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Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej

w sieĘcu

PŹedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały okęślone w uchwale proceduralrrej na20lŻ r.:

1'realizacja inwesrycji rozpoczętych i nowych takichjak:

a./ inwestycje drogowe

b/utworzenie cenhum Kultury i SŻuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącęgo Domu Kultury

d/kanalizacja deszczowa i sanitarna w mieścię

flinnę zadania inwęsĘcyjne w mieście wg załącznika NI 17 do budżetu

2.Zabezpieczetie środkÓw na realizację Zadań własnych

3.Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpcana20Izr'

Planowane dochody BudŹefu Miasta na 201 1r. okeśla się na kwotę 42 323 723,50 zl
a wydatki na kwotę 44 578319'96zl
Bud'żet opracowano na podstawie poniŹszych przepisów:

l.Ustawa o samorządzie gminnym Z 08.Ill.1990r.tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz.1597 z I3.XII.2001r. z
pózniejszymi zmianami.
2.Ustawa o fnansach publicznych z dnia2I sierpnia2OO9 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240
3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 sIycznia 1991r./tekst jednoliĘ Dz.U.Nr l2l poz.844 z2006r./z
pózIiejszymi Zmianami.
4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu teriłorialnego Dz.U.Nr 203 poz.l966Ż 13 listopada 2003r. z
pómiejszyni. zmianami.
5'obowiązująca klasyfikacja budŻętowa
6'Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010r. Nr 3 5 8/XLIII/20 10r.w spmwie określenie Ębu prac nad
proj eldem uchwĄ budżetowej'

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta n a 2012 t . uwzg|ędniają
l 'założelia do budżefu Państwa na 20l2r.
2.Przewidylvane wykonanie budżefu Miasla za201ll '
3.Informację Ministra Finansów o planowanej vrysokości subwenc.ji oświatowej i równoważącej udziałach w
podatku dochodowym od osób ftzycznych olaz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wa$zawie
Wydział Finansów i BudŻętu o planowanych dotacjach na zadania własne i zleconę a także dotacje na Zadania
zawarte na podstawie porozumień



Do budżetu Miasta s I E R P C A na 20 l 2 r. przyjmuje się:

DOCHODY
w tym:

-dochody własne

-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym
od osób fizycaych
od osób prawnych

subwencja oświatowa
część lÓwnoważąca subwencji

-dotacje celowe na zadania zleconę
-dotacje na zadania własne
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałęm środków europejskich

WYDA TKI

-wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

Wtym:
-zadania zlecone
-Zadania własne

4Ż 3Ż3 723,50 zł

12 ŻI9 850 zł

12 312 589 Zł
450 000 zł

9 202 659 zł
32'7 685 Zł

6 3ll 974 zł
l 048 900 zł

450 066'50 zł

44 5'l8 319'96 Zł

40 087 439,81 zł

4 490 880'15 zł

6 311 974 zł
1 048 900 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2012r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2 % planu budżetu 970000zl
Planowane łpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z
opłat za wieczystę uzytkowanie działek 220 000 zł,
Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedazy składników majątkowych 650 000zł

Dz 7I0 DzialaIność usługowa stanowi 1% planu budŻetu - 456 066,50zl
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków ęuropejskich 45o 066,50Zł
wpływy z opłaĘ cmentamej 6 000zł

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 1olo planu budżetu - 160 496 zl.

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego warszawie
Wydział Finansów i BxdŻefi z 24.X.20I1 r' informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na
2012 r. w wysokości 134 774' zł' Dotacja pruemaczona jest na obsługę zadań bi eżących z zakłesu administracj i
rządowęj Zleconych miastu' sąto Zadania Urzędu stanu cywilnego, Wydziafu spraw obywatelskich i Wydziału
Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpĘwy z czyttsztl oraz łynajmu lokali będących
własnością miasta l0 000. zł., porozumienia międąljst plowadzenie KZP 4 62Ż zł.

Dz 751 Urzędy naczelnych organów wladzy państwo\Yej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
stanowi 0%o planu budzetu 3 300 zl.

