
Sieryc,dnia 2010-l l-12

sZanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej

w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnięnie i materiĄ określone w uchwale proceduralnej na 2011 r.:

l.realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a/ inwestycje drogowe

b/utworzenie centrum kultury i sztuki poprzez adaptację i lozbudowę istniejącego Domu Kultury

c/oświetlęnię ulicznę

d&analizacja deszczowa i sanitama w mięścię

e/stworzęnie kompleksowego systęmu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez
utworzenie Regionalrrego Zakładu Gospodarki odpadami wdrożenie systemu selekcjiodpidów W tym segl;gacji
u żódła.
f/inrre zadania inwestycyjne w mieścję wg załącznika Nr i 7 do budżetu

2.Zabezpieczerie środków na realizację zadań własnych

3.Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta sięrpca na 2011 r.

Planowane dochody BudŹętu Miasta na 201 l r' okeśla się na kwotę 50 906 019 zł
a wydatki na kwotę 59 7 41 682 zl
BudŹet opracowano na podstawie poniŹszych przepisów:

1.Ustawa o samorządzie gminnym z 08.IIl.1990l.tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz.l591 z 13.XI1.200I1. z
późniejszym i zmianami.
2.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia2OOg r. Dz. U. Nr 157 poz. l24O
3'Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z ]2 stycznja l 991r./tekst j ednolity DZ.U.NI l2l poz.844 Z 2006r.lz
póŹniej szymi zmianami.
4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu tęqĄolialnego Dz.U'Nr 203 poz.1966.z 13 listopada 2003r' z
późniejszymi. zmianami.
5'obowiązująca klasyfikacja budŻetowa Dz.U.Nrl07 poz.726 z 14.YI'2006r.r. z póŹniejszymi zmianami
6'Uchwała Rady Miejskiej Z dnia 30'06.2010r' Nr 358/XLIIl/20l0r'w sprawie określęnie trybu prac nad
projektem uchwaĘ budżetowej.



l' Dochody i wydatki Budżętu Miasta na 201 1 r. uwzględniają:
I.załoŻęnia d,o budŻętu Państwa na 201 l r'
2.Przewidywane wykonanie budżętrr Mlasta za 20 I0r.

3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości
podatku dochodowym od osób ftzycznych oraz infomacje
Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na
Zawańe na podstawie porozumień

subwencji oświatowej i równoważącej udziałach w
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie
zadania własnę i zleconę a takŻe dotację na Zadanla

4'Informację Ministm Finansów o planowanych Wpływach z ttdzlałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych

Do budżętu Miasta S I E R P C A na 2011 r' przyjmuje się:

DOCHODY
w tym:

-dochody wlasne

_udział w dochodach budŻetu państwa w podatku dochodowym
od osób fizycznych
od osób prawnych

subwencja oświatowa
cZęść róWnowaŻąca subwencji

-dotacje celowe na zadania zlęconę
-dotacj e na zadania własne
- dotacje na zadania na podstawie porozumień
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałęm środków errropejskich

WYDATKI

-Wydatki bieżące

-Wydatki majątkowe

w błn:
-zadanja zlęcone
-zadania własnę
_wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na podstawie porozumień

7l0 Działalność uslugowa - cmen(arze

50 906 079 zł

10 054 940 zł

10 546 869 zł
400.000 zł

6 0l9 677 zł
l 028 600 Zł

15 000 zł

|3 791 2I4 zł

59 '741 682 zl

37 01'l 282 zł

22 724 400 Zł

6 0l9 67',7 Ą
l 028 600 zł

15 000 zł

planu budżetu - 15 000zł.

8'7'I2 6|9 zł
2'7'7 160 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi l %o planu budżetu 52o 400 zl
P|anowane wpływy za najem i dzierzawę składników majątku miejskiego 80 000zł., planowanę Wpływy Z opłat
Za więczyste uŹytkorvanie działek 200 000 zł,
Planuje się wpływy gminy Z tytułu splzedazy składników majątkowych 240 0002ł odsetki pozostałe 400 zł.

Na podStawie porozumień -Dotacja przyjęta zgodn\e zpjsmem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Warszawie Wydział Finansów i B\]dżet! Z22'X.2o10 r' informującym o planowanej dotacji celowej dli Miasta
Sierpca na 201 1 r. w wysokości 15 000zł



750 Administracja publiczna pJanu budżetu - 157 396 zl'

Dotacja na zadania zlecone ptzyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie
Wydział Finansów i BudŻelu Z22.x.2010 r' informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na
201 l r. w wysokoścl I34 '7'I4. zł. Dotacja pfzeznaczona jest na obsługę zadańbieżących z zakesu admińistracj i
rządowej zleconych miastu. Sąto zadania Urzędu stanu cywilnego, Wydziafu spraw obywatelskich i Wydziału
Działalności GospodarcZęj. W dziale tym planowane są wpływy z czynszu oraz wynajmu lokali będących
własnością miasta l8 000. zł., porozumienia między jst prowadzenie KZP 4 622 zł'

751 Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
stanowi 0% planu budżefu 3 203 Zł.

