zwi'tzanych z realizacj't zadaIl. okrdlonych

w ustawie Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z zal'tcznikiem nr 11.

§ 14. Ustala si(( plan dochod6w i plan wydatk6w zwiqzanych z pobieraniem dochod6w z

tytulu mandat6w karnych nakladanych przez Straz Miejsk't oraz wydatkowaniem tych

srodk6w, zgodnie z zal'tcznikiem nr 12.

§ 15. Ustala si(( plan przychod6w i koszt6w zaklad6w budzetowych zgodnie z zal'tcznikiem

nr 13.

§ 16. 1. Upowaznia si(( Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

1) dokonywania zmian planu wydatk6w biez'tcych budzetu w granicach dzialu,

polegaj'tcych na przesuni((ciach mi((dzy rozdziaJami i w rozdzialach, w zakresie

v,rydatk6w na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywania zmIan w zakresie wydatk6w maj'ttkowych w dziaJach mi((dzy

zadaniami, w ramach planu naklad6w maj'ttkowych, do wysokosci umozliwiaj'tcej

realizacj(( zadania.

2. Upowaznia si(( Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom

jednostek budzetowych upraWniell. do dokonywania przeniesieI'l w planie wydatk6w

biezqcych W obr((bie wydatk6w dzialu zwi'tzanych z realizacj't zadaI'l statutowych jednostki

budzetowej.



§ 17. W zakresie wykonania budzetu upowaznia si~ Burl11istrza Miasta Rawa Mazowiecka

do:

1) zaclqgama kredyt6w na pokrycie wyst~puj'tcego w trakcie roku przejsciowego

deficytu budzetu w wysokosci 1.100.000 zl.

2) zaciqgania kredyt6w i pozyczek na finansowanie planowanego deficytu budzetu w

wysokosci 2.716.000 zl.

3) zaciqgania kredyt6w na splat~ wczeSniej zaciqgni~tych zobowiqzaI1 z tytuly kredyt6w

i pozyczek w wysokosci 1.420.000 zl.

4) lokowania w trakcie realizacji budzetu czasowo wolnych srodk6w budzetowych na

rachunkach w innych bankach niz bank prowadz'tcy obslug~ budzetu.

§ 18. Wykonanie uclnvaly powierza si~ Burl11istrzowi Miasta Rawa Mazowiecka .

§ 19. Uchwala wchodzi w zycie z dniel11 podj((cia z l110Cqobowiqzujqcq od 1 stycznia 2012

roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego oraz

ogloszeniu.


