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szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej

w Sierpcu

Przedstawiam Państwu BudŻet Miasta Sierpca na 2010 r.i informuję o przyjęty ch załoŻeniach:

l.realizacja inwęstycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a./ inwestycje &ogowe

b/utworzenie centrum kultury i sŻuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kulfury
_ 

c/oświetlenie ulicme

d&analizacja deszczowa w mieście

e/stwolzenie kompleksowego systęmu gospodalki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez
utwolzenie Regionahego Zakładu Gospodarki odpadami wdlożenię systęmu selekcji odpiadów w tym segregacji
u zrooia.
f/inne zadania inwestycyjne w mieście wg załącznika NI 17 do budzetu

2.Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3.Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta siefpca na 2010 r.

Planowane dochody BudŹetu Miasta na 2010r. okeśla się na kwotę 35 48I 692 Zł
a wydatki na kwotę 41 128 9'10 zł
Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

l.Ustawa o samorządzie gminn)łn z 08.III. l99or.tekst jednolity Dz.U Nr l42 poz.159l z I3.X1I.200lr. z
póZn iejsry m i zrn ianam i.

2.Ustawa o finansach publicznych DZ.U.Nr 249 poz.2104 z30 czerwca 2005r. zpóżniejszymi zmianami.

3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalrrych z |2 slycznia l99 1l./tekst jednolity Dz.U.Nr l21 poz'844 z2006r.lz
pózlie jsrymi zmianami.

4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu tery'tolialnego Dz.U.Nr 203 poz.1966.z 13 listopada 2003r. z
pózniejszymi. zmianami'

5.obowiązująca klasyfrkacja budzetowa Dz.U.Nr107 poz.726 z 14.Yl'2006r'r. zpóźnlejszym1zmlanaml
6.Uchwała Rady Miejskiej z dlia 06'12.2000r. Nr 197lXXIV/2000r.w sprawij procedury uchwalania budŻefu
Miasta oraz rodzaju i szczegółowoŚci materiałów informacyjnych towarzyszącyc}r projekowi budżetu.
7.''Strategia dla Miasta Sierpca''- Stanowisko Rady Miasta w Sierpcu z l6.X' l99 6i'zę'zmianaml

I. Dochody i wydatki BudŹetu Miasta na 2010 r. uwzględniają



l .Załozenia do budżętu Państwa na 20 1 or.
2.Przewidywane wykonanie budŹefu Miasta za zoogf .

3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i lównoważącej udziałach w
p-odatku dochodowym od osób ftzycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzęłu Wojewódzki"g" w-''"*i"
Wydział Finansów i Budżętu o planowanych dotacjach na zadania własIie i zleione a iakze aotuJ;" nu "ł-iuzawańe na podstawie porozumień

4.Informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z ldziałów w podatku dochodowym od osóbfizycmych

Do budżefu Miasta s I E R P C A na 20l0 r' przyjmuje się:

DOCHODY
w tym:

-dochody własne

-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodow1łn
od osób fizyczrych
od osób prawnych

subwencja oświatowa
część równowaĄca subwencj i

-dotacje celowe na zadania zlecone
-dotacje na Zadania własne
- dotacje na zadania na podstawie porozumień

WYDA TKi
-wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

W tym:
-zadania zlecone
-zadania własne
-urydatki zgodnie z otlzymaną dotacją na podstawie polozumień

710 Działalność uslugowa _ cmentarZ€

35 481 692zł

9 55'l 463 zł

9 965 485 zł
300.000 zł

8 540 890 zł
Ż29 653 zł

5 953 9l1 zł
924 284 zł

l0 000 zł

41 128 9'70 zł

33'l'7l 748 zł

7 35'7 222 zł

5 953 9l'7 zł
924 284 Zł
l0 000 zł

plalu budżetu - 10 00021.

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi I % planu budzetu 421500 zl
Planowane wpĘwy za najem i dzierŻawę składników majątku miejskiego 80 000zł., planowane wpĘwy z wpłat
za wieczyste uż}tkowanie działek 200 000 zł,
Planuje się wpływy gminy z tytufu splzedazy składników majątkowych 140 000zł odsetki pozostałę l 500 zł.

