Nota objasniaj~ca do planu wydatk6w budzetu Miasta w 2013 roku.
W 2013 roku planuje si~ wydatki budzetu miasta na kwot~ 54.691.000 zl.
Wydatki biezqce budzetu w wysokosci 48.504.000 zl. tj. kwota wyzsza 0767.100 zl.
w porownaniu z wydatkami biezqcymi zapisanymi w uchwale budzetowej na rok ubiegly.
Wydatki maj'l.tkowe - inwestycyjne na kwot~ 6.187.000 zl. W planie zadan inwestycyjnych
uwzgl~dniono glownie zadania kontynuowane

od roku poprzedniego,

na ktore to zadania

miasto pozyskuje zewn~trzne srodki finansowe.
Planuj'l.c wysokosc wydatkow biez'l.cych budzetu miasta przyj~to :
- prognozowany

srednioroczny

wskaznik wzrostu cen towarow i uslug na pozlOmle

102,8 % podobnie jak przyj~to w wytycznych Ministra Finansow do projektu budzetu
panstwa,
- obowi'l.zuj'l.ce stawki za swiadczone uslugi komunalne okreslone w kontraktach
z wykonawcami, w przypadku niektorych uslug glownie w gospodarce komunalnej
przyj~to wielkosci szacunkowe, gdyz ogloszone przetargi zostan'l. rozstrzygni~te
w ostatnim miesi'l.cu 2012 r.
Przy okresleniu wysokosci planowanych wydatkow biez'l.cych zachowano zasad~ okreslon'l.
w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, wedlug ktorej
planowane wydatki biez'l.ce nie przekraczaj'l. planowanej kwoty dochodow biez'l.cych budzetu.
Na etapie przygotowanego

projektu

budzetu na 2013 rok, po uwzgl~dnieniu niezb~dnych

kwot na splat~ kredytow i pozyczek zaci~ni~tych

w latach poprzednich - splata 2.750.000 zl.

dla zrownowazenia budzetu miasta niezb~dne S'l.do zaci~ni~cia

w 2013 roku nowe kredyty

i pozyczki na kwot~ 673.000 zl.
Struktura planowanych wydatkow budzetu miasta w 2013 roku w podziale na poszczegolne
dzialy funkcjonowania naszego miasta przedstawia si~ nast~puj'l.CO:
11Oswiata i wychowanie

- 50,8 % wydatkow ogolem

21 Pomoc spoleczna - 15,3 % wydatkow ogolem
31Administracja publiczna - 11,8 % wydatkow ogolem
41 Gospodarka komunalna - 5,1 % wydatkow ogolem
51Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,3 % wydatkow ogolem
61Kultura fizyczna i sport - 2, 7 % wydatkow ogolem
71 Utrzymanie drog - 2,3 % wydatkow ogolem
81Bezpieczenstwo publiczne- 2,1 % wydatkow ogolem
91 Gospodarka mieszkaniowa- 1,9% wydatkow ogolem
101 Pozostale

Ihandel,

- 3,7 % wydatkow ogolem

rolnictwo,

dzialalnose

uslugowa,

obsluga

dlugu,

ochrona

zdrowia

I

Planowane wydatki w poszczegolnych

dzialach klasyfikacji budzetowej

przedstawiajq silt

nastl(pujqCo:

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo
Rozdzial 01030 - Izby rolnicze - 1.200 zl.
Planowane wydatki biezqce obejmujq przekazanie obowiqzkowej skladki na utrzymanie Izby
Rolniczej Wojewodztwa Lodzkiego, kwota -1.200 zl.
Rozdzial 01095 - Pozostala dzialalnosc - 6.000 zl
Wydatki biezqce w tym rozdziale

dotyczq partycypacji

miasta w kosztach

zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej

utrzymania
- zgodnie z

zawartq umOWq- kwota 6.000 zl.
Dzial 500 - Handel
Rozdzial 50095 - Pozostala dzialalnosc - 50000 zl
Kwota wydatkow jw. przeznaczonajest

na pokrycie kosztow zwiqzanych z oplatqza inkaso

oplat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobl(
fizycznq. Wysokosc wynagrodzenia

dla dwoch podmiotow gospodarczych zajmujqcych silt

poborem oplat ustalona zostala przez Radl( Miasta na poziomie 30 % od zebranych kwot
oplaty targowej.
Dzial 600 - Transport i I~cznosc
Rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 100.000 zl.
Powiat Rawski przeznaczyl na utrzymanie drog powiatowych na terenie naszego miasta

Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy do realizacji
- zwalczanie sliskosci i gololedzi, poprzez
stosowanie materialow uszarstniajqcych,

Akcja zimowa
- odsniezanie,
- wywoz nadmiaru sniegu

Rozdzia160016 - Drogi publiczne gminne - 1.145.000 zl.
Na biezqce utrzymanie drog miejskich planuje silt przeznaczyc kwotl( 900.000 zl.
Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadan w zakresie utrzymania drog miejskich w
2013 roku przedstawia ponizsza tabela.

Lp.

N azwa zadania

•
1.

2.

3.

4.