Dotacja celowa Z budzefu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia
04'X.2011 r. przemaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przezWydział
Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-7 000 zl



Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnię Z pismęm
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie wydział Finansów i Budżęt! z24.x.Ż0ll r. informującym
o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2012 r. w wysokości l 000 zł. Planowane wpływy z
mandatów nakładanych przez SM 6 000 zł.

Dz 756 Dochody od osób pra}Ynych fizycznych i od innych Stanowi 557o planu b|dżefu -23232 506 z|
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiąZane z ich poborem

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2012 rok oraz inne wpĘły z podatków i
opłat, w tym:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 200 000zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych 390 000 zł.
Podatęk od środków transportowych od osób fizycznych 29l o0ozł'
opłata od posiadania psów 29000zł.
Podatek od cz}Tności cywilrroprawrrych od osób prawnych 15 000 zł.
Podatek rolrry 48 023 zł'
Podatek leśny l 000 zł.
opłata talgowa plan na 2012 r.264 000 zł. opłata pobierana je st przez Zakład' Gospodarki Mieszkaniowej, który

..- otrąmuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.
odsetki od nieterminovych wpłat _ 14 894 zł.
Dochodami gminy są
opłata skarbowa planowana kwota 300 000zł.
wpływy z zęzwoleń na sprzędaż napojów alkoholowych planowana kwota 350 000 zł. wpĘwy z imych opłat
107 000zł zajęcie pasa drogi, wpływy z opłaty adiacenckiej 50 0oozł'
otM:
Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:
Karta podatkowa plallowar'a na 2012 r. -70 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 1 000 000 zł.
Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 40 000 zł,

Pismem z I'7 'X'2011Ministelstwo Finansów poinformowało o planowanym wpĘwie udziałów w podatku
dochodowym od os ób ftzycnych na 2072 r.
Planowana kwota wynosi 12 3l2 589 zł.
Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 r. wynosi 450.000 . z}., tldziaĘ
sąprzekazywallę przez Urzędy Skarbowe'

Dz 758 Różne rozliczenia stanowi 23 % planu budŻetu 9 546 374 zL

Dział ten obejmuje wpĘwy z subwencji oświatowej na 20l2 rok Pismo Ministra Finansów Itak:
Część oświatowa subwencji 9 202 659 zł.
CZęść równowaŹąca subwencji ogólnej dla gmin 32"l 685 zł.
Róme rozliczenia finansowe 16 030 zł

Dz 801 oświata i wychowanie stanowi l % planu budżętu 315 245 zł.

Dotacje na podstawie Zawarfych polozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usfugi Przedszkoli
ogółem 330 4882ł' oraz7 600 zł' zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty Za Plzedszko]e
dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 20l lr gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego
pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 157zł,

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 18 % planu budżęfu 7 432 736 zl.

o planowanych dotacjach Z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu wojewódzkięgo Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zŻ4.X.2O11 r .

oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej, w {m:
Dotacja na ubezpieczenia Zdlowotne 16 200zł zadanie zlęcorc i28 900zł zadania własne
Dotacja na świadczenia rodzirrne 6 089 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na usfugi opiekuńcze i specjalisĘczne 6'1 700 ń .zadania zlecone



Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej Ż'79 000 zł. zad'ania własne z budżętu państwa
Dotacja na zasiłki i pomoc na natulze ?I0 000 zł' Za<lan.. własnę z budżetu państwa
Dotacja na zasiłki stałe 35I 0O0 zł. Zad,aniawłasne z budżętu p'aństwa
Dotacja na doŻywianie l80 000zł. zadania własne z budżetu p;ństwa
Wpłyrły do Urzędu Za:odpłatność za obiady kwota 63 ooozł, odpłatność za pobyt w DPS kwota25 236zł.
odpłatność za usługi opiekuńcze 72 70Ozł, za|lczka alimentacyjna 50 000zł

150 Przetwórstwo Przemyslowe 5 115,05 zl
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego przez budowanie społęczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

ó00 Transport i Łączność stanorłi 2 70 planu budźetu jest to k'wota 1229 999,94 zl
Planuje się kwotę 415 089 zł na remonĘ bieżące zwlęane z utrzymaniem ulic ichodnikÓw Planowane środki
na ubezpieczenie dróg miejskich ó 000.2ł . Pozostałe usługi ZwiązarLe Zltlrzymemiem dróg placów w
mięście200 000 Zł. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 608 910,94 Ą szcńgółowo opisane w
załączniku .do budżetu