Dotacja cęlowa Z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia
l4'X.2010 r' przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wybolców plowadzony przez Wydział Spraw
Obywatelskich

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
planu budżetu ' 11 000 zl

Dotacja celowa na obronę cywilnąz budżętu państwa Wg infornacji przyjęta Zgodnie zpismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego walszawię Wydział Finansów i BudŻętu z 22.x'2o10 r. informującyn
o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 20l l r. w wysokości 1 000 zł. Planowane upływy z
mandatów nakładanych przez SM 10 000 zł.

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych stanowi 39% planu budżetu - 19 780 489 zl
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborenr

W dziale tynr planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalane przez Radę Miejskąna 201l rok
oraz inne wpĘwy z podatków i opłat' w tym:
Podatęk od nieruchomości od osób prawnych 4 200 000Zł'
Podatek od nięruchomości od osób fizycznych l 9000 000zł.
Podatęk od środków tlansportowych od osób prawnych 41 1 000 zł.
Podatęk od śIodków transportowych od osób fizycznych 280 000zł'
opłata od posiadania psóW 26 500 Zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych l0 000 zł'
Podatek rolny 48 200 zł.
Podatek leśny 1 000 zł.
opłata talgowa plan na2011 r.290 600 zł. opłata pobierarra jest przęz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który
otrzymuje 50 70 prowizji od całości ściągniętych wpłat'
odsetki od nietęIminowych wpłat - 15 000 zł.
Dochodami gminy są
opłata skarbowa planowana kwota 250 000zł'
wpływy Z ZeZWoleń na splzędaż napojów alkoholowych p]anowana kwota 4o0 o00 zł. wpływy z innych opłat
40 000zł zajęcie pasa drogi'
ofaz:
Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe iprzekazywane gminie:
Kafta podatkowa planowana na 2011 r' -60 000 zł
Podatek od czynności cywilnoptawnych planowana kwota 87l500 zł.
Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 30 ooo zł'

Pismem Z 19.x.2010 Ministelstwo Finansów poinformowało o pIanowanym wpĘwie
dochodowym od osób fizycznych na 201 1 r.
Planowana kwota wynosi l0 546 869 zł.

udziałów w podatku

Planowana kwota udzjałów w podatku dochodowym od osÓb prawnych na 201 1 r. \łrynosi 400.000. zł', udziały
są przekazywane przez Urzędy Skarbowę.



758 Różne rozliczenia stanowi 18 % planu budŹętu 9 061 779 zł.

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2011 rok Pismo Ministla Finansów ] tak:
Część oświatowa subwencji 8'7'72 619 zł.
cZęść lównowaŹąca subwencji ogólnej dla gmin 2"7'7 |60 Zł'
Różnę rozliczęnia finansowe 12 000 Zł

801 oświata i wvchowanie stanowi l ooplanu budżetu 681 4ll zl.

Dotacje na podstawię zawatych polozumień a takŻe wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli
ogółem 281 940zł. oraz 12 574 zł. zgodrię z porozumieniem między gminą a miastęn opłaty Za Plzędszkoie
dzieci z gminy' porozumienię Zawarte w 20l0r gimnazjum miejskim w Sierpcu d otyczącym oddelegowanego
pracownika minowanego do pełnienia funkcj i Prezesa ZNP kwota 37 084zł, dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w Przedszkolach kwota 270 302zł, w szkoIe
podstawowęi kwota 85 51 lZł,

852 Pomoc spoleczna stanowi 13 % planu budŹetu 7 079 000 zl.

o planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i B\dżetl, Z22'X'2olo r .

oraz o wpływach z usług na opiekę społecmą w planach Miejskiego ośrodka Pomocy Społeczrej, w tym:

Dotacja na usługj opiekuńcze i specjalistyczne 64'l00 zł 'zadania zlęconę

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotnę
Dotacja na świadczenia rodzinne

Dotacja dla ośrodka pomocy społeczne'1
Dotacja na zasiłki i pomoc na natuże
Dotacja na zasiłki stałe
Dotacja na doŻywianię

29 '700 zł. zadania własne i 13 000zł zadanja z]econe
5 803 000 zł' zadania zlecone

279 000 zł. zadania własne
240 000 zł. Zadanię własne
30ó 000 zł' Zadania własnę
|'73 900zl. zadania własne

WpĘwy do Urzędu za:odpłatność za obiady kwota 66 0002ł' odpłatność Za pob}t w DPS kwota 3 600zł, koszty
uponrnień 100zł, zaliczka a]imęntacyjna 50% kwota 11 000zł, fsz alimentacyjny 50% kwota 35 000zł,
odpłatność Za usługi opiekuńcze kwota 54 000zł

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska stanowi l l % planu budżetu 5 776 817 z|.