5

6

Remonty chodnik6w i
zatok postojowych

Wymiana
kraw~znik6w
ulicznych
Zatrudnienie
pracownik6w w
ramach ro b6t
Remonty i
konserwacje
nawierzchni
drogowych
utwardzonych masq
bitumicznq
Remonty cZqstkowe
dr6g gruntowych na
terenie miasta
Udroznienie row6w
przydroznych
wyst~pujqcych przy
ulicach w miescie

•
•
•

•

Zakres rzeczowy do realizac.ii
rozbi6rka zniszczonych
powierzchni
chodnik6w,
rozbi6rka kraw~znika ulicznego,
ulozenie kraw~znik6w,
ulozenie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej
zakup kraw~znik6w na potrzeby
remont6w dr6g w ramach
porzqdkowania gospodarki wodno sciekowej

•

place i pochodne

•

wykonanie warstwy scieralnej z masy
mineralno-asfaltowej
zabezpieczenie nawierzchni emulsjq

•

•
•

uzupelnienie ubytk6w drogach
gruntowych tluczniem
r6wnanie dr6g

•
7

Akcja zimowa

8

Oznakowanie
poziome ulic

•
•
•

9

Oznakowanie
pionowe ulic

•
•

10

Remonty czqstkowe
dr6g utwardzonych

•

walczanie sliskosci i gololedzi,
poprzez stosowanie materia16w
uszarstniaj qcych,
• odsniezanie,
• wyw6z nadmiaru sniegu
malowanie przejsc dla pieszych,
malowanie linii segregacyjnych
i innych znak6w poziomych
wynikajqcych z instrukcji oznakowania
konserwacja oznakowania pionowego,
zakup znak6w, i montaz pod zmiany
organizacji ruchu wynikajqce z
biezqcych potrzeb
oznakowanie nazw ulic
likwidacja ubytk6w i kolein przez caly
rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 245.000 zl., wykaz zadail inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci't opisow't.

Rozdzia170005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami - 567.000 zl
W ramach wydatk6w planowanych tym rozdziale wykonane zostan't zadania:
•

nabycie grunt6w w zasoby komunalne na cele inwestycyjne - kwota 300.000 zl.

•

nalezna rata dla Powiatu Rawskiego

z tytulu zwrotu srodk6w przekazanych

za

przej~cie udzia16w w nieruchomosci przy ul.Katowickiej - 247.000 zl.
•

odszkodowania za grunty przej~te pod drogi i inne wydatki biez'tce - kwota 20.000 zl.

Rozdzia170021 - srodki w kwocie 430.000 zl. przeznaczone na:
- wydatki biez'tce na pokrycie koszt6w administrowania komuna1nymi 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

stanowi'tcej wlasnose miasta.

Rozdzial 70095 - plano wane srodki w wysokosci 50.000 zl. b~d't przeznaczone na realizacj~
zadail wlasnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
ewentualne wyplaty odszkodowail

miasta, jak r6wniez na

za brak lokali socjalnych dla os6b obj~tych eksmisj't

orzeczon't przez s'tdy, pokrycie oplat zwi'tzanych z wyl'tczeniem grunt6w komunalnych z
produkcji rolnej i wyplaty innych naleznosci wynikaj'tcych z zawartych um6w.

Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa
Rozdzial 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 140 000 zl
Planowane wydatki biez'tce w tym rozdziale przeznacza si~ na:
•

zmiany planu miej scowego wraz z ocen't wniosk6w

•

wykonanie projekt6w podzia16w nieruchomosci komunalnych

•

wykonanie

szacunk6w

nieruchomosci

prawa uzytkowania wieczystego

przeznaczonych

do sprzedazy

•

oplaty sqdowe i notarialne

•

biezqc't dzialalnosc w zakresie gospodarki nieruchornosciarni i gospodarki przestrzennej
(rnapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji gruntow itp.).

Rozdzial71035 - planowane wydatki w kwocie 5.000 zl. przeznaczone

na:

- biez'tc'tpie1~gnacj~ i niezb~dne prace porz'tdkowe na terenie crnentarza wojennego przy
ul.Tornaszowskiej

- srodki wlasne Miasta.

Dzial 750 - Administracja publiczna
Rozdzial75011

6 445 000 zl.

- Urz~dy wojewodzkie - 485.000 zl

Wydatki biez'tce zwi'tzane z wykonywaniern

zadan z

zakresu adrninistracji rz'tdowej w

kwocie 485.000 zl., z tego dotacja celowa z budzetu panstwa w wysokosci
Wykonywanie

zadan

z zakresu

adrninistracji

pracownikow Wydzialu Spraw Obywatelskich

rZ'tdowej to zadania

117.255 zl.

realizowane

przez

(dowody osobiste i ewidencja ludnosci ) oraz

zadania wykonywane przez Urz'td Stanu Cywilnego.
Rozdzial 75022 - Rada Miasta - 200000 zl.
Planowane wydatki obejrnuj't:
•

wyplat~ diet radnyrn Rady Miasta zgodnie z uchwal't Rady Miasta

•

diety dla Przewodnicz'tcego

•

szk01enia radnych

•

wydatki rzeczowe niezb~dne do wykonywania ustawowych zadan Rady Miasta

•

wydatki rzeczowe wynikaj'tce z zakresu zdan planowanych do realizacji w trakcie roku

i Wiceprzewodnicz'tcego

Rady

przez Mlodziezow't Rad~ Miasta - srodki na ten cel to kwota 5.000 zl.

Rozdzial75023

- Urz'td Miasta - 5.630.000 zl.

Koszty biez'tce zwi'tzane z utrzyrnaniern adrninistracji sarnorz'tdowej w kwocie 5.620.000 zl.
obejrnuj't:
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownikow wraz z pochodnyrni - 4.085.000 zl.
Wydatki te obejrnuj't wynagrodzenia osobowe pracownikow, wyplaty nagrod jubileuszowych,
waloryzacj~ plac, wyplat~ tzw. ,,13" pensji, fundusz nagrod, urnowy zlecenia na rzecz osob
fizycznych. W 2013 roku niezb~dne Setdodatkowe srodki na zabezpieczenie wyplat odpraw
ernerytalnych dla 7 osob, ktore nabyly prawo do odejscia na ernerytur~. Ponadto wyst~puje
koniecznosc wyplat nagrod jubileuszowych dla 10 pracownikow urz~du.