Na podstawie polozumięń -Dotacja przyjęta zgodnie z pismęm Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Warszawie Wydział Finansów iBudżęnl, z23.X.2009 r. informującym o planowanej dotacji ielowej dla-Miasta
Sierpca na 20l0 r. w wysokości l0 000zł

750 Administracja publiczna planu budżefu - 157 466 zl.



Dotacja.na Zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszarł ieWydzial Finansów i BudŻefu Z 23x'2o09 r. iniormującym o pluno*u-n.i aoraciiceló*ej ala v"i.r,"ili." 
""20 l0 r' w w)sokości l34 774 ' zl' Dotacja przeznaczJ*l.'t nu ouiługę .adań bieŻących Z zakesu adm irłisrac.;irządowej zleconych miastu. Sąto.zadańia U:zędu stanu cywlhęo, 'ńyo"lału ,o."'i' iruv*","r.tio,' i ńyi'iuł"Dzialalności Gospodarczei. w dZial'e- tym ptanó*ane są wptywy'z cz1nszu oraz łyna.imu lokali będąc} chwłasnością m iasta I 8 000. zł.. oraz 5o o'dochody m iasta z wydui"-1it, oo*ooo* o.oiirry.r.' ió 

'Ji"-' "
porozrrmienia międzyjst prowadzenie KzP 4 622 zl'
Urząd Wojewódzki powiadomił Miasto. pismem.o pIanowanych do uzyskania dochodów województwadotyczących opłat Za wydawanie dowod6w osobisĘch jest to pi""*ńy*unu t* ota I 3g5 zł'

751 Urzędy naczelnycb organów wladzy państwowej kontro|i i ochrony prawa oraz sądownictwa
stanowi 0% planu budzetu_3243zł.

Dotacja_celowa Z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura wybolczego Dęlegatura w Płocku z dnia

3x;i,a"?3'J-[f.^"czona 
jest na prowadzenie rejestru-wybo'có*'pro*adiony p.i' wya"iuiś|L*-"'*

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoźarowa

planu budżetu - 16 300 zl
D-otacja ce]owa na obronę cywilną z budże"Ąl państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego warizawie Wytział pinansów.iB'ud zćt", zii.źiig"r.informującym
o planowanej.dotacji celowej dla Miasta^Sierpca na 20lb r. w wysokości l 300 zł. Planowane ń'ń;; 

-
maldatów nakładanych przez SM 15 000 zł.

756 Dochody od osób prarYnych fizycznych i od innych stanowi 54% planu budżetu - 19 001186 złjednostek nie posiadających osobowości prawnej orazwydatki zwięane z ich poborem

W dziale tym planowane sąwpĘwy z podatków i opłat lokalnych uchwa|ane przez Radę Miejskąna 2010 rokoraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:
Podatęk od nieruchomości od osób praw\ych 4743.:'0lzł'
Podatek od nieruchomości od osób fizycmych 1 650 000zł.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych 300 000 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 270 000zł.
opłata od posiadaniapsów 24 000 Ą.
Podatek od crynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 zł.
Podatek ro|ny 48 000 zł.
Podatek leśny l 000 Zł.
opłata targowa plan na2010 r.290 6.00 zł.. opłata pobierana )est przęz zakład Gospodarki Mieszkaniowej' któryotrŻymuje 50 % plowizji od całości ściągniętych wpłat.
odsętki od nieterminowych wpłat - 10 000 zł.
Dochodami gminy są:
opłata skarbowa planowana kwota 250 000zł'
W-pły-wy'z zezwo\eń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 35o 000 zł.wpływy z inrrych opłat40 0002ł odsetki 1 000 Zł.,
oraz:
Dochody-pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:
Karta podatkowa planowana na 20l0 r. _60 00b zł
Podatek od cąynności cywilnopravmych planowana kwota ó50 000 zł.
Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 20 000 ZŁ odsetki 7000zł
WpIary za zajęcie pasa drogi 40 000 zł.

Pismem z 8.x.2009 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycmych na 20l0 r'
Planowana kwota wynosi 9 965 485 zł.



Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 20 l0 r. wynosi 300.000 ' zł., udzŻĄsąprzekazyw ane przez Urzędy Skarbowe.
758 Różne rozliczenia stanowi 25 oń planu budżetu 878Ż 543 zl,

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2010 rok Pismo Ministra Finansów Itak:Część oświatowa subwencji 8 540 890 zł'
część lównowaŻąca subwencji ogólnej dla gmin 229 653 zł.
RóŻre rozliczenia finansowę 12 000 zł

Dotacje na_podstawię zawartych polozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszko|iogółem 218 314zł. oraz 46 440 zŁ zgodnie z porozumieniem miidzy gminą a miastem 
"pł"ty;" 

i;;;;;;i"dzieci z gminy.

801 oświata i wvchowanie

852 Pomoc spoleczna

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
Dotacja na świadczenia rodzinrre

stanowi 1 7o planu budżetu 264154 zl.

stanowi 19 o/o planu budŻetu 6824l00zł.