Dotacje ce]owe w lamach programów finansowanych środków europejskich kwota 5 656 8l7zł.zgodn|e z
umową Zawańą Z Jędnostką wdlażania na realizac.ję zadania inwestycyjnęgo pn Stwolzęnie kompleksowego
systemu goSp w ręgionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utwolzenie Reg Zakł Gospod odp
wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u zródła zakup niezbędnego spIZęfu i wyposaŹenia'',
wpływy Z fóŹnych opłat l20 0002ł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 15 7o planu budżetu 7 '7'78 581zl'

Dotacje ce]owe w ramach programów finansowanych środków europejskich kwota 7 778 584zł.zgodnie z
umową ZawaI1ą z Jednostką Wdrażania na realizację zadania inwestycyjnęgo pn. ,,Utworzęnie Centrum Kultury
i sztuki w Sierpcu poprzęZ adaptacje i lozbudowę istniejącego Domu Kultury''



150 Przet}vórst}yo Przemysłowe 1 905 zł
Dotacja dla samorządu Wojęwództwa mazowieckiego przez budowanie społęczeństwa informacyjnego
gospodarki opartej na wiedzy p oprzez stworzenle zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

ó00 Transport i Łączność stanowi 2 7o planu budżetu jest to kwota l 265 000 zl
Planuje się kwotę 650 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków ul. ńroniewskiego, u1. Słoneczna. ul.
Tysiąclecia pJus chodnik, dokończenie chodnika w ul. Sempołowskiej, asfalt pJus chodnik w ul. Mickiewicza,
lnnYch ulic i chodników w miarę posiadanych środków/ Planowaneirodki ni ubezpieczenie dróg miejskich 5
000'Zł. Pozostałę usługi ZwiąZane Z utzymaniem dróg placów w mieście10o 000 Zł. Zakup materlałow to 00o
Planowane inwestycję drogowę w mieścię na kwotę 500 000 zł szczegółowo opisane w zaiącmiku .do budżetu

część opisowa do p|anu wydatków miasta na 20ll rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo
wpłaty 2% od podatku ro Inego na rzecz lzb Ro lniczych l .200zł

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2 7o p|anu budżetu j€st to kwota
dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetoWęgo- 340 o00 Zł

7l0 Działalność usługowa plan budżetu

Prowizja dJa ZGM Z opłat targowych 145 300 zł 50 yo planowanych wpływów
srodki na podziĄ 

'wyceny lokali i działek w celu gospodarowania grninnym zasobem nieruchomości , wykupy
gruntów pod budownictwo mieszkaniowę 6 dzjałęk .Wykupy gluntóW około l05 działek pod projektowane
ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę ok. 103 działki, odszkodowania za drogi pr)ejęte na własność
Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa'kwota 864 '7l'7 zł

lŻ00 zl

1 393 017 zł

185 000 zl.

Kwota otlzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na ręmonty i
utrzymanie grobów i cmęntarzy wojennych 15 000zł'
Plan zagospodarowania plzestrzęnnego miasta l70 o0o Zł'

750 Administracja publiczna stanowi 8 7o p|anu budżetu 4953113 zł.Na zadania zlecone wykonywane przęz miasto część śIodków otzymujemy z Mazowieckięgo UIZędu
Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i BLIdżętu z 22'X.zolo r
Z budŻefu pańStwa. Planowane rłydatki na 201 1r' wynoszą l34 7'74 zł dla zatfudnionych 6ciu pracowników w

YT''2'o'9bl] Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw obywatelskich l osota w Wydziale
Działalnosci Gospodarczej 'Srodki te łystarczają na poĘcie wynagrodzeń i pochodnych od wynagńdzeń
pozostałe koszty ponoszone są pŹez miasto. Kupowane są drŃi ewidencyjne' dowodowe, prenumeiata
czasopism , szkolenia pracowników Wydziafu spraw obywate]skich, USC i Działalności Gospodarczej., zakup
druków do spolządzęnia aktów urodzenia' ślubu, zgonu' ArchiWizacja akt Usc Planowane ,ą op.u*y uki .tunu
cywilnego opłaty za program do ewidencji ludności i USC' Planowana podwyŻka zgodnie z prżepisami' PIan
roczny łącznie z d'otacj ą Z budżetu państwa 5 l 2 70 1 zł
Srodki dla Zarządów osiędli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 31 500 zł oraz wydatki
na dotację celową dla samorządu wojewódŻwa w związku z podpisaną umową kwota l5 060zŁ wkład ńłasny
do projektu'' Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzie1ności potencjału województwa''
Rada Miasta
W tym rozdziale planuje się Wydatki na diety Rady Miejskiej ' Przewi<luje się też środki na szkolenia radnych,
na obsługę rady, na zakup matęriałów biurowych. W tym dzialę planuje się środki na wydawanie biuletynu
,,Nasz Sierpc''oraz wyjazd reprezentacji samorządowców na mistrzostwa Polski Samorządowców oraz innych
zawodach ,.Plan roczny ogółem 429 500 zł'
Zadania własne