W planowanych srodkach na wynagrodzenia w Urz~dzie Miasta uwzgl~dnione zostaly srodki
na wyplat~ nagr6d uznaniowych dla pracownik6w, kt6rzy swoimi wzmozonymi dzialami
przyczyni<t si~ do pozyskania dodatkowych zewn~trznych srodk6w na finansowanie zadan
wlasnych miasta Rawa Mazowiecka.
G16wne wydatki rzeczowe planowane w 2013 roku przedstawiaj<t si~ nast~puj<tco:
•

materialy i wyposazenie

-

280.000

w tym: materialy biurowe, papiernicze, srodki czystosci,
zakup sprz~tu, paliwo do samochod6w sluzbowych, druki, akcesoria do komputer6w,
tonery do drukarek
•

zakup energii cieplnej, elektrycznej

i wody-

•

zakup uslug remontowych i konserwatorskich -

85.000
30.000

w tym: konserwacja sprz~tu, serwis komputerowy,
konserwacja urz<tdzen alarmowych, malowanie pomieszczen
•

zakup uslug pozostalych -

166.000

w tym: uslugi pocztowe, wyw6z nieczystosci, koszty zarz<tdu we wsp6lnocie
mieszkaniowej, przegl<tdy

•

•

zakup uslug telefonicznych i internet -

•

szkolenia pracownik6w

•

podr6ze sluzbowe krajowe i zagraniczne -

-

r6zne oplaty i skladki -

156.000
50.000
45.000
85.000

w tym: obowi<tzkowe ubezpieczenia maj<ttku,
skladka na rzecz Zwi<tzku Miast Polskich, stowarzyszen
w kt6rych Miasto jest czlonkiem ,oplaty
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska
zakup uslug zdrowotnych ( badania okresowe ) ,
ekwiwalenty w ramach BHP, tlumaczenia, ekspertyzy
•

odpis na zakladowy fundusz
swiadczen socjalnych -

89.000

Planowane wydatki rzeczowe przyj~to na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci<topisow<t.

Rozdzial75075 - planowane wydatki w kwocie 130.000 z1. dotyczqrealizacji

zadail

obejmujqcych promocj~ naszego miasta :
DZIALANIE

Lp.
1.

Wsp6lpraca z mediami

2.
.,

Materialy promocyjne

J.

Poligrafia - wykonanie folderu i kalendarza

4.

Wsp6lpraca zagraniczna

.

Media lokalne Sq ch~tnie czytane i sluchane przez naszych mieszkailc6w. Z tego powodu
emisja w 2013 r. comiesi~cznych audycji na antenie Radia Victoria oraz publikacja informacji
o dzialaniach i zamierzeniach wladz miasta na lamach Glosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy,
jest w pelni uzasadniona.

W planach sqr6wniez inne formy wsp6lpracy z mediami i

prezentacji miasta, m.in. reklama Rawy w zwiqzku z organizacjqMixera

Regionalnego.

Materialy promocyjne
Materialy promocyjne z logo lub herbem miasta sqjednq z pamiqtek, kt6re najcz~sciej
otrzymujq laureaci waznych konkurs6w, zwyci~zcy zawod6w sportowych

0

ponadlokalnym

zasi~gu, goscie wladz miasta, nietuzinkowi pasjonaci. W tym celu zostanq zam6wione
najpopularniejsze artykuly promocyjne (m.in. koszulki, kubki). Zadanie obejmuje tez koszty
wykonania projekt6w graficznych, nadruku, fotografii itp.

Wydanie folderu i kalendarza
W

2013 r. zaplanowane

jest wydanie

dw6ch wydawnictw.

najwazniejsze atrakcje turystyczne miasta, zar6wno jesli chodzi

0

W folderze

znajdq Sl~

wydarzenia, jak i miejsca.

Kalendarz r6wniez b~dzie nawiqzywal do rawskiej tematyki.

Wsp61praca zagraniczna
Kierunki i najwazniejsze elementy wsp6lpracy z miastami partnerskimi (Boskovice z Czech i
Nyirbator

z

W~gier)

omawiane

Sq podczas

bezposrednich

spotkail

przedstawicieli

samorzqd6w. Z ich organizacjq wiq:zq si~ podstawowe wydatki. Mozliwe Sq r6wniez koszty
wykonania
porozumienia

niezb~dnych
0

tlumaczeil.

W 2013

r. planowane

wsp6lpracy z francuskim Pont-a-Mousson.

jest

r6wniez

podpisanie

Dzia1751-

Urz~dy naczelnych organow wladzy, kontroli i s~downictwa

3 195 zl.

Rozdzial 75101 - planowane srodki w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura
Wyborczego, przeznaczona na pokrycie koszt6w prowadzonej w Urz~dzie Miasta corocznej
aktualizacji spisu wyborc6w .
Dzial 754 - Bezpieczeilstwo publiczne

1 135 000 zl.