22 500 zł' zadania własne i 3 900zł zadania zlecone
5146 000 zł. zadania zlecone

279 000 zł. zadalia własne
600 000 Zł. Zadanie własne

o planowanych dotacjach Z budżefu panstwa ohzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego Warszawie Wydżiał rinansow i subż 

"t 
źzz.x.zbog , 'Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planacl Miejskiego ośrodka Po-o"y Społ""^"j, * ty.,

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 64 700 zł .zad'ania zleconę
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze
odpłatność Z Dziennego Domu Pomocy Społecznej planowana kwota 48 ooo Zł
Przewidywane wpĘwy z usług opiekuńczych ó0 000 zł.

część opisowa do planu wydatków miasta na 2010 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo
\łpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 1.200zł

150 Przetwórstwo Przemysłowe
Dotacja dla samorządu wojewódawa mazowieckiego przez budowanie społęczeństwa
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o'Muro*rru

1200 zl

11 367 zl
informacyjnego i

ó00 Transport i Łączność stanowi 4 70 planu budżetu jest to kwota 1 4zl 500 zl
Planuje się kwotę 450 000 zł na remonty w miarę posiadanycłr srootow / ciąg komuniłacyjny za p.'y"i"i"ią r"lWiosny Ludów) ul. Reja, chodniki :chodnikw ul Parkowej, Płockiej, Poziom1owej' rililrsiiógo 

'iuń..'ńiuasfaltowa i chodnik , Matejki -remont cząstkowy, projekr i wykoninie chodnika w ul. Zie]onł, 
'*'.i' "i" l

chodników w miarę posiadanych środkÓ Planowane środki na ubezpieczenie drog mie;słi,;ń o óóó'i' 
_

Pozostałe usfugi vlęiązane z ltIzymaniem dróg placów w mięście l oo obo zł. Zakup ńateriałów l0 000
Planowane inwesfycje drogowe w mieście na kwotę 852 5o0 zł szczegÓłowo opir-" * 

'ułą""nińŃ. iz.ao
budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi J oń planu budżetu jest to kwota 1 028 300 zl
dotacja skalkulowana na podstawie stawki jefuostkowej doilaty do czynsz;1,3 zł x l5006,l5 'z po*io".r'oi
lokali x 12 m-cy :234 096 zł doplata do crynszu do lokali o obnizonym standardzię ó zss,lz1rizit,zo i^ lr2 x 12 m-cy= I05 904 zł Łącmie 34O OO0 zł
Prowizja dla .7GM z opłat talgowych 145 300 zł 50 % platowanych wpĘwów
Srodki na podziały ,wyceny lokali i 4ziałek- w celu gospodarowania gmin''ym zasobem nieruchomości , wykupy
gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 6 działek .Wykupy gnrntów okóło oo działek pod projektowane'ulice
i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę ok. l03 działki, ódszkodow ania za drogi pizejęi. ;" ;ń;;J'
Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, kwota 5o0 000zł



710 Dzialalność usługowa

Kwota otrzymana Z Mazowieckjego Urzędu_ 
_Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na lemontyutrzymanie grobÓw i cmentarzy wojennych Io oo0zl. 

"

Plan zagospodarowania przestrzenłigo miasta l80 000 zł.

750 Administracja publiczna 
'stanowi 1l yo planu budżetu 1639255zLNa zadania zlecone wvkonvwane 

' 
plzęz miasto cZęść s.oo[ow_'ot ry-u.j emy z Mazowieckiego UrzęduWojewódzkiego warszawie Ńydział ilinansów i B"dż;;; i.i;;9 .

Z Duozefu panst\ła' Planowane wyda*i na 20l0r. Wynoszą l34174 zldla zarudnionych 6ciu pracowników wt1'rn: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cvwilnego i] osoby w-wjdziale Spraw obywatelskich l osoba w WvdzialęDzialalności Cospodarczej .środki te wystarczają na poĘci. *ynu'groar.i'i'plffi;;;"# .;#::::'pozostałe koszry.ponoszone są przez_miasto. Kupowane si a'uti'.*ia.n.yjn.. dorłodowe. prenumeralaczasopism ' szkolenia pracown ików. wydZialu Spraw ob1watelski.tl. uSc io-riululności Gospodarczej'. zakupdruków do sporządzenia akrów urodzenia. ślubu. zgonu. łr.r,i*ir*j" .L UsC Planowane są opraw1 akt stanucywilnego oplaty za proglam do eu idencji ludnoś; i UsC. 

