UCHW ALA NR XXXIV /250/14

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz.1318) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz.885, poz.938 i poz.1646) Rada
Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje :

§ 1. Uchwala si(( budzet Miasta Rawa Mazowiecka

na 2014 rok.

§ 2. 1. Uchwala si(( dochody budzetu w lltcznej wysokosci 54 976 405 zl, zgodnie z zalltcznikiem
1) dochody biezltce w wysokosci

52 283 405 zl.;

2) dochody majlttkowe w wysokosci 2 693000

zl.

2. Uchwala si(( dochody budzetu panstwa zwiltzane z realizacjlt zadan zleconych
w § 2350, w nast((pujltcych kwotach:
(

nr 1, w tym:

dla Miasta Rawa Mazowiecka

1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 295 zl.;
2) w dziale 852, rozdziale 85212 w kwocie 84 000 zl.;
3) w dziale 852, rozdziale 85~

w kwocie 2 500 zl.

§ 3. W ramach og61nej kwoty dochod6w wyodr((bnia si((:
I) planowanlt dotacj(( z budzetu panstwa na realizacj(( zadan z zakresu administracji
w wysokosci 4 063335 zl., zgodnie z za1ltcznikiem nr 2;

rzltdowej,

zleconych

2) planowanlt dotacj(( otrzymanlt na realizacj(( zadan wykonywanych
na podstawie porozumien
jednostkami samorzltdu terytorialnego w wysokosci 700 000 zl., zgodnie z zalltcznikiem nr 3.

gminie

- um6w mi((dzy

§ 4. Ustala si(( wydatki budzetu w Iltcznej wysokosci 65 703 405 zl., zgodnie z za1ltcznikiem nr 4, w tym:
I) wydatki biezltce w wysokosci

50 389 405 zl.;

2) wydatki majlttkowe w wysokosci 15 314000 zl., w tym zestawienie
realizacji w 2014 roku przedstawia zalltcznik nr 4 A.

zadan inwestycyjnych

zaplanowanych

do

§ 5. W ramach og61nej kwoty wydatk6w wyodr((bnia si((:
1) wydatki na finansowanie zadan z zakresu administracji
zgodnie z zalltcznikiem nr 5;

rZltdowej zleconych

2) wydatki na finansowanie zadan biezltcych wykonywanych na podstawie
terytorialnego w wysokosci 700 000 zl., zgodnie z zalltcznikiem nr 6.

gminie w wysokosci

porozumien

z jednostkami

§ 6. R6znica mi((dzy planowanymi dochodami i planowanymi
10 727 000 zl., kt6ry zostanie pokryty kredytami i poZyczkami.

wydatkami

§ 7. 1. Ustala si(( przychody budzetu w lltcznej wysokosci
wysokosci 1 800000 zl., zgodnie z zalltcznikiem nr 7.

12 527 000 zl. i rozchody

2. Rozchody

zl.,

samorzltdu

stanowi deficyt budzetu w wysokosci
budzetu

w lltcznej

budzetu miasta pokryte zostanlt kredytem bankowym.

§ 8. Ustala si(( limit zobowiltzan
wartosciowych z przeznaczeniem na:

z tytulu

zaci~anych

1) pokrycie wyst((pujltcego w ci/tgu roku przejsciowego
2) finansowanie

4 063335

planowanego

kredyt6w

i pOZyczek oraz emitowanych

deficytu budzetu w wysokosci

deficytu budzetu w wysokosci

1 600000

papier6w

zl.;

13 950 000 zl.

3) splat(( wczeSniej zaci/tgni((tych zobowiltzafl. z tytulu zaci/tgni((tych kredyt6w
zl.

i pOZyczek w wysokosci

2 340 000

§ 9. W budzecie tworzy si(( rezerwy:
1) og61nlt w wysokosci

104901

zl.;

2) celowlt w wysokosci

120 000 zl z przeznaczeniem
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§ 10. Ustala si~ kwot~ wydatkow przypadajllcych do splaty w 2014 roku, zgodnie z podpisanymi umowami
z tytulu por~czeii i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokosci 83 100 zl.
§ 11. Dochody i wydatki budzetu obejmujll dochody z tytulu oplat pobieranych za zezw()lenia na sprzedaz
napojow alkoholowych i wydatki budzetu na realizacj~ zadaii uj~tych w gminnym programie profilaktyki
i rozwi'tZ)'wania problemow alkoholowych, zgodnie z zal'lcznikiem nr 8.
§ 12. Wydatki budzetu miasta obejmuj'lplanowane kwoty dotacji w tym:
1) dla jednostek sektora finansow publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe
w lllcznej wysokosci 3 338 000 zl., zgodnie z zalllcznikiem nr 9;

i celowe

2) dlajednostek spoza sektora finansow publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe,
w lllcznej wysokosci 1 543 000 zl., zgodnie z zalllcznikiem nr 10.
§ 13. Ustala si~ plan dochodow i plan wydatkow zwillzanych z realizacjll zadaii okreslonych w ustawie Prawo
ochrony srodowiska, zgodnie z zalllcznikiem nr 11.
§ 14. Ustala si~ plan dochodow i plan wydatkow zwillzanych z pobieraniem dochodow z tytulu mandatow
kamych nakladanych przez Straz Miejskll oraz wydatkowaniem tych srodkow, zgodnie z zal'lcznikiem rir 12.
§ 15. Ustala si~ plan dochodow i plan wydatk6w zwil:\.Zanychz realizacjll zadaii okreslonych
o utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach, zgodnie z zal'lcznikiem nr 13.

w ustawie

§ 16. Ustala si~ plan przychodow i kosztow zaklad6w budzetowych, zgodnie z zalllcznikiem nr 14.
(

§ 17. 1. Upowaznia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:
1) dokonywania zmian planu wydatkow biez'lcych budzetu w granicach dzialu, polegajllcych na przesuni~ciach
mi~dzy rozdzialami i w rozdzialach w zakresie wydatkow na wynagrodzema-ze stosunku pracy i uposazenia;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatkow maWkowych w dzialach mi~dzy zadaniami,
nakladow majlltkowych, do wysokosci umozliwiajllcej realizacj~ zadania.

w ramach planu

2. Upowaznia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budzetowych
uprawnieii do dokonywania przeniesieii w planie wydatkow biezllcych w obr~bie wydatkow rozdzialu zwillzanych
z realizacjllzadaii statutowychjednostki budzetowej.
§ 18. W zakresie wykonania budzetu upowaznia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:
I) zaci~ania

kredytow na pokrycie wyst~pujllcego w trakcie roku przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci
1 500000 zl.;

2) zaci~ania kredytow i pozyczek na finansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokosci 10 727 000 zl.;
3) zaci~ania kredyt6w na splat~ wczeSniej zaci~ni~tych zobowillzaii z tytulu kredytow i pOZyczek w wysokosci
1 800000 zl.;
(

4) lokowania w trakcie realizacji budzetu czasowo wolnych srodkow budzetowych na rachunkach w innych
bankach nit bank prowadz'lcy obslug~ budzetu.
§ 19. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka .
§ 20. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia, z moc'l obowi'lzujllcll od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega
ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego.
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