Rozdzial75405 - w 2013 roku planuje si~ kontynuowac wsp6lprac~ miasta z Komendet
Powiatowet Policji w zakresie monitorowania miasta przez piesze patrole zlozone z
funkcjonariuszy policji. Planowana dotacja na ten cel to kwota 80.000 zl.
Rozdzial75412

- Ochotnicze Straze Pozarne - 50.000 zl

Planowane srodki biezetce w tym rozdziale przeznaczone Setna dotacj~ na dofinansowanie
biezetcej 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 biezetce w kwocie 5.000 zl. to srodki wlasne budzetu miasta

przeznaczone na realizacj~ zadan wlasnych

gminy z zakresu obrony cywilnej nalozone na

gmin~ stosownymi ustawami oraz wydatki z dotacji celowej z budzetu panstwa.
Rozdzial 75416 - Straz Miejska - 580.000 zl.
Wydatki dotyczet koszt6w utrzymania Strazy Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w kt6rej jest
zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmujet:
place pracownik6w i pochodne w kwocie letcznej 532.000 zl.
obejmujetce wydatk6w na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy, srodki na
wyplat~ naleznych wynagrodzen z tytulu godzin nadliczbowych , kt6re wyst~pujet w
Strazy Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsad~ etatowq,
wynagrodzenia z tytulu zakladowego funduszu nagr6d
wydatki rzeczowe w kwocie 48.000 zl. w tym:
paliwo do samochodu sluzbowego oraz motocykli, obowietzkowe ubezpieczenia,
uzupelnienie umundurowania, srodki letcznosci, naprawy i przegletdy samochodu,
konserwacja sprz~tu, szkolenia, oplata za dost~p do bazy PESEL w MSWiA,
ekwiwalenty za umundurowanie.

Rozdzial 75421 - p1anowane wydatki w kwocie 120.000 zl. jako zabezpieczenie

srodk6w

wlasnych budzetu miasta to rezerwa celowa na realizacj~ zadan nalozonych na jednostki
samorzetdu terytorialnego ustawet 0 zarzetdzaniu kryzysowym.

Rozdzial 75495 - wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 z1., wykaz zadan inwestycyjnych
zawiera tabela inwestycyjna wraz z cz~sci'\. opisow'\..

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego

982 000 zl.

Rozdzia175702 - obsluga papierow wartosciowych kredytow i pozyczek jednostek samorz'\.du
terytorialnego obejmuje wydatki budzetu Miasta zwi'\.zane z zaplat'\. odsetek od kredytow
i pozyczek

pobieranych

finansowych i bankow

na cele inwestycyjne,

prowizje

nalezne

na rzecz

instytucji

- l'\.czna kwota wydatkow na ten cel to 900 000 z1.

Rozdzial 75704 - z tytulu udzielonego przez miasto por~czenia kredytu bankowego w Banku
Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS w budzecie miasta planowane S'\. srodki w
kwocie 82.000 z1. jako zabezpieczenie ewentualnej splaty w trakcie roku, kredytu pobranego
przez Rawskie TBS. Ewentualna splata kredytu przez miasto musialaby nast'tPic w przypadku
nie wywi'\.zania si~ przez kredytobiorc~ ze swoich zobowi'\.zan wobec banku.
Dzial 758 - R6zne rozliczenia

100 120 zl.

Rozdzial 75818 - Rezerwa ogolna - 100.120 z1.
Tworzy si~ rezerw~ ogoln'\. na nieprzewidziane wydatki z budzetu miasta w 2013 roku.

Dzial801 - Oswiata i wychowanie
Rozdzial

80101

- Szkoly

podstawowe

27223500
-

planowane

wydatki

zl.

biez'\.ce w wysokosci

8.600.000 z1.
Na pokrycie kosztow

zwi'\.zanych z biez'\.cym funkcjonowaniem

na terenie naszego miasta

trzech szkol podstawowych planuje si~ poniesc w 2013 roku wydatki

w kwocie jw. z tego:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.004.150 z1., ktore nada1 stanowi'\. nada1 84 % ogolnej
kwoty wydatkow biez'\.cych ponoszonych w szkolach miejskich.
Pozostale wydatki biez'\.ce b~d'\.przeznaczone glownie na:
•

zakup materialow i wyposazenia - 223.000 z1.

•

zakup uslug ( oplaty za wynajem hali sportowej, uslugi transportowe, zaj~cia
wychowania fizycznego na plywalni)

- 320.000 z1.

•

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody - 600.000 zl.

•

zakup uslug dost~pu do sieci Internet i telefony komorkowe i stacjonarne- 24.000 z1.

•

zakup pomocy dydaktycznych - 45.000 z1.

•

odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych - 312.000 z1.

Szkola

Liczba

Liczba

uczni6w

oddzia16w

Szkola
Podstawowa Nr 1

501

23

Szkola

446

21

324

16

1271

60

Podstawowa Nr 2
Szkola
Podstawowa Nr 4
Og61em

W roku szkolnym 2012/2013 w por6wnaniu z rokiem poprzednim liczba uczni6w wzrosla 0
12 os6b, a liczba oddzia16w wzrosla 02 nowe oddzialy.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.065.000 z1., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci'l opisow'l.
Rozdzial 80103 - obejmuje wydatki biez'lce w wysokosci

1.176.500 z1. planowane

na

funkcjonowanie oddzia16w zerowych przy szkolach podstawowych: SP Nr 1 - 3 oddzialy, SP
Nr 2 - 3 oddzialy, SP Nr 4 - 2 oddzialy.
Rozdzia180104 - wydatki biez'lce w kwocie 6.700.000 z1.
Planowane wydatki biez'lce w tym rozdziale w kwocie jw. obejmuj'l niezb~dne srodki
przeznaczone na dzialalnosc

trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne

w kwocie 4.883.580 z1., co stanowi 73 % wydatk6w biez'lcych og61em.
Na pozostale wydatki biez'lce skladaj'l si~ g16wnie wydatki planowane na:
•

zakup materia16w i wyposazenia ( zakup srodk6w czystosci, mebli i wyposazenia
kuchni, zakup wykladzin, tablic dydaktycznych)

•

- 165.000 z1.

zakup uslug ( wyw6z nieczystosci, obsluga medyczna, oplaty serwisowe, transport
posilk6w) - 111.000 z1.