Dz 900 Gospodarka KomunaIna i ochIona środowiska

wpĘwy z róznych opłat l00 0002ł.,

Dz 92ó kultura fizyczna i sport

Dochody z najmu MOSiR

część opisowa do planu ł'ydatków miasta na 2012 rok,

0l0 Rolnictwo i Łowiect\ło
wpłaty 2%o odpodatl-u ro]nęgo na rzecz Izb Rolrriczych 1'200zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan budzetu 100 000 zl.

40 000 zl

1200 zł

stanowi J 7o planu budżetu jest to krtota l552716zl

stanowi 29lo plan budżetu 597 707 zl.

stanowi 12 oń planu budź€tu 5 182 1JJ,97 zl.

dotacja dla Samorządowego Zakładu budzetowego- 365 00o Zł
Prowizja dla ZGM z opłat targowych l3l .000 zł 50 % p\anowanych wpĘwów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
kwota 40 000zł na pozostałą działalrrość' Srodki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania
gmirurym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .Wy[upy gruntów pod
projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę , odszkodowania za drogi przójęti na właśność
Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa' zlecenia kwota l 0|5 716 zł wraz z zadaniami inwestycyjnymi opisanymi
w Załączniku inwestycyjnym

7l0 Dzialalność usługowa

750 Administracja publiczna

Plan zagospodarowania przestrzęnnego miasla 61 377 ń.
Projek1 realizowany z dofirransowaniem środkÓw z EFRR i EFS oraz wkładem miasta pn'' Wspieranie
przedsiębiorczości dla pomyślnoŚci rozwoju ziemi'' Sierpeckiej'' 536 330 złw tym kosŻy kwilifikowine 48o
440zł orazkwota 55 890zł to koszty niekwalifikowane.

Na zadania zlecone wykonywane plzez miasto część środków ohzymujemy z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r
z budżetu państwa' Planowanę wydatki na 20l2r- wyltosząl34'7'74 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w
tym:2osobywUlzędzieStarruCywilnegoi3osobywWydzialeSprawobywatelskich1osobawWydziale
Działalności Gospodarczej .Środki te wystarczają na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych ocl wynagiodzeń
pozostałe koszty ponoszone są przez miasto. Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumerata



czasopism , szkolęnia pracowników Wydziału Spraw obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej.' zakup
dnrków do sporządzęnia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane sąbp.u*y ukt rtunu
cy'lvilnego opłaty za ploglam do ewidencji ludności i USC. Planowana podrłyżka zgodlie z prźepisami. P1an
rocmy lącznie z dotacją z budżefu państwa 53'7 l23 zł
Srodki dla Zarządów osiedli na wykonywanie zadai związalych z osiedlami l-6 kwota 42 5o0 Zł olaz wvdatki
na dotację celową dla samorządu wojewódŻwa w zwięku z podpisaną umową kwota 19 654,l6zł-;kład
własny do projektu'' Rozwój elektronicanej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwęlowanie dwudzielności potencjału województwa''
Rada Miasta
W tym rozdziale planuje się wydatki na dieo/ Iadnych Rady Miejskiej . Przewiduje się teŻ środki na szkolęnia
radnych, na obsfugę rady, na zakup materiałów biurowych. W Ęlrn dzialę planuje się środki na wydawanie
biuletynu ,,Nasz Sierpc''oraz wyjazd replęzentacj i samorządowców na mistlzostwa Polski Samorządowców olaz
innych zawodach ,.Plan roczny ogółem 435 |00 zł.
Zadania własnę
Zatrudnienie pracowników administracyjnych pracowników i obsługi .Wynagrodzenia pracowników i
pochodnę, v)płata odpraw emerytalrrych dla pracowników odchodzących na emeryłurę, nagrócl jubileuszowych
dla pracowników ,plarrowana podwyżka w 2012r . umowa Zlecęnia na audyt, opłaty za transmisję w telewizji
kablowej,
Zakup paliwa do samochodów sfużbowych, zakup części samochodowych Zakup Dzienrrika ustaw ,Monitora,
Dziennika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codziennej, opłaty za przedłużenie uzytkowania program i
licencji wszystkich wydziałów. Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety,tusz do drŃarek. Naprawy
sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, drobne naprawy
Konserwacja alarmu, usługi pocŻowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu,
cz1msz za domki w Szczutowie opłaty Za światło, ciepło, za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych , obsługa
prawna ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 3 684'756,81 Zł'
Promocja Miasta Sierpca
BieŹąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania nowoloczne, organizacja impręz w dniach l-3
Maja i koniec lata.Sylwester w mieście, organizacj a ,,Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Btowarem.
organizacja Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, organizowane przez Wydział promocji wspólnie z
Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, organizacja cyklicznych wystaw w mieśció oraz koszty
Ieplezentacyjne zwięane z promocją drŃ kalendarza., współorganizacja Jarmarku BenedyĘńskiego,
współorganizacja Biegów Sierpienicy, organizacja imprezy mięjskiej'wspó]nie z gminami ościennymi wystawy.
Koncerty olaz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Środki na promocję orkiesiry ńejskiij
wynagrodzenie Kapęlmisffza. Plan rocmy łącznie 463 000 zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państ.wowej Kontroli i ochrony
pra$a
wydatki zwięane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestu wyborców.

