
 
U C H W A Ł A  Nr XXVII/166 /17 

                                      Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
 z dnia 20 lutego 2017 roku. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

 
 
         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art.216 
ust.2 pkt.5, art.220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych   
( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) -  Rawa Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co 
następuje: 
 
 
  § 1. Dokonuje się zmian  w dochodach budżetu gminy w wyniku ,  których 
zmniejsza się dochody bieżące o kwotę  173 278,00 zł  zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                              
 
§  2.  Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy  w wyniku , których  
zmniejsza  się wydatki  bieżące   o kwotę   173 278,00 zł  zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.  Dochody budżetu państwa związane realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej do uzyskania w 2017 r.  po zmianach określa załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
 
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka . 
 
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 



 
                Załącznik  Nr 1 
                do uchwały  Nr XXVII/166/17          

    Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
                                                          z dnia 02. 2017 r.  

 
Zestawienie zmian w dochodach budżetu  gminy na 2016 rok 

 
Dział Rozdz

. 
§ Źródło dochodów Kwota 

zmniejszenia 
Kwota 
zwiększenia 

   Dochody ogółem 174 114,00 836,00 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 

1 897,00  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

1 897,00  

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1 897,00  

758   Różne rozliczenia 44 201,00  
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
44 201,00  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 44 201,00  
852   Pomoc społeczna 15 749,00 836,00 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 
niektóre świadczenia rodzinne 
 

6 731,00  

  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
 

1 496,00  

  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
 

5 235,00  

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 

3 095,00  

  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
 

3 095,00  

 85216  Zasiłki stałe 
 

5 923,00  

  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
 

 5 923,00  

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 
 

 836,00 

  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 

 836,00 

855   Rodzina 112 267,00  
 85501  Świadczenia wychowawcze 

 
62 683,00  

  2060 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci 

62 683,00  

 85502   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

49 584,00  

  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
 

49 584,00  

 



                                                  Załącznik nr 2  
                                                                                    do Uchwały Nr XXVII/166/17 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 20  lutego  2017roku 

 
 
 
 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2016 r. 
 
 
 
 

Dz. Rozdz. 
 

T r e ś ć Zmniejszenie Zwiększenie 

  Ogółem: 174 114,00 836,00 
700  Gospodarka mieszkaniowa 1 897,00  

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
- wydatki bieżące na działalność statutową 

1 897,00 
1 897,00 

 

801  Oświata i wychowanie 44 201,00  
 80101 Szkoły podstawowe 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
44 201,00 
44 201,00 

 

852  Pomoc społeczna 15 749,00 836,00 
 85213 

 
 
 
 
 
 
85214 
 
 
85216 
 
 
85230 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 
niektóre świadczenia rodzinne 
 
- wydatki bieżące na działalność statutową (zadania zlecone) 
- wydatki bieżące na działalność statutową (zadania własne) 
 
Zasiłki i pomoc w naturze   ( zadania własne) 
- świadczenia społeczne 
 
Zasiłki stałe   ( zadania własne) 
- świadczenia społeczne 
 
Pomoc w zakresie dożywiania   ( zadania własne) 
- świadczenia społeczne 
 

6 731,00 
 
 
 

1 496,00 
5 235,00 

 
3 095,00 
3 095,00 

 
5 923,00 
5 923,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

836,00 
836,00 

855  Rodzina 112 267,00  

 85501 
 
 
 
 
85502 

Świadczenia wychowawcze 
- świadczenia społeczne 
- wydatki bieżące na działalność statutową 
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 
- świadczenia społeczne 

62 683,00 
61 743,00 

940,00 
 
 
 

49 584,00 
 

49 584,00 

 

 
 



Załącznik nr 3
 do uchwały  Nr XVII/166/17 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
 z dnia 20 lutego 2017  r.         

     

w złotych

Lp. Dział Rozdział §** Treść Kwota
1 2 3 4 5 6

1 750 Administracja publiczna 58

75011 Urzędy wojewódzkie 58

0690 Wpływy z różnych opłat 58

z tego

- opłaty za udostępnienie danych osobowych 58

855 Rodzina 30 000

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000

30 058

Dochody budżetu państwa
   związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

do uzyskania w 2017 roku

Ogółem
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