Zatrudnienie pracowników administlacyjnych placowników i obsługi .Wynagrodzenia pracowników i
pochodnę, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na ómeryturę, nagród j ubileuszowych
dla pracowników 

'planowana 
podwyżka w 201 1r . umowa zlecenia na auayt, opłaty 

"u 
iiani. i'.j ę * t"t"*i"ji

kablowej,
Zakup paliwa do sanochodów słuŻbowych, zakup części samochodowych Zakup Dzięnnika ustaw ,Monitola,
Dziennika Urzędowęgo Minisfua Finansów, prasy codziennej, zakup nowego proglamu Lex, opłaty Za
przedłużenie uŻytkowania program i licencji wszystkich wydziałów . Papier dó kJmputerów i liserókopiarek
tonel' kasety,tuSZ do drukarek' Naprarły sprzętu komputęrowego. Prowidzenie szkóleń pracowników J naprawy
urządzeń biurowych, naprawy kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznych' KonserwĄa alarmu, usiugi
pocztowę' oplaty Za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz źa domki w
szczutowie opłaty Za światło, ciepło, za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych potrzebnych do poszczególnych
w ]działów w związku z przeptowadzanym remontem budynku, obsługa prawni ogółem plan rocmy z 

"reńnty
bieżące, rozbiórka garaży przy ttrzędzie 3 308 4l2 zł.
Promocja Miasta Sierpca
Bieżąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania noworoczne, organizacja imprez w dniach 1_3
Maja ikoniec lata 'SylwęSter w mieście, organizacj a ,,Dni Sierpca impreza organizowani wspólnie z Blowalem'
organizacja VIII Regionalnej wystawy Zwierząt Hodowlanych, organiżowane przez Wydział promocji
wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, organlzacja cyklicznych wystaw w mieście
oIaZ koszty lęprezentacyjnę zwięane z promocją druk kalendarza., współórganiźacja Jarmarku
Benedyk 11 ńs l' iego. w spólorgan izacja Biegów Sierpienic5. organizacja imprezy miejikiei inspólnie z gminami

9::i:lly.i wystawy' Konceńy oraz inne imprezy w miarę posiadanyih środków' Ś'óati nu piomocję Jrkiestry
Miejskiej wynagrodzenię Kapelmistrza. P]an loczny łącznie 656 ooo Zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państ}Yowej KontroIi i Ochrony

754 Bezpieczeństwo Pub|iczne i ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 7o planu budżetu 356 863 zł
wydatki ZwiąZanę Z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkoJenie
oblonne' utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowęgo t.ooozł. NJwyaatti bieżące Straży Miejskiej
przęznacza się kwotę 355 863 zł na Zatrudnienię 5 pracowników ,wydatki pońoszone są na wynagrodzónia i
pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu,_ opłaty za 

'uzywanie" 
urządzeń

radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się śIodki na wypłatę za godziny nadliczbowó udział śtrazy * obsiu,t"e
imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników straży ,ubezpieczenie samochodu opel
Combo ,zakup paliwa! naprawy samochodu.

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobo}vości prarvnej oraz wydatki związane z ich poborem

prawa
wydatki ZwiąZane z prowadzeniem i aktualizacją stałego lejęstlu wybolcóW.

Żaplanowane wydatki Związalę z zakupem druków tytułóW egzekucyjnych,
przychodowych, szkoleń pracowników, Wynagrodzeń bezosobowych.

757 obsluga Dlugu Publicznego stanowi I oń planu budżetu
Splata odsetek od poĄczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 342 5oo Zł

758 Różne roz|iczenia

801 oświata i wychowanie

stanowi 0 7n

stanowi 24 oó planu budżetu

3.203 zl

33 800 zl
upomnień kwitariuszy

342 500 zł

160 656 zl

13 748 470 zł
środki z subwencji

ReZeIwa Została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe
w mieścię Sierycu l00 9I4zł oraz 59 742 tezerwa ogólna wg obowiązujących przepiiów

Na prowadzenie SZkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznacza się
oświatowej planowanych przez budżet pańStwa oraz środki własne z budżetu miejskiego.
I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej p]anowana dotacj a 41 582 zł
/ przewidywana liczba uczniów od I-VIIt- 8: od IX-XII-l2/