•

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody - 273.000 z1.

•

zakup zywnosci - 525.000 z1.

•

zakup pomocy dydaktycznych - 50.000 z1.

•

odpis na zakladowy fundusz swiadczen socj alnych - 218.000 z1.

•

dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne
- 355.000 zl.

W plac6wkach przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013 planuje si~ :

Przedszkole

Liczba

Liczba

dzieci

oddzia16w

Przedszkole Nr 1

165

7

Przedszkole Nr 2

175

7

Przedszkole Nr 3

200

8

Og6lem

540

22

Wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz~sci'l:.opisow'l:..
Rozdzial 80110 - Gimnazja - wydatki w kwocie 6.200.000 zl.

Na biez'l:.ce utrzymanie dw6ch szk61 gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje si~
srodki w kwocie 5.800.000 zl. z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.691.300 zl. co stanowi
81 % og61nej kwoty wydatk6w biez'l:.cych w tym rozdziale.
Pozostale wydatki biez'l:.cena kwot~ 1.108.700 zl. s'l:.przeznaczone g16wnie na:
•

zakup materia16w i wyposazenia - 93.600 zl.

•

zakup pomocy dydaktycznych - 22.000 zl.

•

zakup uslug ( wynajem hali sportowej, uslugi transportowe,
fizycznego na plywalni, wyw6z nieczystosci) - 404.000 zl.

•

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody - 323.000 zl.

•

oplaty za telefony i Internet - 23.000 zl.

•

Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych - 202.700 zl.

W roku szkolnym 2012/2013

Szkola

planuje si~ w dw6ch miejskich gimnazjach:

Liczba

Liczba

uczni6w

oddzia16w

Gimnazjum Nr 1

324

13

Gimnazjum Nr 2

330

14

Og61em

654

27

zaJ~cla wychowania

W gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2013 w por6wnaniu z rokiem szkolnym 2012
liczba uczni6w wzrosla 0 4 osoby, a liczba oddzia16w wzrosla 02.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z CZ((sci£topisow£t.
Rozdzial 80145 - srodki w kwocie 2.000 zl. planuje si(( przeznaczyc na wydatki zwi£tzane
z obslug£t posiedzen

komisji

kwalifikacyjnych,

powolywanych

do oceny

nauczycieli

przyst((puj£tcych do awansu zawodowego.
Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.000 zl.
Zgodnie z ustaw£t 0 systemie oswiaty organy prowadz£tce szkoly S£t zobowi£tzane do
zabezpieczenia w budzecie srodk6w na doksztalcanie
prowadzonych przezj.s.t

i doskonalenie zawodowe nauczycieli

szk61 i plac6wek oswiatowych .

Rozdzia180195 - obejmuje planowane wydatki w kwocie zl. stanowi£tce:
Wydatki biez£tce w kwocie 260.000 zl. przeznaczone na:
1 / wyplat(( swiadczen socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szk61 i przedszkoli
Miejskich.
2/ realizacj(( zadan 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.
3/ wydatki zwi£tzane z wyp1at£tswiadczen z zakresu funduszu zdrowotnego dla
nauczycieli.
4/ dotacje celowe na zlecenie zadan organizacjom pozarz£tdowym w dziedzinie
oswiaty i wychowania dzieci w duchu patriotycznym w czasie wolnym od zaj((c
szkolnych - 45.000 zl.
Ponadto wydatki w wysokosci 60.000 zl. na kontynuacj(( zadan wynikaj£tcych z realizacji
projektu

unijnego realizowanego

w szkolach podstawowych

prowadzonych

przez miasto

Rawa Mazowiecka, kontynuacja projektu rozpocz((tego w 2012 roku.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zl., wykaz zadan inwestycyjnych zawiera tabela
inwestycyjna wraz z cz((sci£topisow£t.
Dzial 851 - Ochrona zdrowia

440 000 zl.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmuj£t realizacj(( zadan zawartych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi£tzywania Problem6w Alkoholowych.

Lp.

Planowana

N azwa zadania

kwota na

Planowany zakres rzeczowy do realizacji

2013 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz
przeciwdzialania narkomanii, w tym:
1

2

3

Oplata dla bieglych orzekajqcych

0

12.000

stopniu uzaleznienia

Dotacje celowe na realizacj(( zadan - konkursy ofert

167.000

Zakupy rzeczowe

17.000

Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przeciwdzialania
4

81.000

alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie
czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problem6w
uzaleznien, szkolenia

5

Wynagrodzenia bezosobowe

60.000

wtym:
diety dla czlonk6w komisj i
umowy zlecenia - wywiady srodowiskowe
umowy

0

dzielo

6

Oplaty sqdowe

3.000

7

Kluby integracji spolecznej

1.000
340.000

OGOLEM

Rozdzial 85195 - planowane wydatki w kwocie 100.000 zl. obejmuj'1.:
~ wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan wlasnych w zakresie ochrony zdrowia w tym
m.in. realizacj(( kolejnych program6w profilaktyki zdrowia dla mieszkanc6w naszego
miasta, promocja

zdrowia,

opieka piel((gniarek w szkolach prowadzonych

przez

miasto - kwota 60.000 zl.
~ srodki w kwocie 40.000 zl. jako dotacje celowe na zlecenie
konkurs6w

zgodnie

stowarzyszeniom
zdrowia.

z zasadami

ustawy

0

pozytku

i organizacjom pozarz'ldowym

publicznym

zadan w drodze
i wolontariacie

w zakresie ochrony i profilaktyki

Dzial 852 - Pomoc spoleczna

8 358 885 zl.