'ń";;" 
pod\ł}Żka zgodnie z przepisami. Planrgcmy łącznie Z dotacją z budzętu pans twa 406 3o0 zł

Srodki dla Zarządów osiedli na wykonyw anie zadan związanych z osiedlami 1_6 kwota 31 500 ZłRada Miasta
W tym rozdziale planuje się wydatki na.diety Rady Miejskiej . Przewiduje się tęŹ śIodki na szkolenia radnych,na obsfugę rady, na zakup materiałów biurów}cn. w tym ńziare pranu;e się środki na wydawanie biuleĘnu..Nasz sierpc".'Plan roczny ogółem 38ó 70o zł.

Zadztnia własne
Zatrudnienie 40 etatów pracowników administracyjnych pracowników 3 etaty obsługi .Wynagrodzeniapracowników i pochodne. tłypłata odplaw eme.1tuiny"ł' łla p.a"o'niLo* oa"r,oarąiy.I' i" 

"'ń"ł'.ę, *g.oajubileuszorłrych dla pracolrnikóu .planowana póowyit u*zórór. 
'

Dokończenie modemizacji u budynku biurowym.
Zak-up paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodołych Zakup Dziennika ustaw,Monitora,Dziennika Urzędowego Ministra Finansów., prasy codzienn".j, 

'ułup 
no*"go proglamu Lex, opłaty ZaprzedfuŹenie uŻyłkowania program i licencji wszysrkich *yd;ia}o;'. tupi.i do ko'put.ro*'l_[r.rółl'piur.L

toner' kasery 'fusz do drułarek. Naprawy sprzęru ko'put.io*.go. Prorładzenie szkoleń oracowników narurządzeń biurowych. naprawy łanulłzaciiianiLn.1 i il,ituru.1i!i.n|;;;;;: -;ilil:jJ'"]J#Tll'i'!1o"*
poczowe. opłaty za telefony' ubezpieczenie budynłu. ubezpieczenie samochodu. czynsz źa domłi w -
szczutowie oplaty Za światło. ciepło, Za *odę .u^pół''l"nie .neuliuiu.o*ycł' potrzebnych do poszczegóhychtłrydzialów.w zwiąku z przeprowadzan; m remonrem budynku. obsĘa prawna Ogólem plan roczn1 zdokończeniem remontu budynku, Iemo nt i rozbiórka garazry s iąź ióB ,ł.

Promocja Miasta Sierpca
Bieząca działahość imprezy tovlaruyszące KasŻelanii, spotkania noworoczn e, organizacja imprez w dniach 1-3Maja i koniec lata 'Sylwester w mieście, organizacja ,,Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Browarem.organizowane przez Wydział promocji 

-wipóllie" z Komisjami Raóy Miejskiej obchody świąt narodowych,organizacja cyklicznych w1'staw w mieście'oraz koszy reprózentacyj łe ,*ięu* z promocją druk kalendarza.,wspÓlorgan izac ja Jarmalku Benedvktyńskiego. wspóiorganirucia ńiegow. Sierpienicy. organizacja imprezymiejskiej wspóInie z gminami oi.i"*y,ni -y'ti*y 'i;"-;ó. śroor.i na promocję orkiestry Miejskiejwynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 35i o00 zł

pIan budż€tu 190 000 zl.

751 Urzędy Naczelnych Organów Wladzy Państwowej Kontroli i ochronY
prawa
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego Ąestru wyborców

3.243 zl



754 Bezpieczeństwo Publiczne i ocbrona Prz€ciwpożarowa stanowi 1 7o planu budżetu 416 050 złw-ydatki zvliązane z utrzymanięm i konserwacją sprzęfu techniczno-wojskowego'oraz szkolen[ " "'"
oblonne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego l.3ó0zł. Na"wydatki bię';;; Staży MiejskięjpIzemacza się kwotę 334 '150 Zł na zatrudnienie 5-pracowników ,wydatki pońoszon" 'i ii" *y'ó"Li"* ipochodne. Zak_up umundurowania, 

. 
szkolenia,, ekiploatacja samochodu,' opłaly za 

''zy*l"iJ' 
*"ia..'rradiokomunikacyjnych- Przewiduje.się środki na *ypł"tę ri godziny nadlicńwJ uo'i"r śou.y'* Jińa^imprez organizowanych przez miasto o-raz na badania piu.ońiko* SlraĄ ,ubezpieczenie sańcIroau opelCornbo ,zakup pa|iwa. Dotacja celowa dla Policji Sierpeikiej _100 000zł. oótu".;u 

""ro*u 
nu fo.o"'ińro*ąudzieloną miedzy jst dla Komendy Wojewódzkiej lotic.ii ł0 óo0zł na rutup ruIrló"Ńu ai'p.il"Jiśl..p*i.":

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związańe zich poborem

Zaplanowane wydatki związane z zakupem druków fyfułów egzekucyjnych,
przychodowych, szkoleń pracowników, wynagrodzeń bezosobowych.