Szkola Podstawowa Nr 2
Liczba uczniów w roku 10/1 1 - 546 liczba oddziałów 24
Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22, od l_VlII' 22- IX-XII2011r'
mianowanych T-VIII_5'5 -lx-xII_ 7,5 , kontlaktowych I-v]]I_9,0 i lx_xlt 7 etatów,
3 etaty administracyjne,7 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 115 .

liczba zaięÓ pozalekcyjnych 24
Planowane wydatki w Szkolę Podstawowej Nr 2 kwota 2 900 570 zł w Ęrrr:
planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsfugi 

'pochodne 
od łynagrodzeń + dodatkowę wynaglodzenię rocznę

i fsz socjalny oraz wydatki bieŹące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych
,ubezpieczenie budynkóW,Zakup materiałów biurowych do ogóInęgo uzytku i do komputefów oraz
przewidywane remonty bieŹącę w budynku szkoły
środki na organizację imprez sportowych.
Przyznaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie'
Srodki na odprały emęI}talne 

' 
nagrody jubi leuszowe

Wydatki na wynagrodzenia' pochodne ,fsz socjalny, nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego Na nagrody
w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczęk i konserwatora
Wynagrodzenie osobowe ipochodne 

'naglody 
loczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty Ióżnę,

odpis na fsz świadczeń socjalnych' Remonty bieżące

Szkoła Podstawowa Nr 3
Liczba uczniów w roku 10/1 1- 590 liczba oddziałów 25
Liczba ętatów nauczycieli dyplomowa\y ch 26,97 /28'9'7
mianowanych 10,7Ż/8,72,kontraktowych 5 

''78l5,'78, 
Zatwierdzona w projekcie liczba ętatów administracyjnych

3,obsługi 8,65 .Liczba zatwięrdzonych godzin ponadłymialowych 54 rygodniowo'
Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nl 3 kwota 3 185 090 zł w tym na:
Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe
wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych
ubezpieczenie budynków,zakup materiałów biurowych do ogóInego użytku i do komputeróW oraz
przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły
Przyznaje się środki na organizację impfez sportowych.
na kolzystanje młodzięży Z basęnu, na opiękę mędyczną
Srodki na nagrody jubi leuszowe i odprawy emerytalne
Wydatki na wynagrodzenia 

'pochodne, 
fsz socjaJny nagroda loczna, koszty utlzymania księgowego.

Miasto ponosi ryydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.
Przeznacza środki wlasne budźetu i pobiera opłatę od rodziców.

Wydatki na utzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok l0/1l- 84 dzięci w 3 oddziałach
Liczba etatów nauczycielskich 5,05
Liczba ętatolr adminl'tracyjn5 ch 0.5
Liczba etatóW obsługi 4
Liczba zatwierdzonych godzin 124
p1anowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 578 033 zł
W tym: planowane wpływy z odpłatności opłaty od fodziców iodpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami .

Największe koszĘ to płace i poclrodne ' Wydatki biężącę to koszty energii cieplnej ,ływozu nieczystości' opłat
Za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pornocy naukołych.
Dodatkowo dokształcanie nauczycieli l Yo 23'76 zł

Przedszkole Nr 2 przewiduje narok 10/l 1 17l dzieci w 6 oddziałach grupa,'0" 2
Liczba etatów nauczycielskich 9,09
Liczba etatów adminiStracyjnych l
Liczba etatów obsługi ] 0,5



Liczba zatwięIdzonych godzin 21 8,5
W tym liczba godzin ponad wymiarowych 34,5
Zajęcia dodatkowe opłacane przezrodziców rytmika' jęZyk obcy
planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1104 342 zł
W tym: planowane WpĘwy z odpłatności od rodziców i odpłamość Za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami.
Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżącę to koszty energii cieplnej ,lływozu nieczystości, opłat
Za telefony i światło' Zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.
Dodatkowo doksŻałcanie nauczycieli l oń 3 27l zl

Przedszkole Nr3 przewiduje narok10/]l l08 dzieci w4 oddziałach i 1oddział,,0'
Ljczba etatów nauczycielskich 7'05 etatu
Liczba ętatów administracyjnych l

Liczba etatów obsługi 9 ętatu
Liczba zatwierdzonych godzin 155 w tym ponadwymiarowych 1

Zajęcia dodatkowe Z budżetu Przedszkola religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, r}tmika
planowane wydatki na utlzymanię PŹę dszkola'l99 536 zl
W tymI planowanę wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniani.
Największe kosŻy to płacę i pochodne. Wydatki biężące to koszty ęnergii cieplnej ,wywoZu nięczystości, opłat
za telefony i światło, zakup mateliałów biulowych i pomocy naukowych' Remonty bieżącę Przędszkola'
Dodatkowo dokształcanie nauczycieli l % 2 939 zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 10/1l l10dzieci w 4 oddziałach gr 'o' l
LicZba ętatów naucZycielskich 6+0,09
Liczba ętatów adnrinistlacyjnych l
Liczba etatów obsługi 9,5
l iczba zatu ięrdzon1ch godzin l48.5
W tym godzin ponad wymiarowych 19,5