3.300 zł

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 70 planu budżetu 432 4l7 zł
wydatki związane z utrz}'maniem i konserwacją splzętu technicmo-wojskowego oraz szkolenie
obronne, utrzymanie i konselwację urądzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki Strazy Miejskiej
przemacza się kwotę 431 417zł na Zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynaglodzenia i
pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu, opłaty Za używanie Wządzeń
radiokomunikacyjnych'. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe Udzlał stla-4 w obsłudze
imprez organizowanych ptzez miasto oraz na badania pracowników Strazy ,ubezpieczenie samochodu opel
Combo ,zakup paliwa, naprawy samochodu. Zakup nowego samochodu.

757 obsługa Długu Publicznego stanowi 1oź planu budżetu
spłata odsetek od po żłczek i Wed'Ąów zaciągniętych przez miasto 550 000 zł

758 Różne rozliczenia stanowi 0 7n
RęZerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami lla załządzanie kryzysowe
w mieście Sierpcu l 10 500zł oraz l50 970 rezerwa ogólla wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 34 7o planu budżetu 1524184Ż zl
Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli plzeznacza się środki z subwencji
oświatowej planowanych przez budżet państwa olaz środki własne z budżetu miejskiego. I tak:

550 000 zł

261 470 zl



Planowane wydatki na prowadzenie Niepubliczrrej Szkoły Podstawowej planowana dotacja 115 920 zł z
uwzględnieniem wzrostu utlzymania od sĘcznla 20 |2
/ przewidywana liczba uczniów od I_VIII- 17: od IX-Xll-23/
szkoła Podstawowa Nr 2
Liczba uczniów w roku ll/l2 -582 liczba oddziałów 25
Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,5 od I-vIiI, 22,5- x_XIi 2o1lr'
mianowanych I-VIII-7 -IX-xIi- 8, kontaktowych I_v I-7,5 i IX-XII ó,5 etatów,
3 eta$/ adminisfiacyjne,7 etatÓw obsługi, zatwierdzone godzńy ponadwymiarowe 88/89 .

|iczba zajęć pozalekcyjnych 23
Planowane wydatki w szkolę Podstawowej Nr 2 kwota 3 0l1 465 zl w tym
planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe vrynagrodzenie roczre
i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych
,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogó]nego uz}'tku i do komputerów omz
przewidyrvane remonty bieżące w budynku szkoły
środki na organizację imprez sportowych.
Przyzraje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanię.
Srodki na odpra*y emeĄłalne , nagody jubileuszowe
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjalny, nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego Na nagrody
w konl.-ursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatudnienie : sprzątaczek i konserwatora
Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zaL-up energii, zakup usług pozostaĘch opłaty ń^ą
odpis na fsz świadczeń socjalrrych. Remonty biężące