757 Obsluga Dlugu Publicznego stanowi 170 planu budżetu
spłata odsetek od po Ączek i kredyĄów zaciągniętych prżez m iasto 3g2 005 zł

41 500 zl
upornnień kwitariuszy

392 005 zl

110 000 zl758 Róźne rozliczenia stanowi 0 70
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązując1mi przepisami na zarządzanie kryzysowe
w mieście Sierpcu 70 000zł oraz 100 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

80l Oświata i Wychowanie stanowi 32 9/o planu budżetu n 951332 złNa prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oriz Przędszkoli przema;za się środki z subwenc.;i
oświatowej pIanowanych przez budżet państwa olaz środki własne z budżetu miejskiego.
I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej szkoly Podstarłowej planowana dotacj a 27 495 zł
/ przewidywanaliczba uczniów od I-VIII- 6: od IX-XII-8/

Szkola Podstawowa Nr 2
Liczba uczniów w roku 09/10 55'7 liczba oddziałów 24
Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,66 _'od I-VIII,2l,56- IX-XII 2010r.
mialowanych I-vIlI-3,l l _IX-XII- 6,56, kontraktowych I-VIII-9,0 i X_XII 9,50 ętatu, staŹystów 2,0 i o,ó7
3 ętaty administfacyjne, 1 1,5 etatów obsfugi , zatwierdzone godziny ponadłymiarowę 12I ."
Iiczba zajęć pozalekcyj nych 32
Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2 899 838 zł w 5,m:
planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsfugi ,pochodne od wynagrod_zeń + dodatkowe wyna$odzenie roczne
i fsz socjalny oraz wydatki bieŹące ciepło, woda, zakup pomocy nańowych
,ubezpieczenie budynłów,zakup materiałów biurowych do ogólnego użlku i do komputerów oraz
przewidywane remonty bieżące w budynku szkoĘ
środki na organizację imprez sportowych.
Przyznaje się środki na korzystanie młodzieży Zbasenx Przymaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na
zagospodarowanie.
Srodki na odprawy emerltalne, nagrody jubileuszowe
Wyda&i na wynagrodzenia, pochodne 

'fsz 
socjalny, nagrod a rocz*a, koszly utxzymania księgowego Na nagrody

w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora
Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody rocme, zakup energii, zakup usfug pozostałych opłaty
różne,odpis na fsz świadczeń socjalnych. Remonty bieŻące

Szkola Podstawowa Nr 3
Liczba uczniÓw w roku 09/10 6l4 liczba oddziałów 26
Liczba etatów nauczycieli dyplomowany ch 23 l28

1|ano:va1vcn l7ll2,kontraktowych'l /7,stary'sIów o zatwięrdzona w plojekcię liczba etatów administracyjnych
3'l5'obsługi7,5.Liczbazatwierdzonychgodzinponadvrymiarowyclr86tygodniowo.
Liczba zajęć poza'lekcyjnych 18 godziny tygodniowo.



Planowane łrydatki w Szkolę Podstawowej Nr 3 kwota 3 057 '7!3 zł w tym na:
Wydatki planowanę na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi sżół i pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe
wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych
ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnęgo użytku i do komputerów oraz
przewidyrłane remonĘ bieżące w budynku szkoły
Przymaje się środki na organizację imprez sporto\Ąych.
na kofzystanie młodzieży z basenu, na opiekę medyczną
Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Wydatki na wynagrodzenia ,pochodne, fsz socja|ny nagroda foczna, koszty utrzymania księgowego. Na nagrody
w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.
Przeznacza środki wlasne budżetu i pobiera oplatę od rodziców.

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 09/1- 86 dzieciw 3 oddziałach
Liczba etatów nauczycielskich 5,05

-. Liczba etatów administacyjnych 0,5
Liczba etatów obsfugi 5

Liczba zatwierdzonych godziIl lŻ9
planowane są wydatki na utrrymanie Przedszkola 526 245 zł
w rym: planowane wpĘwy z odpłatności opłaty od fodzicÓw i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami.
Największe koszty to płace i pochodne. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystoŚci, opłat
za telefony i światło, zakup matęIiałów biurowych i pomocy naukorłych.
Dodatkowo dokształcanie nauczycieli I Yo 2300 zl

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 09ll0 163 dzieci w 6 oddziałach grupa,,0'' 2
Korzysta z posiłków zjednego l dziecko

z dwóch 48 dzieci
Ztrzęch 81dzieci

Nie korzysta z posiłków 22 dzlęci
Liczba etatów nauczycielskich 9,09
Liczba etatów administracyjnych l
Liczba etatów obsfugi 10,5
Liczba zatwierdzonych godzin 2 13,5

w tym liczba godzin ponad w1łniarowych 28
Zajęcia dodatkowe z budzefu Przedszkola -religia, programy własne
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodzi.ców r}'tmika' język obcy
planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 929 167 zł
w tym: pla.nowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami .

Największę koszty to płace i pochodne ' wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat
Za telefony i światło, zakup materiałów biuowych i pomocy naukowych.
Dodatkowo dokształcanie nauczycieli 1 % 3 27| zł

Przedszkole Nr 3 przewiduje narok09/10 l07 dzieciw 4 oddziałach i1oddział,,0'
Korzysta z posiłków zjednego 0 dzieci

z dwóch 23 dzieci
z trzech 85 dzięci

Liczba etatów nauczycielskich 7,05 etafu

Liczba ętatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu
Llczba zatwierdzonych godzin 165 w tym ponadwymiarowych 12

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia, rytmika



Zajęcia dodatkowe opłacale przez rodziców język angielski, taniec
planowane wydatki na ufuzymanię Przędszkola'72l 349 zł
w fym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami .

Na.jwiększe koszty to płace i pochodne . wydatki bieżące to kosŹy energii cieplne.j 
'wywozu 

nieczystości, opłat
Za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. R€monty bieżącę Przędszkola.
Dodatkowo dokształcanie nauczycieli 1% 2200 Zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 09/10 108 dzieci w 4 oddziałach gr 'o' l
Korzysta z posiłków zjednego 18 dzieci

z dwóch 35 dzieci
zttzęch 43 dziecl

N ie korą sta z posilLów Il dzieci
Liczba etatów nauczycielskich ó+0,09
Liczba etatów administfacyjnych l
Liczba etatów obshgi 9,5
Liczba zalwięrdzonych godzin 153'5
W tym godzin ponad $rymiarowych 24,5
Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny 1ęzyk obcy angielski ,2 godziny rytmika
planowane Wydatki na utrzymanie Przedszkola 7I]l 92l zł
w tym: planowane łpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność Za dzieci Z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami .

Największe koszty to płace i pochodne ' Wydatki bieŹące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat

za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych Dodatkowo doksŹałcanie nauczycieli 1

o/o 2140 zl

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 09/l0 r planowana dotacja 88 639 zĘrzewidywana liczbaucniów 21 /20

Gimnazjum im.Biskupa Leona wetmański€go w si€rpcu w 08/09 planowana dotacja przewidywana liczba
ucmiów 90/130 . dotacja 443 l99 Zł
Łącmie dla I_ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 531 838 zł

Gimnazjum Miejskie
Liczba uczniów w roku 09/l0 5431540 liczba oddziałów 24123

Liczba nauczycieli dyplomowanych 27,22/25,22 mianowanych l7 ,22119'22, kontraktowych 5,0/5,O,stazystów l

Zatwietdzonaliczba etatÓw administracyjnych 3 obsługi 8 Zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 72

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 416 4l7 złw tym rLa:

płace dla nauczycieli, obsfugi ,pochodne,13 tka i fundusz socjalny, ciepło, woda, energia elektryczna ,zakup
pomocy naukowych ,zakup materiałów biuowych ,mate ałów do komputerów i dIukarek opłaty składek za

ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące Iemonty
PŹyznaję się środki na organizację implęz sportowych' lra koŹystanię młodzieży z basenu Przyznaje się środki na opiękę

medyczną Środki na odprawy ęmer}'talnę, na nagrody jubilęuszowę. Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,l3tka fsz
socialny, koszty utrzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szko|nych.

Dowożenie dzieci do szkół planowane około ó'000 zł

Planowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota l'7 325 zł
Szkoła Nr 3 17o funduszu płac kwoIa l7 88'1 zł
Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 20 550 zł
Przedszkola 1 -4 1 % od flnduszu płac kwota ruzem l0 327 Zł



Pozostałe planowanę wydatki oświatowe w pozostałęj działalności. zakup podlęczników, zakup usfug
pozostałych 43 760 ń orazwyd,atki na stypendia szkolrre w wysokości 13 500zł

851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 9/o planu budżetu 370 000 zl
Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.00o Zł
Planowane wydatki na świętlicę śIodowiskową 189 loo Zł w tym :Zgodnie z programem alkoholowym
Planowane wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fsz świadczeń socjalnych
Wydatki bieżące zakup śIodków czystości ręczników wyposażenia matęriałów biurowych, zakup pomocy
dydaĘcznych ,zakup artykułów zywnościowych .Przygotowanie zup dla ludzi z problemami alkóholowymi.
Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowej związane z plowadzeniem świetlicy.
Przęciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, plogramów informaiyjnych'
współdziałanie z policją oraz modemizacja świetlicy środowiskowej i świetlicy klubu AA- 80 9o0 

'iwynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkolenia .Monitoring miasta i modernizacja świetlicy
środowiskowej i dla klubu A.A w modemizowanym budynku żłobka 60'000 zł .Na wy datki związarte z
konkursami stowarzyszeń poĄtku publicznego programy profilaktyki Zdlowotnej 20.000 zł.