Zajęcia dodatkowe z budżętu plzędszko]a 2 godz' religia'
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godzinyjęzyk obcy angielski ,2 godziny rytmika
planowane wydatki na utrŻymanie Przedszkola '754 004 zł
w tym: planowane wpływy Ż odpłatności od rodziców i odpłatność Za dzieci Z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami.
Największe koSZty to płacę i pochodne . wydatki bieŹące to koszty enęrgii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat
Za telęfony iświatło, Zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych Dodatkowo dokształcanie nauczycieli 1

% 2 470 Zł
oraz wydatki z udziałęm środków unijnych pozyskanych dla cztelech przędszkoli w kwocieŻ75 302zł

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 10/1 I r planowana dotacja 1l2 6\2 zł/przewidywana liczba ucniów 21 l24

Gimnazj um im.Biskupa Leona wetmańskiego w Sierpcu w 10/l l planowana dotacja przewidywana liczba
uczniów 60/120 . dotacja 319 Ż61 zł
Łącznie dla l-ego gimnazjum Plywatnęgo i gimnazjum im. Wętmańskiego kwota dotacji wynosi 491 8'73 zł

Gimnazjum Miejskie
Liczba uczniów w roku 10/1l 520 liczba oddzj'ałów 23
Liczba nauczycieli dyplomowanych 2'7 /26 miarowanych 14'6'7/15'67 kontraldowych 5'0/5,0'stażystów 1

Zatwieldzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 Zatwieldzona liczba godzin ponad wymiarowych 76
plus 15 zastępstw
Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 416 245 Złw tym na:
płace dla nauczycieli, obsługi ,pochodne,l3 tka i fundusz socjalny, ciępło, woda, energia elektryczna ,zakup
pomocy naukowych,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputerów i drukarek opłary składek za
ubezpięczenię' za konserwację alarnu oraz bieżące ręmonty
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Przyzna.je się środki na or'ganizację imprez spol'fowych. na korŻystanie młodzięży z basenu Przyznaje się środki na opiękę
medyczną Środki na odprawy ęmcrytalnc, na nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,13tka fsz
socja]ny, koszty uftzymania księgowego ,na naglody w konkursach szkolnych.

DowoŹęnię dzięci do szkół planowane 2 100 Zł

Planowane jest dokształcanie i doskonaIęnię nauczycięli to kwota 66 982Zł
Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 16 526 zł
Szkoła Nr 3 l% funduszu płac kwota 19 000 Zł
Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 20 400 zł
Przędszkola I-4 IYo od funduszu płac kwota razęm l l 056 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działa]ności. Zakup podręczników, zakup usług
pozostałych 15 000 zł oraz wydatki na stypendia szkolne w wysokości 14 000zł, oraz środki na vydatki szk2
zw|ęane z programem finansowanym Ze śI unijnych kwota wydatków 90 31 lzł

851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 70 planu budżetu 510 000 zł
Planowanę środki w progranrie na zwalczanię narkomanii kwota 20'000 zł
Planowane łydatki na świetlicę środowiskową 257 460 zł w Ęm :zgodnie z programem alkoholowym

- Planowane łydatki płace ,pochodne od wynagrodzęń,fsz świadczeń socjalnych
Wydatki biężącę Zakup środków czystości ręczników wyposażęnia matęriałów biurowych, zakup pomocy
dydakĘcznych 

'zakup 
altykułów Źywnościowych .Przygotowanię Zup dla ludzi z problemami alkoholowymi.

Pozostałę uydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowęj ZwiąZane z prowadzeniem świetlicy.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez plowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych,
współdziałanie z policją oraz modernizacja świetlicy środowiskowej i świetlicy klubu AA - 120 040 zł
wynagrodzeniaKomisji,zleceniabadańorazszkolęnia.'Nawydatkizwiązanezkonkursamistowazyszeń
pożytku publicznego progmmy plofilaktyki zdrowotnej l0.000 Zł' Kwota 2 500Zł dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jsr polozumienie z miastęm Płock na poĘcie kosŻów pobytu mieszkańców
Sierpca w Izbie WytŹeźwień , oraz kwota 100 000zł na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Powiatowęgo w
Sierpcu wydatki majątkowę

852 Pomoc społeczna stanorvi 17 9/o planu budżetu 9 768140 zł

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 3, 75 ętatów pmcowników.
Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzęnie toczne oraz odpis na fsz
świadczeń soc.jalnych . PoZostałe śIodki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na
przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałę odpłatność Za
kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecmej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu

. Pomocy Społecznej 5 16 830 zł

Swiadczenia rodzinne ,które weszły w życie od 1 maja 2004r' i wypłacane są ze śIodków budŹetu państwa -na
rok20l I przeznaczone zostały śIodki w wysokości 5 803 000 Zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty. Omz inne wydatki

wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanę Za oSoby pobielające niektóre świadczenia z pomocy
społeczlej kwota 13 000zł z budżetu państwa i 29 700zł z zadań własnych Z budżetu państwa'

W ramach opieki społecznej mieści się tęż wypłata dodatków mieszkaniowych W 20ll roku przewiduje się na
wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynaglodzenie i pochodne pracou.rrika obsługującego dodatki
mięszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 855 780 zł.

Zasiłki i pomoc w naturzę oraz składki na ubezpieczenie emelytalno rentowę środki z budżetu państwa
planowane na 201lr.na zadania własne 240 000 zł planowane wypłaĘ zasiłków stałych ,zasiłki okresowe,
gwarantowane zasiłki okesowe, składki na fundusz emelytalny' składki na fundusz rentowy ,okesowe zasiłki
macierzyńskie 'Planowanę środki własne miasta 380'000 zł wypłata zasiłków celowych



_W ralrrach opieki społecznej planowanę są środki na utrzymanie biura Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej
Z budŹetu miasta 544230zł.orazzbldżętu państwa kwota 279 0002ł W ramach planu ponoszone są wydatki
na płace 

' 
pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie rocznę + fsz socjalny oraz na wydatki bieżące

otrzymywane środki na wydatki bieŻące pfzeznaczane są na zakupy związanę Z utlzymanięm czystości' obsłxgę
biura' zakup energii' ubezpiecZenię budynku'

Usfugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 64 700 zł w lym \ł}nagrodzenia i
pochodne środki własnę 513.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Świadczenia społecznę _dożTwianię uczniów kwota 1'l3 9oozł

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stano}vi 29lo planu budżetu 748 8I3 zł

Planowane [Ydatki na ufzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to \ł}nagrodzenia w tym
wynaglodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowę wynagrodzenie
roczne planowana wypłata nagród j ubileuszowych i odplawa emelytalna' Kwota 2 13 500 Zł

Planowanę wydatki na utlzymanię świctlicy w szkolc Podstawowej Nr 3 W tym wynagrodzęnia nauczycieli
administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowę łynagodzenie roczne' planowana wypłata
nagród jubilęuszowych. Kwota 318 843 zł.

Planowanę wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum 1 łynagrodzenia nauczycieli administracji i
obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane Wypłaty nagród
jubileuszowych. Liczba uczniów kolzystających ze świetlicy 50 jest to 2 grupa. Zatlxdnienie 1 ętat
nauczycielski, 1 etat administlacji stołówki i 2,75 etatu obsfugi Źywienia' Kwota \40 900 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i
letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 7 5 Ż70zł w tym:
Pozostałę zadania w edukacyjnęj opiece wychowawczej na 201lr Zł dotację dla stowalzyszeń 14'900 zł na
wypoczynek dzieci i młodzieĄ szkolenia, kwota 60 070 za wypoczynek letni i zimowy organizowany w mieście
planowanego funduszu płac w świętlicach szkolnych na dokształcanię i doskonalenie nauczycieli świet)ica
Gimnazjum 300 zl

900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska stanowi 187o ptanu budżetu 11025 l32 zł
Planowanę środki na gospodarkę ściekową i ochonę wód _ 131263 zł' Planowane środki na ochronę wód i
gleby 20000. zakup usfug pozostałych w dzialę 90002 60000 zł
planowane środki na oczyszczanie miasta Zimowe i lętnię utrzymanię wg umowy 

'zakup 
koszy na śmieci , i

napmwy juŹ stojących 
'urządzenie 

placów Zabaw 'Likwidacja dzikich wysypisk'' zakup worków ,rękawiczęk,
wspieranie akcji porządkowych, odbiór segregowanych odpadów z terenu miasta, odławianie psów kozystanie
ze schroniska w Grudziądzu, wspóĘraca z LeczIltcą dla Zwierząt w Sierpcu przewidywana kwota łączna 1 199
344 zł rozdział 90003 oczyszczanie miasta
Planowanę środki na utrzymanię Zię]eni w mieście wg umowy zakup ławek parkowych .Planowanę
Zagospodarowanie i urządzanie parków i skwęrów ' Zagospodarowanię telęnów komunalnych' przeświętlanię
drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika, parku pIZy Jeziórkach'
wymiana i uzupełnienie nasadzęń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwotanaw/w zadania240 000zł
rozr]'z.iał 90004
opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświet]enie świąteczne miasta i inne nie przewidziane
zadania naprawy i konsęrwacja ośWietlenia ulicznego 7l0 000 zł rozdział 900 ] 5