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w rokr l1ll2- 539 liczba oddziałów Ż2
Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 24'82124,82
mianowanych 13,44/13,44,konftaktowch 5'||l5,22, zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych
3 obsługi 8,65 .Liczba zatwj.erdzortych godzin ponadwymiarovych 27 Ęgodniowo.
Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 2'12 606 zł w tym na:
Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagodzęń + dodatkowe
wynagrodzenie rocme i fundusz socjalny oraz wydatki bieŻące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych
ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego uzytku i do komputerów olaz
przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły
Przyznaje się środki na organizację imprez spoftowych.
na korzystanie młodzieżry Zbasent, na opiekę medyczną
Srodki na nagrody jubileuszowe i odprawy emer}talnę
Wydatki na rłrynagrodzenia ,pochodne, fsz socjalny nagroda rocma, koszty utrzymania księgowego oraz
wydatki inwestycyjne
W budżęcie miasta zaplanowano kwotę 1 l 0002ł na sq/pendia dla uczniów szczególnie uzdolrrionych zgodnie z
uchwałą Rady Miasta orazkwota240 000zł na zadania inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym na
2012r
Kwota 3ó3 102zł zaplanowana na oddziĄ przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2 i ff3 są to wydatki na
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakllp energii, zakup usług remontowych przy dostosowaniu klas do
wymogów.

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.
Przęznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę od rodziców.

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przędszkole Nr 1 przewiduje na rok ll/12- 78 dzieci w 3 grupach
Liczba etatów nauczycielskich 5,80
Liczba etatów adminisrracyj nych 0.5
Liczba etatów obsługi 4
Liczba zatwierdzonych godzin 125
planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 611 30ó zł
w tym: planowane wpływy z odpłatności opłaty od lodziców i odpłatnoŚć za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami .



Największe koszb' to płace i pochodne. wydatki biężące to koszty ęnęrgii cięplnej ,wywozu nięczystości' opłat
za telefony i światło, zakup mateliałów biurowych i pomocy naukołych.

Przedszkolę Nr 2 przewiduje na rok 1l/12 150 dzięci w 6 oddziałach grupa 
',0'' 

1

Liczba etatów nauczycielskich 9,09
Liczba etatów administracyjnych l
Liczba etatów obsługi 12
Liczba zatwierdzonych godzin 2 I 8,5
W Ęm liczba godzin ponad wymiarowych 37,5
Zajęcia dodatkowe opłacale przezrodziców ryrmika, język obcy
planowane są wydatki na uhzymanie Przedszkola l l94 227 zł (z wydatkami na dzieci niepełnosprawne)
w tym: planowane wpłyvy z odpłatności od rodziców i odpłatnośĆ za dziecI z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami .

Najwięłsze koszty to płace i pochodne ' Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej 
'wywozu 

nieczystości, opłat
za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przędszkole Nr 3 przewiduje na rok l1/l2 1O4 dz|ęcj. w 4 oddziałach i l oddział,,0'
Liczba etatów nauczycielskich 7,05 ętafu
Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsfugi 9 ętafu
Ltczba zatwierdzonych godzin 155 w tym ponadwymiaro*ych 1

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodzlców język angielski, ry'nnika
planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 868 068 zł
w tym: planowanę wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za d'zięcj' z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniami ,

Najwięłsze koszty to płace i pochodne ' Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości' opłat
za telefony i światło, zakup materiałów biuro\łych i pomocy naukołych. nemóntyiieźące lrzedszkola'

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 1 1/l2 1l0dzięciw 4 oddziałach
Liczba etatów nauczycielskich 6+0,55
Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsfugi 10
Liczba zatwięrdzonych godzin 157,5
W Ęm godzin ponad wymiarowych 18,5
Zajęcia dodatkowe z budŹetu przedszkola 1 godz. religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godzinyjęzyk obcy angielski ,2 godziny rlmika
planowanę wydatki na utrzymanie Przedszkola 838 694 zł
w tym: p]anowane \łpływy z odpłatnoŚci od rodziców i odpłatn ość, za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z
porozumieniam i .