852 Pomoc Spoleczna stanowi 22 7o planu budżetu 9 231 290 zl

-Dzienny Dom Pomocy społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 3, 75 etatów pracowników.
Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzęnie rocane oraz odpis na fsz
świadczeń socjalnych ' Pozostałe śtodki przemaczone sąna zakup ańykułów żywnościowych oraz na
przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oIaZ na \łTdatki pozostałe odpłatność Za
kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecalej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu
Pomocy Społecznej 465 950 Zł

Świadczenia rodzinne ,k1óre weszĘ w życie od l maja 2004r. i wypłacane są ze śIodkÓw budżefu panstwa -na
rok2010 przemaczone zostĄ środki w wysokości 5 746 000 zł w tym na wynagrodzenia ipochodne
Zatrudnienie 3 etaty.
W ramach opieki społecznej mieści się też \łypłata dodatków mieszkaniowych W 2010 roku przewiduje się na
vypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki
mieszkaniowę plus zakr'rpy i usłtlgi łącznie 794 960 zł.

Zasiłki i pomoc w nafurze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki Z budŻetu państwa
planowane na 20l0r.na zadania własne 600 000 zł planowane wypłaĘ zasiłków staĘch ,zasiłki okesowe,
gwarantowane Zasiłki okresowe, składki na fundusz ęmęr}talny, składki na fundusz rentowy ,okesowe zasiłki
macierzyńskie .Planowane środki własne miasta 350.000 zł wypłata zasiłków celowych, zakup zywności,
odzieży, opału, energii, dożywianie dzięci w szkołach i przedszkolach ,przybory szkolne oraz książki dla dzieci
,zakup leków i inne potrzeby bytowe.

-W ramach opieki społecznej planowano są środki na utfzymanie biura Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej
z budżetu palistwa zadania własneŻ79 .000 Zł i Z budżetu miasta 434 280 zł.w ramach planu ponoszone są
wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie rocme + fsz socjalny oraz na wydatki
bieżące otrzymywane śIodki na \łydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związa\ę z vtzymanięm czystości,
obsługę biura, zakup energii' ubezpieczenie budynku.

Usługi opiekuńcze i specjalistycme usługi opiekuńcze Z budżetu państwa ó4 7o0 Zł w tym wynagrodzenia i
pochodne środki własne 470.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizacjęPCK i PKPS.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanow i 2%o planu budżetu 650 829 zl

Planowanę wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstavo\Yej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym
wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsfugi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowę wynagrodzenie
roczne planowana vypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerlalna'Kwota l'76 29O zł

P]anowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w Ęm wynagrodzenia nauczycie|i
adminishacji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie rocme, planowana w1płata
nagród jubileuszowych. Kwota Ż69 268 zł.



P]anowane wydatki na utrzymanie 
. 
świetlicy w Gimnazjum 1 wynagrodzenia nauczycieli administracji i

obsługi ' pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzeńie roczrre planowane wypłaty nagród
jubileuszowych. Liczba ucm|ów korzystających ze świetlicy 40 jest to 1 grupa. załujni"ni. i 

"tutnauczycielski, l etat administracji stołówki i 5 etatu obsfugi żywienia. Kwota Bo [61 zł

Planowane wydatki na wypoczylek lętni dzięci organizowany prZęZ Miasto,. ofaz na wypoczylek zimowy i
letni i inne wydatki zwięane z edukacyjną opieką wychowawczą 51 920zł .

Przęznacza się loź planowanęgo funduszu płac w świetlicach szkolnych na doksŻałcanie i doskonalenię
nauczycięli świetlica Gimnazjum 290 zl

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2070r zł dotacje dla stowarzyszeń 22.900 zł m
wypoczynek dzieci i młodzieĄ szkolenia.