Rozdzial 85205 - na realizacj~ zadan z zakresu przemocy w rodzinie planuje si~ wydatki w
kwocie 4.500 zl.
Rozdzial 85204 - od 2012 roku pomoc materialna dla rodzin zast~pczych stano wi zadanie
wlasne gminy - planowane wydatki na ten cel to 47.700 zl.
Rozdzial 85212 - planowane wydatki w tym rozdziale w wysokosci 4.181.473 zl. to:

»

srodki z dotacji celowej z budzetu panstwa przeznaczonej na wyplat~ swiadczen
rodzinnych i swiadczen alimentacyjnych, zgodnie z ustawet 0 swiadczeniach
rodzinnych oraz swiadczeniach a1imentacyjnych. Ustawa regulujetca wyplat~ tych
swiadczen obejmuje wyplat~ zasilk6w rodzinnych,
oraz swiadczen opiekunczych

dodatk6w do zasilku rodzinnego

(zasilku piel~gnacyjnego i swiadczenia

piel~gnacyjnego) oraz wyplat~ zaliczek alimentacyjnych.
Z og6lnej kwoty dotacji celowej w kwocie 4.020.506 zl. na wydatki biezetce zwietzane
z obsluget wyplaty swiadczen w tym na wynagrodzenia dla pracownik6w mozna
przeznaczyc nie wi~cej niz 3 % kwoty wyplaconych swiadczen rodzinnych w danym
roku. Obsluget i wyplatet swiadczen rodzinnych w MOPS zajmujet si~ cztery osoby.

»

w rozdziale tym zaplanowano r6wniez kwot~ 160.967 zl. jako srodki wlasne budzetu
miasta na uzupelnienie potrzeb finansowych niezb~dnych do obslugi prawidlowego
wykonywania tych zadan.

Rozdzial85213

- obejmuje planowane wydatki w kwocie 32.209 zl. z tego z dotacji celowej

z budzetu panstwa przeznaczonej na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierajetce zasilki stale w ramach pomocy spolecznej kwota jw.
Rozdzial - 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne

-

758.286 zl. z tego: finansowane przez budzet panstwa w kwocie 8.286 zl. i z budzetu Miasta
w kwocie 750.000 zl.
Srodki jw. przeznaczone Setna wyplaty zasilk6w i pomoc w naturze dla rodzin i os6b
znajdujetcych si~ w trudnych warunkach materialnych i zyciowych.
W ramach tych swiadczen wyplacane Setzasilki okresowe gwarantowane,
tym zakup lek6w

zasilki celowe w

oraz pokrywane Setkoszty pobytu w domach opieki spolecznej za osoby

wymagajetce takiej opieki.
Rozdzial 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 600 000 zl
Na wyplat~ dodatk6w mieszkaniowych z budzetu miasta planuje si~ wydatkowac kwot~
600.000 zl.

Rozdzial 85216 - na wyplat~ zasilk6w stalych podopiecznym MOPS przeznacza si~ w 2013
roku kwot~ 328.434 zl. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budzetu panstwa na
kwot~ 278.434 zl. i z budzetu miasta na kwot~ 50.000 zl.
Rozdzial 85219 - Osrodki Pomocy Spolecznej - 1.294.090 zl.
Na utrzymanie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej planuje si~ srodki w kwocie jw.
w tym finansowanie z dotacji celowej z budzetu panstwa w wysokosci 255.074 zl.i z budzetu
miasta na kwot~ 1.039.016 zl.
Planuje si~ zatrudnienie
Na wynagrodzenia

w MOPS na poziomie roku ubieglego tj. 20 etat6w.

i pochodne planuje si~ kwot~ 1.141.074 zl., co stanowi 89 % og6lu

planowanych wydatk6w.
Pozostale wydatki biezqce w kwocie 153.016 zl. dotycz't
gl6wnie: oplat za czynsz za wynajmowany

lokalu

dzialalnosci

przy ul. Kosciuszki

Osrodka w tym
5 , zakup energii

elektrycznej i cieplnej, naprawy i konserwacje sprz~tu, oplaty pocztowe i telefoniczne , odpis
na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych , szkolenia pracownik6w
Rozdzial85228

oraz mne.

- Uslugi opiekuncze i specjalistyczne - 837.551 zl

Wydatki biez'tce zwi'tzane z utrzymaniem opiekunek swiadcz'tcych
os6b samotnych i chorych

uslugi opiekuncze dla

potrzebuj'tcych pomocy drugiej osoby finansowane S't z budzetu

miasta w kwocie 73 3.000 zl. oraz z dotacj i celowej z budzetu panstwa na kwot~ 104.551 zl..
Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne

od wynagrodzen

dla pracownik6w

socjalnych

w kwocie 760.857 zl. stanowi't 93 % wydatk6w og61em.
Pozostale wydatki biez'tce przeznaczone S't na wyplat~ naleznych swiadczen z zakresu BHP,
odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych.
Planuje si~, ze uslugi opiekuncze swiadczyc b~dzie w 2013 roku 17 pracownik6w socjalnych
w tym 4 osoby swiadcz'tce specjalistyczne uslugi opiekuncze - finansowane z dotacji celowej
z budzetu panstwa.
Rozdzial 85295 - Pozostala dzialalnosc - 274.642 zl
Planowane wydatki w tym rozdziale obejmuj't:
~

srodki z budzetu Miasta na dozywianie dzieci w szkolach i przedszkolach oraz zakup
posilk6w dla doroslych - realizacja programu "Posilek dla potrzebuj'tcych"

( dzieci i

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

dotacja celowa w kwocie 70.000 zl. na zlecenie realizacji zadan wlasnych dla
organizacji pozarz'tdowych i stowarzyszen w zakresie opieki spolecznej,

~

swiadczenia finansowane z budzetu panstwa na kwot~ 75.642 zl.