Największe koszty to płace i pochodne. wydatki bieżące to koszry energii cieplnej 
'rływozu nieczystości, opłat

za telefony i światło' zakup mateliałów biurowych i pomocy naukowych
Kwota l46 200 to środki na inwestycje opisane z załączniku inwestycyjnym na 2012r

Gimnazja Miejskie

I sze Niepublicme Gimnazjum w 2012 r planowana dotacja I29 600 zł/przewidywana liczba ucaniów 24 /24 z
uwzględnieniem waosfu od sĘcznia 20l2

Gimnazjum im.Biskupa Leona wetmańskiego w Sierpcu w 1 1/l2 planowana dotacja przewidywana liczba
.lcniów 75/120. dotacja 700000 złz uwzględnieniem wzostu od stycznia 2012
Łącznie dla l-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. wętmańskiego kwota dotacji wynosi 82g 600 zł

Gimnazjum Miejskie
Liczba uczniów w roku lll12 460liczba oddziałÓw Ż0
Liczba rtauczyciell dyplomowanych 32,67/36,67 mianowanych 9/5 kontrakowych 4'27/4,27,stażrystów o,5
Zatwięrdzona iiczba ętatów administfacyjnych 3 obsfugi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych
84/88 plus 15 Zastępstw
Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 ó5ó 05ó zł w tym na:



płacę dla nauczycieli, obsfugi ,pochodne,l3 tka i fundusz socjalny, ciepło, woda, energia elektryczna ,zakuppomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputerów i druńrek opłaty składek zi
ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące lemonty
Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych, na korzystanie młodzieży z basenu Przyznaje się środki na opiekę
medyczną Środki na odprawy ęmerytalne, na nagrody jubileuizowe. wydatki na wyna$odieniąpochodne, l3tka fsz
socjalny, koszĘ utrzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szkolnych.

Wydatki zwięane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane 900 zł

Planowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli t o kwota.7 6 698zł
Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kw ota 18 365 Ą
Szkoła Nr 3 10ń funduszu płac kwota}I 50o zł
Gimnazjum l% funduszu płac kwotaL2 3O0 zł
Przedszko]a nr 13 024zł,Nr2-4 993zł, Nr3-3 456zł,Nr 4 3 060zl

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 70 planu budźetu
Planowane środki w programie na zwalczanię narkomanii kwota 25.ooo zł

Dz 852 Pomoc Spoleczna stanowi 23 oń planu budż€tu

Na wydatki związane Z konkursami stowar-zyszeń poĄ4ku publicnego programy profilak{ki zdrowotnej
organizowane wśród dzieci i młodziezy szkolnej kwota 20.000 zł.
Planowane wydatki na świetlicę środowiskową231 960 złw tym:zgodnie z programem alkoholowym
Planowane wydatki płace ,pochodne od w;łragrodzeń ,fsz świadczeń socjalnych
Wydatki biezące zakup środków czystości ręczników wyposazenia materiałów biurowych, zakup pomocy
dydaĘcmych ,zakap aĘkułów żywnościolłych .Pzygotowanie zup dla ludzi z probiemami aikóho1orłymi.
Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowej związane z prówadzeniem świetlicy.
Przecjwdzjałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, w1poczynek dzieii, programów informacyjnych,
współdziałaniezpolicjąwynagrodzeniaKomisji,zleceniabadańorazszkoleńsOsąózł.l<-otazsooaź
przeanaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst Urząd Miasta Płocka na pokrycie
kosŻów utrzymania izby wfrzeŹwień w Plocku.

370 000 zl

10 218 390 zł

-Dzierrrry Dom Pomocy Społeczrej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 ętatóW pracowników.
Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe w1irragrodzenie rocme oraz odpis na fsz
świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przemaczone są na zakup artykułów 4'wnościowych oraz na
przygotowanie posiłków dla podopiecmych na zakrrp energii cieplnej oraz na wydatki poz_ostałe odpłatność za
kierowanych mieszkariców do Domów Pomocy Społeczrej Łączre wydatki na prowadzenie Dziennego Domu
Pomocy Społecznej 489 400 zł

- Zadania w zakręsie przeciwdziałania przęmocy w rodzinie 9 650zł- dodatek specjalrry dla pracownika Ww
zadania, składki na ubezpieczenia społecme i fsz pracy, odpis na lsz św socjalnych, sźkolónia i źakupy