900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska stanowi 87o planu budżetu 3 393 000 zl

planowane środki na oczyszczante miasta zimowe i letnie utrąłnanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i
naprawy już stojących ,urządzenie placów zabaw .Likwidacja dzikich wysypisk- zakup worków ,rękawicźek,
wspieranie akcji porądkowych, odbiór segregowanych odpadów z terenu miasta, odławianie psówkorzystanie
Ze schf- oniska w Grudziądzu, wspóĘraca zLecznicąd|a Zwierząt w Sierpcu przęwidywana kwot ałącńorc
000 zł rozdział 90003 oczyszczanie miasta
Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy zakup ławek parkowych .Planowane
zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów. Zagospodarowanię telenów komunalnych, pIZeświętlanie
drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika, pirku irzy JezióIkach,
wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie plzęwidywana kwota na w żadanii 3i0 ooozł
rczdział 90004

opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjn9 ,oświetlęnie świąteczne miasta i inne nie przewidziane
zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 480 000 zł rozdział 90015

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ocbronie środowiska w miarę posiadanych środków,
remonty studni awaryjnych, Iemont bieżący kanal:nacji deszczowych ,na lemont zdroi uliczrych i opłaty za
pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewid,ziane zadania np. wynajem Tol ToI do pośtawienia na tęrenie
miasta łącmie przewidywana kwota 130 000 zł. rozdział 90095

Na inwęstycje w tym dziale przeznacza się l 573 000 zł załączrik Nr 17 do budżętu miejskiego w tym: między
inrrymi kanalizacje deszczowe , Projekty na kanalizację sanitamą i deszczową projekt pirku ńajeziorkach,
wodociągi w mieście, zagospodarowanie rzeki Sierpienicy, rozbudowa i modemizacja wysypiska śmieci w
Rachocinie, oświetlęnię uliczne w mieście, łpisane do załącztika Nrl7 do budzetu na 20l0i.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodow€go stanowi 15 7o planu budżetu 5 918 599 zl

Dla Domu Kultury planowana dotacja 662 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczonę na KasŻęlanię i
inne imprezy zgodnte z kalęndazem imprez na 2010 r i inwesĘcje modemizacja i rozbudowa budynt-u 4
700 000 zł wpisane w załączniku Nr l8.Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 454 659 zł
Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc _ 86 940 na
wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

Środki przeznaczone na \ł}datki związane z konkursami stowalzyszeń pożyku publicmego na wydatki
związarte z promowaniem twórczości literackiej poprzez wydawanie książek publikacji niekomircyjnych oraz
realizację innych projektów artystycznych zvłięanych zhistorią i kulturą miasta Sierpca l5 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi l 70 planu budżetu 299 500 zl
Plan sport l43 000 zł. MoSiR przeznacza się na:' upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną przemaczone na zakup spŹętu sportowego, wynagrodzenia i

l0



pochodne. Utrzymanie mienia komunalnęgo tj. obieldów sportowych na stadionie miejskim ,przede wszystkim
środki. plzęznacza się na uprawianie. sporfu plzez dzieci i młodzióz' w szkołach i p.".i 

" 
a'i!e.ii -ti"i"'ą.Srodki przemaczone na \ł}datki związane z konkursami stowalzyszeń pozytku publicznego nu tulńii nry""nąl5ó'500 zł.

W.20-l0 roku planowanę jest Zaciągnięcie kredytów na inwęstycję na kwotę 6 000 000 zł
Z budżetu Miasta w 2010 roku'będą spłacanę pozyczki i kedy!' na inwes5,cje miejskie
zaciągnięte z Banku ochrony Środowiska i WojewÓdzkiego ńunduszu ocńtony Śńoo*ista i cospooa.tl
Wodnej w wysokośc:l'165 2I0 zł. oraz planowane do zaciąnięcia w wysokości 600 000zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączrliki:
Załączniki Nr 1 dochody budzetu miasta na 2010r'
ZałącznikiNr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2010r
Załącznik Nr 2a wrydatki bieżące miasta Sierpca na 2010r
Załącznik Nr 2b wydatki majątkowe miasta sięrpca na 201oI
Załączrrik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 20l0r
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacjązadait z zakresu administracji rządowej i inrrych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2o1oI.
Załącz-nik Nr 5 Dochody i wydatki związane z rcalizacjązadai z zakesu administracji rządowej _ wykonanych
napodstawie porozumień z organami administracji rządowej,
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki zwięane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumie umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w20l0r.
Załącmik nl 7 Dochody z Ętułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zad'ań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwią2ywania problemów alkohoIowych
Załączntkr'a 8 Wydatki na realizację zadań okeślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 9 Dotacje przedmiotowe w 2010r.
Załącznik Nr l0 Dotacje podmiotowe w 2010I.
Załącznik Nr 1 1 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych
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