
Zal3t.cznikNr 1 do Uchwaly Nr IVIl01l5

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dzial § Nazwa Plan 2015 r.
wPLN

1 2 3 4
OGOLEM 59565100
wtym:
dochody biez'l.ce 56796224

dochody maj'l.tkowe 2768876

600 Transport i Illcznosc 580000

wtym:
dochody biez'l.ce 580000

0570 grzywny, mandaty 80000
0970 wplywy z r6znych dochod6w 500000

700 Gospodarka mieszkaniowa 4016630
oraz niematerialne uslugi komunalne

wtym:

dochody biez'l.ce 2155000

dochody maj'l.tkowe I 861 630

0470 wplyWy z oplat za zarzad uzvtkowanie i uzvtkowanie wieczyste nieruchomosci 600000
0690 wplywy z r6znych oplat 150000
0750 dochody z najmu i dzierzawy 1400000
0760 wplywy z tvtulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego 50000
0770 wpJywy z tvtulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci 1811630
0910 odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oolat 5000

710 Dzialalnosc uslugowa 57254

w tym:

dochody maj'l.tkowe 57254

6208 dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich 57254
750 Administracja publiczna 257972

wtym:

dochody biez'l.ce 257972

dochody maj'l.tkowe

2010 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstv,a na realizacj~ zadatl biez'l.cych z zakresu administracji 177 591
rZ'l.dowej zleconych gminom

0970 wplywy z r6znych dochod6w 80381
751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli. .. 3205

wtym:

dochody biez'l.ce 3205

2010 dotacje celowe ... 3205
754 Bezpieczenstwo publiczne 2800

w tym:

dochody biez'l.ce 2800

2010 dotacje celowe ... 2800
756 Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i innych jednostek nie posiadahcych 33869633

osobowosci prawnei
w tym:

dochody biez'l.ce 33 869633

0350 podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizyczn. oplacany w formie karty podatkowej 80000
0310 podatek od nieruchomosci 11800000
0320 podatek rolny 67000
0340 podatek od srodk6w transportowych 800000
0500 podatek od czynnosci cywilnoprawnych 900000
0360 podatek od spadk6w i darowizn 150000
0430 \Vp)YWyz oplatv taroowej 180000
0910 odsetki od nieterminowych wplat z tvtulu podatk6w 61000
0410 wplywy z opiaty skarbowej 500000
0490 wplywy z innych lokalnych oplat 200000



DOlO podatek dochodowy od os6b fizvcznvch 18331 633
0020 podatek dochodowy od os6b prawnnych 800000

758 R6:ina dzialalnosc 10576594
wtym:

dochody biezC\.ce 10576594

2920 subwencie og61ne z budzetu panstwa 10526594
0920 pozostale odsetki 50000

801 Oswiata i wychowanie 2944992
wtym:

dochody biezC\.cew tym: 2095000

dochody mahtkowe 849992

0690 wplywy z r6invch oplat 750000
0970 wpJywy z r6invch dochod6w 5000
2030 dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacjv wJasnych zadaJ1 biezilcych gmin 690000
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na realizacie zadan biezilcych 600000
0750 dochodv z najmu i dzierzawv 50000
6208 dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6 europejskich 849992

851 Ochrona zdrowia 370000
wtym:

dochody biezC\.ce 370000

0480 wpjywv z opJat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 370000
852 Pomoc spoleczna 4906020

wtym:

dochody biezC\.ce 4906020

2010 dotacje celowe z budzetu panstwa . 3998478
2030 dotacje celowe z budzetu PaJ1stwa na realizacje wJasnvch zadaJ'! biezacvch gmin 787542
0830 wplywy z usJug 60000
2360 dochody i.s.t. zwiilzne z realizacjil zadan z zakresu administracji rza,dowej 60000

853 Pozostale zadania w zakresie poltyki spolecznej 500000
w tym dochody biezC\.ce 500000

0690 wplywy z r6znych oplat 500000
900 Gospodarka komunalna 1330000

w tym:

dochody biezC\.ce I 330000
0490 wplywy z innych lokalnych opJat 1250000
0690 wpjywy z r6znych opiat 50000
0750 dochodv z najmu i dzierzawv 30000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150000
wtym:

dochody biezC\.ce 150000
0970 wplywy z r6znych dochod6w 150000