W pozostałej działalnoścj w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków,
Iemonty Studni awaryjnych, renont biezący kanalizac1i deszczovych ,na lemont Zdloi ulicznych l opłaty za
pobiemną wodę Z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np' wynajenr ToI ToI do postawienia na telenie
niasta łącznie plzewidywana kwota 55 000 zł. rozdział 90095

Na inwestycję w tym dziale przeznacza się 8609 525,00 Zł Załącznik do budzetu miejskiego w tym: między
irrnymi kanalizacje deszczowe ' kanalizację sanitarną, wodociągi, dokumentacja projektowo kosztolysowa
zieleńca parku Jeziórko zagospodarowanie lzęki Sielpienicy, Stworzenie kompleksowego systemu gosp w
regionie północno zachodniego Mazow sza poplzez \tworzenie Reg Zakł Gospod odp wdloŻenie systemu
selekcji odpadów w tym segr u Źródła zakup niezbędnego spzętu i wyposażenia oświetlenie uliczne w mieście,
wpisane do załącznika budŹetu na 20l lr'
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92l Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 25 9/o planu budżetu 14 896 310 zl

Dla Domu Kultury planowana dotacja 791 000 zł w planowanęj dotacji są śIodki ptzez\aczol:re na Kasztęlanię i
inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 201 I r Kontynuacj a zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie
cęntrum KulfuIy i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury'' kwota 13 491
9l0 zl rłpisane rł zalączniku inrłesqcyjnym
Dla BibIioteki pianowana dotacja w wysokości 500 000 zł
Dla pozostaĘch instytucjikultury- Pmcownia Dokumentacji DZięjów Miasta sierpc l03 400 na
wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowalzyszeń poż}tku publicznęgo na wydatki
związane z promowaniem twóIczości literackiej poprzez wydawanie ksiązek publikacji niekomercyjnych oraz
realizację innych projektów artystycznych związanych z historią i kulturą miasta Sierpca l0 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi l 9/o planu budżetu 342 50O zl
Plan spoń 186 000 Zł' MoSiR przemacza się na:' upowszechnienie spofiu i organizację imprez sportołych
zgodnie z uchwalą Rad; Miejskiqj. Srodki zostana pr7ęz'rlac7one na zakup sprzetu sponowęgo. \ł}nagrodzęni.l i

pochodne' Utrzymanie mienia komunaLnego tj. obiektów spotowych na stadionie miejskim ,przede wszystkim
środki przeznacza się na uprawianie spotu pfzez dzieci i młodzięz' w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieŹą
Srodki przeznaczone na wydatki związane z konkursami Stowalzyszeń poŻytku publicznego na kulturę fizyczną
l56'500 zł.

W 20 l 1 roku planowanę jęst Zac jągnięcie kredytóW na inwestycje nakwotę7850 000 zł
Z budżętu Miasta w 20l l roku będą spłacane poŻyczki i ked}ty na inwęstycje miejskie
Zaciągniętę Z Banku ochrony Środowiska i wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Cospodarki
Wodnej w wysokości'765 210 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączntki:
Załączniki Nr 1 dochody budŹetu miasta na 20l lr.
Załączniki Nr 2 wydatki budżęfu miasta sięrpca na 2011I
Załącznik Nr 2a łydatki bieżące miasta Sieryca na 201 1I

Załącznik Nr 2b wydatki majątkowe miasta Sierpca na 20l lr
Załącznik Nr 3 Przychody i Iozchody budżetu w 2011r
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacjązadań Z Zakfesu administracji rządowej i innych zadań
zJeconych odrębnymi ustawami w 201 lr.
Żałącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacjązadań z zakręsu administracji rządowej _ wykonanych
na podstawie polozumień Z olganami administracji rządowej,
Załącznik NI 6 Dochody i wydatki zwięane z lealizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień/umów/między jednostkami samoządu ter}.torialnego w 20l 1r.
Załącznik lr 1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na splzedaŹ
napojów aIkoholowych orcZ wydatkj na realizację zadań
określonych w gminnym plogramie plofilaktyki
i rozwiązywania problemów aIkoholowych
Załącznik na 8 wydatki na Iealizację Zadań okteś]onych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 9 Dotację plzędmiotowe w 2011I'
Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 201l r'
Załącznik Nr 11 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych
w 201 lr.
Zalącznik ru 12 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczyah
Załącznik nr l3 P]an dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
załącaik nr 14 wydatki na zadalja inwestycyjne na 201l rok nieobjęte wje]o]ętnimi programami
inwestycyjnymi
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