- Świadczęnia rodzinne ,świadczenia z fszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżefu państwa -na rok
2012 przemaczole zostały środki w wysokości 6 089 000 zł w fym na wynagrodzenia i pochodńe
Zatrudnienie 3 etaĘ. oraz irrne wydatki

_ Wypłata składek naubezpieczenia zdrowotnę opłacane za osoby pobierające niektórę świadczęnia z pomocy
społecznej kwota 16 200ń zbudżefu państwa i 28 90Ozł otrzs,rnane zbudżetu państwa na I ealizac1ę zidart
własnych oraz kwota 7500zł ze śIodków własnych miasta,

W ramach opieki społecznej mieści się też \łypłata dodatków mieszkaniowych w 2012 roku przewiduje się na
wypłatę dodatków mieszkaniorłych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki
mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącmie 9l1 200 zł.

Zasiłki i pomoc w natuze oraz składki na ubezplieczenie emęrytaho rentowę środki Z budżetu panstwa
planowane na 2012r.na zadania własne 2l0 000 zł planowane \łypłaty zasiłków stałych,zasiłki okesowe,
g\łalantowane Zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy ,okresowę zasiłki
macierzyńskie .Planowane środki własne miasta 33o.000 zł wypłata zasiłków celowych



-W ramach opieki społecznej planowane- są środki na utrzymanie biu.a Miejskiego ośrodka Pomocy SpołecznejZ budżętu miasta 59 8 840 Ą . oraz zbudzetu panstwa kwótaz'lg ooozł w iu.uih plunu ponor"*J .u'ńJu*i
na płace , pochodne od w1.rragrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenię roczle + fsz s".l"i"y 

"'L '. *ya";k"i;ilo""
otrz1mywane środki na wydatki bieżąc 

" 
pu"roac"une śąra zakupy związane z ut'y.uni.ń 

""irtos.i, "u.ł'gębiura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

W}?łata zasiłków stałych Z budŻefu państwa -351 o00zł oraz kwota 88 000zł ze środków z budżetu miasta

Usfugi- opiekuńcze i specjalistyczne usfugi opiekuńcze z bLldżei] palistwa 67 2o0 Zł w tym wynagrodzenia ipochodne środki własne 55ó 500zł na wykonanie usług na rzecz osóL starszych pr""" o.g*i"u.;f fóiiirris.
Świadczenia społeczne _dożywianie ucmiów kwota 180 000zł

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 270 p|anu budż€tu 891 429 zl

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tymwynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi ' pochodne od wynagrodzeń i doańo*_" wynalrodzenie
roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emęĄłalna. Kwot a248 2l8 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli
administracji i obsfugi , pochodne. od-rvynagrodzęń i dodatkowę wynagrodzeńie roó"ne] ptano*ana *1,płatu
nagród jubileuszołych. Kwota 388'76I zł.

Planowane .Vydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli
administracji i obsługi, pochodne od wynagtodzeń i dodatkowe wynagrodzenie rocznó. i*otu too sso 

"ł
llTgy-. wydatki na vypoczlinek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i
letni i inne wydatki związane z edlkacyjną opieką wychowa wczą 60 l00zł w tym:
Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawc zej ta 20l2r zł dotacjó dla stowarzyszeń 30 000 zł na
wypoczynek dzieci i młodŻiezy szkolenia' kwota 30 100 oraz pomoc materialna dla ucznió w 33 00Ozł
Planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na dokiaałcanie i doskonalenie nauczycieii świetlica
Gimnazjum 400 zl

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi l37o planu budźetu 5 4ló 000zI

planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrrymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , inapravy już stojących ,usuwanie śliskości i odpadów śniegu z ulic i chodników, prze*idywana k*ota to 1 410
000 zł., rozdz|ał 90003 oczyszczanie miasIa. Kvłota2 677 000zł to śIodki na in*esty";e opisane 1y ,ułą"ńr,
inwęstycyjnym kanalizacja sanitama i deszczowa na telenie miasta oraz zakup usfugie-onto*y"h i ' 