Rozdzial 85305 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zl.., wykaz zadan
inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z cz~sci<topisow<t.
Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzial 85401 - Swietlice szkolne - 331.100 zl.
Zatrudnienie w trzech swietlicach przy szkolach podstawowych - 5,62 etatow
nauczycielskich.
Planowane wydatki obejmuj<t koszty zwi<tzane z zatrudnieniem osob zajmuj<tcych si~ opiek<t
nad dziecmi przebywaj<tcymi w swietlicach szkolnych przed lub po obowi<tzkowych zaj~ciach
lekcyjnych.
Rozdzial 85415 - na wyplat~ stypendiow szkolnych i zasilkow planuje si~ kwot~ 200.000 zl.
S<tto srodki wlasne miasta.
Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Rozdzial90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona srodowiska - 40.000 zl.
Planowana kwota przeznaczona

jest na pokrycie kosztow dostarczenia

wody do 16 szt.

czynnych zdrojow ulicznych w miescie oraz oplaty na rzecz ochrony srodowiska w zwi<tzku z
odprowadzaniem do srodowiska wod opadowych z utwardzonych terenow komunalnych w
granicach miasta.
Rozdzial 90003 - Oczyszczanie miasta - 350.000 zl.
Planowana kwota wydatkow w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystosci
i porzqdku na terenie naszego

miasta w trakcie roku budzetowego

i obejmuje zakres

rzeczowy zadan przedstawiony ponizej:

Lp.

N azwa zadania

1.

Utrzymanie porz<tdku na
drogach gminnych i
powiatowych - kontrakt

2.

3.

Ciqgi piesze, place,
chodniki - kontrakt

Kosze na odpady stale.
Ustawienie na terenie
miasta koszy typu
"Mak" -ryczah miesi~czny

Zakres rzeczowy do realizacji

•

•
•

•

•
•

•

•
•

biez<tce omiatanie ulic,
zbieranie padliny,
zbieranie nieczystosci stalych

biez<tce omiatanie ciqgow pieszych,
placow i chodnikow,
w okresie zimy zwalczanie sliskosci
i gololedzi.
biez<tce oproznianie koszy z odpadow
stalych,
mycie koszy w miar~ potrzeb,
malowanie koszy 1na rok,
biez<tca naprawa

Szalety miejskie

obsluga dw6ch szalet6w miejskich
i dostarczenie wody i odbi6r sciek6w

5.

Kosze uliczne

zakup nowych koszy i pojemnik6w na
piasek

6.

Selektywna zbi6rka
odpad6w

7.

Dodatkowe zadania z
zakresu utrzymania
czystosci- zadania nie
objyte kontraktami

4.

obsluga pojemnik6w typu iglo

Rozdzial90004 - Utrzymanie zieleni w midcie - 700.000 zl.
Zadania dotycz'tce konserwacji

i utrzymania komunalnych

teren6w zielonych planowane

w 2013 roku przedstawia nastypuj'tce zestawienie:
Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy do realizacji

•

1.

pielygnacja parku w zakresie
istniej'tcej zieleni i
drzewostanu,
• omiatanie alejek,
• zbieranie nieczystosci,
• pielygnacja ogrodu
kwiatowego,
• naprawa sprzytu w ogr6dku
jordanowskim, malowanie
raz do roku sprzytu,
• w okresie zimowym
odsniezanie alejek
i zwalczanie sliskosci
obsadzenie rabat, konstrukcji,
herb6w,kwietnik6w na slupach
energetyczn ych, wazon6w,
pielygnacja roslin przy uzyciu
material6w wykonawcy
• koszenie i omiatanie alejek,

Park miejski
Miesiyczny ryczah
kontrakt

•
2.

3.

Ukwiecenie miasta
- kontrakt

•

Skwery miej skie

•

podlewanie,

- kontrakt

•

zabiegi pielygnacyjne
drzew,

4.

Pasy zieleni przy
drogach,
tereny miej skie
zielone , tereny na

•
•

•
•

koszenie trawnik6w,
zabiegi pielygnacyjne drzew,
zwalczanie sliskosci i gololedzi,
zbieranie nieczystosci stalych

osiedlach
mieszkaniowych kontrakt
5.

6.

7.

•

Przebudowa i
rozbudowa plac6w
zabaw
Zadrzewienie i
zakrzewienie teren6w
miasta

•

wykonanie prac remontowych,
zakup nowych element6w,
remont ogrodzenia, przeglqdy
techniczne urzqdzen

nowe nasadzenia drzew w midcie

Zakup nowych lawek
i koszy na smieci

•.

teren calego miasta

Rozdzial 90013 - Schronisko dla zwierzqt - 140 000 zl.
Kwotajw.

przeznaczonajest

na zaplat~ za swiadczone uslugi zwiqzane z opiek",nad

bezdomnymi zwierz~tami z terenu naszego miasta.
Rozdzial 90015 - Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g - 700.000 zl.
Planowane srodki na ten cel w kwocie j.w zostan", wydatkowane na nast~puj",ce zadania:
Lp.

Nazwa zadania

1.

Zakup energii
elektrycznej
Konserwacja

2.

oswietlenia
ulicznego-

Zakres rzeczowy do realizacji

•

dostarczenie energii do punktaw swietlnych,

•
•

naprawa oswietlenia,
wymiana :trade! swiatla,

kontrakt

"'l

j.

Konserwacja
oswietlenia Zalew, Park kontrakt
Konserwacja

4.

sygnalizacji
swietlnej

•
•

naprawa oswietlenia,
wymiana :trade! swiatla,

•

naprawa i konserwacja

sygnalizacji,

Faworna , Lowicka, Reymonta

•

doswietlenia w miar~ potrzeb w roznych
rejonach miasta

•

zakup iluminacji swietlnych

Konserwacja

5.

sygnalizacji
swietlnej

•

teren calego miasta

Teren Zalewu i
pozostaty teren
miasta

•
•
•

wymiana sfup6w
wymiana kabli oswietlenia
zakup iluminacji swietlnych

Rozdzial90019 - planowane wydatki w kwocie 50.000 zl. na realizacj~ zadan wlasnych
wynikajqcych z ustawy - Prawo ochrony srodowiska.
Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc - 850.000 zl.
Planowane wydatki biezqce w kwocie 850.000 zl. przeznaczone

S't na doplat~ do sp6lki

miejskiej Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja, do taryfy za wod~ i scieki dostarczone

dla

gospodarstw domowych zgodnie z obowi'tzuj'tc't uchwalq: Rady Miasta w tej sprawie oraz na
oplaty

zwi'tzane

odprowadzaniem

w6d

opadowych

z powierzchni

utwardzonych

do

kanalizacji deszczowej, zgodnie z uchwal't Rady Miasta reguluj'tc't wysokosc i zasady doplat.

Rozdzial 92109 - Domy i osrodki kultury - dotacja z budzetu Miasta w kwocie 1.130.000 zl.
dla Miejskiego Domu Kultury na dzialalnosc statutow't w tym : na organizacj~ imprez
plenerowych i imprez masowych w 2012 roku.
Zatrudnienie w MDK - 8,85 etat6w
Planowane dochody wlasne - 49.300
Rozdzial92116

zl

- Biblioteki - dotacja z budzetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

w kwocie 720.000 zl. na prowadzenie dzialalnosci statutowej miejskiej instytucji kultury.
Zatrudnienie - 9,1 etat6w
Dochody wlasne - 12.400 zl.

Rozdzial 92118 - Muzea - dotacja z budzetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej
w kwocie 388.000 zl. na dzialalnosc statutow'tmiejskiej

instytucji kultury.

Zatrudnienie - 5,1 etat6w
Planowane dochody wlasne - 4.300 zl.
Rozdzial 92195 - Pozostala dzialalnosc wydatki w kwocie 110 000 zl. z tego:
•

patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoly

•

wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promuj'tcych i dzialaj'tcych na
rzecz naszego miasta (pomoc w organizacji, fundowanie nagr6d)

•

inne imprezy organizowane przez Urz'td Miasta z okazji swi'tt narodowych i rocznic

•

dotacje na zlecenie zadan w drodze konkurs6w dla organizacji pozarz'tdowych i
stowarzyszen - kwota 60.000 zl.

Dzial 926 - Kultura fIzyczna
Rozdzial92601

- Obiekty sportowe - 800.000 zl.

Planowane wydatki biezqce w tym rozdziale dotyczq, 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 -lq,cznie

kwota dotacji 680.000 zl.

Planowane dochody wlasne na OSiR na 2013 rok -767.700

zl.

Zatrudnienie - 14,25 etat6w
Wydatki majq,tkowe w kwocie 120.000 zl., to wydatki inwestycyjne, wykaz szczeg610wy
zawiera tabela inwestycyjna wraz z cz((sciq,opisowq,.
Rozdzial 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 700.000 zl
Wydatki biezq,ce w tym rozdziale w wysokosci 220.000 zl. obejmujq, realizacj(( zadan
wlasnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :
~

Imprezy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i mlodziezy "Rawska Feriada 2012".

~

Imprezy sportowe dla szk61 podstawowych i gimnazj6w, zgodnie z kalendarzem
Szkolnego Zwiq,zku Sportowego.

~ Turnieje i mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w mini siatk6wce dla dzieci.
~

Wsp6lzawodnictwo

sportowe przedszkoli, szk61 podstawowych i gimnazj6w

~

Turnieje tenisa ziemnego 0 Puchar Burmistrza Miasta, otwarte Mistrzostwa Rawy w
tenisie ziemnym

~

Organizacja zaj((c sportowo rekreacyjnych w czasie wakacji w tym nauki plywania

~ Rodzinny Rajd Rowerowy
~

"Bieg wiosny" w ramach akcji Polska Biega

~

Otwarte Mistrzostwa Rawy w tenisie stolowym

~

ZTC BIKE RACE - wyscigi rowerowe dla amator6w

~

Terenowy rajd rowerowy Mazovia Marathon MT

~

Srodki plano wane na wyplat(( stypendi6w za wysokie wyniki sportowe

~

Organizacja pobytu i zawod6w sportowych grup z miast partnerskich - Boskovice
i Nyirabtor

Ponadto rozdzial ten obejmuje wydatki biezq,ce w wysokosci 480.000 zl. planowane jako
dotacja celowa na realizacj(( zadan wlasnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