_

pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 9000l. Wydatki zwi ązanJ z uqlizacjąazbestllozdz
90002 kwota 50 000zł. w rozdz 90006 wydatki zwi ązane z opłatani na Urząd Marszałkowski za
powierzchrriowe zanieczyszczanie środowiska 32 000zł
Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieŚcie wg umowy, zakup ławek parkowych .Planowane
zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów . Zagospodafowanie tereńów końunalnych' prześwietlanie
drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy' rowów melioracyjnych i piaskownika,, vrymiana i
uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącmie przewidyrłana kwota na Ww za aania zóa rio}zł rozdział 90oo4
opłaty za oświętlenie miasta i napravy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i irure nie przewiJziane
zadania naprarły i konserwacja oŚwietlenia ulicznego 845 000 zł rozdział 900|5
W pozostałej działahoŚci w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków,
remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych ,na remont zdiói ulicmych i opłaty za
pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem ToI ToI do postawieniu ń ń.ni"
miasta łącmie przewidyrvana kwota 88 ooo zł' lozdział 9o0g5



Dz921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodo}y€go stanowi 57o planu budż€tu 2289 600 zł

Dla Dornu Kultury planowana dotacja.828 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na KasŻelanię iinne imprezv zgodnre z kalendarzem imprez na 2012 r Kontynuacj a- zaiania i";".t;yj""g"-;; ,j]ii"o.r.ni"centrum Kultury i Sztuki w SieIpcu poprzez adaptacje i rozbudowęistniejącego oornu iiurtioy.: [*oru s: r ooozl wpisane w zalączniku inwestycyjnym
Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 522 500 zł
Dla pozostałych inst}łucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta sieIpc 108 100 navl.nagrodzenia, pochodne i zakupy.

Dz 926 Kultura Fizyczna i sport stanowi 1 oń planu budżetu 395 000 zlPlan instytucji kultlry flzycznej l95 000 zł. MoSiR przezrracza się na:' upowszechlienie sportu i orlanizacjęimprez spoftowych zgodnie z uchwałą Rady Miejslięj. Środki zostaną przemaczone na ZakTp sprzęfuSportowego, wynagrodzenia i pochodne. Utrzymanie mienia komunalnego 6._o'biektów .pono*y.h nu"r,ualonl.miejskim ,przede wszystkim środki przemacza się na uprawianie sportu pizez dz]eci i młodzićz,w sztołacłr ipracę z dziećmi i młodzieżą Środki przenaczone na wydatki .*ięur"', konkursami *o*-{,,r"n |o'yttupublicanego na kult vę flzyczną2\\ O00 zł.

W 20.12 roku planowanejest zaciągnięcie pożyczki na inwestycje wwysokości2 000 o00 zł
Z budżetu Miasta w 20l2 roku będą spłacane poĄczki i kedyty-na inwestycie mieiskie
zaciągnięte BaŃu ochrony Środowiska i Wojewódzkiego n*óur"u o.mónf ś'"ł"*i't. i Gospodarkj wodnejw Warszawie i BRE Banku w wysokości l 743 784,54 zł' '

Do plojek1u budżęfu dołącza się poniższe załączniki:
Załączrriki Nr 1 dochody budzetu m iasta na 2072r-
ZałącznikiNr 2 wydatki bieżącę i majątkowe budżefu miasta Sierpca na 20l2I
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budzetu w 20 12r
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki zwtęane z realizacjązadail z zak]esl administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami w 20l2r
Załączłtik M 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawieporozumjen/umów/między jednostkami samorządu teĄĄodaln"go *io l 2..
Załęznik nr 6 Dochody z Ęłułu łydawania zezwolen na sprzedaż

'napojów 
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań okeślonych w gminnym prograrnie profilaltyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych
Załącznik na 7 Wydatki na realizację zadan okeślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 8 Dotacje plzedmiotowe w 20l2r.
Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012r.
Załącmik Nr 10 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczoltych i niezaliczonych do sektora finansów publiczrych
w 2012r.
Zalącznik w l l P]an plzychodów i kosztów zakładów budż€to\łych oraz gospodalstw pomocniczych
Załączrlk nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi filansowanyclr
Załącmk nr 13 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok


