
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/WF/2013 

BURMISTRZA MIASTA SIERPC 

z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok. 

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 

poz. 1240 z 2005r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) 

Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:  

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu Miasta Sierpca za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:  

§ 2. Przekazać Radzie Miasta Sierpca:  

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012, 

stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.  

2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2012 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2  

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-

zowieckiego  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 Burmistrz Miasta Sierpc: 

Marek Kośmider 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 9327



Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2012r. 

 

Wykonanie budżetu za 2012r. przedstawia się następująco: 

Dochody na plan 45 878 355,06 zł wykonane zostały w kwocie 45 687 268,25 zł co stanowi 99,58% planu 

w tym dochody majątkowe stanowiły plan 1 733 414,43 wykonanie 1 751 067,58 co stanowi 101,01% pla-

nu. 

Wydatki na plan 47 990 954,32 zł wykonane zostały w kwocie 44 831 946,83 zł co stanowi 93,42% planu 

w tym: wydatki majątkowe na plan 5 606 365,57 zł wykonane zostały w wysokości 5 069 127,16 zł co sta-

nowi 90,42% planu . 

 

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2012 obniżyła górne stawki podatków oraz 

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odro-

czenia terminu płatności o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2012 

o ogólną kwotę 1 902 607,64 zł. w tym z tytułu: 

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych  1 553 631,80zł 

b) podatek rolny   45 979 zł  

c) podatek leśny  197 zł 

d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 298 838,84zł 

e) odsetek  3 961zł 

Dochody miasta w 2012r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 99,58% planu. W tym: ponad 

53% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 17% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto 

z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, ponad 21 % to wpływy subwencji 

oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 9% planu, w tym dotacje z budżetu pań-

stwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dotacje pozyskane z Unii Europejskiej na realizacje 

inwestycji miejskich.  

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są: 

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej. Powyższy dochód stanowi 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów mel-

dunkowych. Niskie wykonanie związane jest z wpływem małej ilości wniosków skierowanych do tutejszego 

urzędu o udzielenie w/w informacji.  

Rozdz. 75023 § 0490 wyższe wpływy niż przewidziano w związku z wpływem w ostatnich dniach roku brak 

możliwości urealnienia planu. 

Ponadto w m-cu XII zwrócono środki dla występujących podmiotów z powodu właściwości miejscowej - tj. do 

rozpatrzenia przez inny organ meldunkowy położony na terenie inne gminy. 

Odchylenia w rozdziale 75601 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej powyższe 

środki pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, przekazane w ostatnich dniach m-ca XII dlatego 

brak możliwości urealnienia planu spowodował odchylenie, 

odchylenia w rozdziale 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wyższe wpływy w ostatnich 

dniach roku brak możliwości zwiększenia planu, 

Odchylenia w rozdziale 75618 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogi 

w związku ze zmianą decyzji podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty wpłacone odsetki nie dotyczyły 

naszych należności, zostały zwrócone, brak możliwości urealnienia planu 

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejsze-

nia zaległości przez wystawiane tytułów egzekucyjnych i upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone 

są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w po-

datku od nieruchomości . 

W 2012r.zaległości wynoszą 3 244 951,25 zł, w tym: 
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podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych  409 773,72 zł  

podatek rolny  5 943,38 zł 

podatek leśny 112 zł 

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych  70 593,83 zł 

mandaty  11 509,26 zł. 

karta podatkowa  102 802,73 zł 

Zaległości występują w zaległościach zniesionych jest to kwota  248 942,89 zł 

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 10 402,57 zł 

Zaległości z od dłużników alimentacyjnych  2 372 696,08 zł 

Dzierżawa gruntów komunalnych  1 580,51 zł 

Pozostałe zaległości  10 594,28 zł 

Należności wymagalne plus pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu RBN wynoszą: 3 977 478,23 zł. w 

tym należności wymagalne 3439 801,36 zł., z tego 2372 696,08 zł. to należności z tytułu zaliczki alimentacyj-

nej, 248 942,89 zł to kwota należności z podatków zniesionych, 409 773,72 zł. należności z tytułu podatków od 

nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z tytułu dostaw towarów i usług kwota 188 489,47 zł oraz kwo-

ta 219 899,20 zł z tytułu innych należności między innymi: zajęcie pasa, dzierżawa gruntu, opłata z tyt. wie-

czystego użytkowania, mandaty. Należności niewymagalne wynoszą 537 676,87 zł w tym: należności z tytułu 

dostaw towarów i usług 453 904,32 zł., pozostałych należności m.in.: opłata targowa, podatek od spadków i 

darowizn, zajęcie pasa, podatek od czynności cywilno prawnych. 

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: 

Wydatki bieżące na plan 42 384 588,75 zł wykonanie wynosi 39 762 819,67zł co stanowi 93,81% planu. 

Z tego na: 

Dz. 010 – kwota 24 193,39 zł wydatkowane na - przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku 

rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 50 rolnikom z terenu miasta Sierpca. 

dz. 600 – wykonanie 322 119,02 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty 

chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umiesz-

czenie urządzeń infrastruktury 

dz. 700 wykonanie w wysokości 1 275 550,89 zł z tego pokryto wydatki na dotacje przedmiotowa dla Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, odszkodowania za przejęte 

grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wy-

konanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego 

użytkowania za 2012r – należność dla Starostwa. 

dz. 710- wykonanie 505 453,67 zł w tym wydatki na: 

Plany zagospodarowania przestrzennego i projekt realizowany ze środków unijnych pn. „Wspieranie przedsię-

biorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego” 

dz. 750 wykonanie wynosi 4 832 714,24 zł z tego pokryto wydatki na: 

Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 

osób, w tym: 2 osoby USC,1 osoba Działalność Gospodarcza,3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy 

dla potrzeb Wydziałów: druki, wyposażenie i materiały biurowe, szkolenia, usługi telefoniczne i inne wydatki 

bieżące, oraz obsługę rady, 

Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia, pochodne ,wydatki na remonty, zakupy mate-

riałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkole-

nia pracowników, usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą dzia-

łalność. 
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dz. 751 wykonanie 3 300 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów. 

dz. 754 wykonanie 360 419,58 zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu 

pracowników Straży Miejskiej, umundurowanie, szkolenia, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty za sys-

tem łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące. Wydatki związane z obroną cywilną. 

dz. 757 wykonanie wynosi 526 599,32 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i 

kredytów.  

dz. 801 wykonanie 15 389 882,62 zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawo-

wych: wydatki związane z obsługą bieżącą, płace i pochodne 13-tki,świadczenia socjalne w tym urlopowe dla 

nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w 

szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za 

energię elektryczną ,energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla Szkoły Prywatnej, wydatki związane z 

prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Utrzymywane są ze środków własnych Miasta z odpłatności 

od rodziców i z dotacji od Gmin. Największe kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody 

roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące sta-

nowią wydatki związane z utrzymaniem, w tym: energia cieplna, światło, woda ,zakup materiałów biurowych, 

pomocy naukowych, szkolenia. Gimnazjum miejskie –wydatki związane z obsługą bieżącą. Wypłaty wynagro-

dzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla 

nauczycieli i emerytów ,opłata za energię elektryczną, cieplną za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli 

wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świad-

czeń socjalnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmań-

skiego, wydatki na dokształcanie nauczycieli oraz projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w szko-

łach Podstawowych nr 2 i 3 oraz Gimnazjum Miejskim w Sierpcu pn. „ Sierpeccy badacze”. 

dz. 851 wykonanie 356 056,89 zł z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń w tym: PCK, PZN, SM, 

Diabetycy, wydatki na zwalczanie markomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Wydatki na świetlicę środo-

wiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej utrzymanie psychologa i 

pedagoga oraz prawnika, wydatki na dożywianie dzieci. Dotację celową udzielaną między jst Wydatki komisji 

przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta. 

dz. 852 wykonanie w wysokości 10 725 944,70 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Po-

mocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spo-

żywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła ,ciepła . 

Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 2012r. wypłacono 31 579 świadczeń rodzin-

nych i 4 410 zaliczek alimentacyjnych oraz 802 skł na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia 

rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świad-

czeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Na ubezpieczenia zdrowotne 

odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 703 od zasiłków stałych 1 204. wykonano usługi 

opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach 

specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy spo-

łecznej, 

Dz. 853 wydatki wynoszą 79 910,44 zł dotyczy realizacji projektu z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

pn. „upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 

Dz. 854 wykonanie wydatków w wysokości 935 203,27 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół 

Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, dotacje dla stowarzyszeń, wypoczynek dzieci letni i zimowy 

oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłaco-

no stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta, 

Dz. 900 wykonanie wydatków w wysokości 2 418 888,90 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i 

chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane z porządkiem w 

mieście, Wydatki na zieleń miejską konserwacja miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów 

,prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczysz-

czenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, wydatki na utylizację azbestu z terenu miasta z dotacji WOŚiGW w 

Warszawie 

dz. 921 wykonanie wydatków w wysokości 1 606 720 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje 

pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla Cen-
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trum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie budynku, wy-

nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na imprezy wg programu imprez, dotację podmiotową z budżetu 

otrzymana przez samorządową instytucję kultury, Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzy-

stywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i po-

chodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę 

posiadanych środków, dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, 

dz. 926 wykonanie wydatków w wysokości 399 862,74 zł z czego pokryto wydatki związane z działalność 

bieżącą MOSiR oraz dotacje po przeprowadzonych konkursach dla organizacji działalności pożytku publiczne-

go działalności sportowej w mieście, w ramach pożytku publicznego dotacje otrzymali: MKS Kasztelan ,MKS 

MAZUR Taekyon, klub pływacki Shark  

Wyjaśnienie do odchyleń wykonania wydatków bieżących: 

dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne wykonanie § 4430 różne opłaty i składki niższe niż planowano 

wykonanie niższej składki ze względu na bezszkodowe użytkowanie dróg, 

dz. 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie §§ 4300 zakup usług pozostałych i 

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe niż zakładano przy planowaniu ze względu na 

mniejszą ilość złożonych wniosków o wpis w księgach wieczystych i złożenie nowych -dla nieruchomości 

będących we władaniu gminy 

niskie wykonanie wydatków w dz. 750 administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie- niższe 

wykonanie w §4010 spowodowane jest zaplanowaną odprawą emerytalną, która nie została wypłacona z po-

wodu niezłożenia wniosku przez pracownicę która nabyła wiek emerytalny, § 3020 niższe wykonanie ze 

względu na długie zwolnienie chorobowe pracownika i przesunięciem wypłaty ekwiwalentu za umundurowa-

nie, §4120 niższe wykonanie ze względu zatrudnienie pracowników którzy podlegają regulacjom ZUS dla pra-

cownika który ukończył 55 rok życia i nie odprowadza się składek na fundusz pracy. 

Rozdz. 75022 rady gmin niższe wykonanie §§ 4210 i 4300 spowodowane jest oszczędnościami związanymi w 

wyjazdem na turniej piłki nożnej samorządowców. 

Rozdz. 75023 urzędy gmin niższe wykonanie §3020 niższe zużycie świadczeń rzeczowych niż zakładano w 

budżecie. Poniesione wydatki na rzecz pracowników związane z zakupem szkieł korekcyjnych nie zostały zre-

alizowane ponieważ nie zostały złożone wnooski § 4260 niższe wykonanie niż przewidywano ze względu na 

niższe koszty zakupu energię, § 4350 zakup dostępu do sieci internet wydatki są uzależnione od częstotliwości 

korzystania z sieci internetowej, § 4360 i 4370 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizo-

wane w niższej kwocie niż planowano ponieważ wprowadzono system kontrolny połączeń wychodzących, 

rozdz. 75095 §4260 niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii. 

Dz. 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe § 4120 niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnienie pracowni-

ków które ukończyły 55 rok życia, rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niskie wykonanie §4210 

spowodowane było nie wprowadzeniem następnego oddziału od nowego roku szkolnego i niższym zapotrze-

bowaniem na wydatki związane z zakupami.  

W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 wydatki z paragrafu zostały zrealizowane w 

małym procencie w porównaniu do planu ponieważ osoby zatrudnione na stanowisku nauczycieli były zwol-

nione z opłat przekazywanych na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS, § 4260 zakup energii spowodowa-

ne było dobrymi warunkami atmosferycznymi, które wpływały na wysokość pobieranej energii cieplnej. §4300 

zakup usług pozostałych niższe wykonanie ze względu na wprowadzoną w ostatnich dniach roku korektę planu 

dochodów w związku z wypracowanymi dodatkowymi środkami finansowymi – wpłaty od rodziców i zwięk-

szeniem planu wydatków powyższego §, z uwagi na okres świąteczny i inwentaryzacjami zakładów usługo-

wych niw wykorzystano zaplanowanych środków. § 4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu 

w związku z odwołaniem szkolenie dla pracowników, które miało odbywać się z m-cu XII, koszty dojazdu 

nauczycieli zaplanowano wykonanie nie było możliwe. § 4430 niższe wykonanie niż przewidziano ze względu 

na przesunięcie składki na 2013 rok. 

W rozdz. 80110 gimnazja § 4260 zakup energii spowodowane było dobrymi warunkami atmosferycznymi, 

które wpływały na wysokość pobieranej energii cieplnej, § 4370 niższe wykonanie na zakup usług telekomuni-

kacyjnych zostały zrealizowane w niższej wysokości ponieważ wprowadzono system oszczędzania poprzez 

rejestracje rozmów wychodzących.  
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dz. 851 rozdz. 85149 programy profilaktyki zdrowotnej niższe wykonanie niż zaplanowano ponieważ ogłoszo-

ne zapotrzebowanie na środki z pożytku publicznego na ten cel nie znalazły zainteresowanie przy naborze, 

rozdz. 85153zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi środki z oszczędności w wyko-

naniu zostaną przeznaczone na te same rozdziały do planu budżetu na 2013r 

Dz. 854 rozdz. 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fundusz pracy niskie wykonanie planu spowodowane 

jest zatrudnienie pracowników które ukończyły 55 rok życia,  

rozdz. 85412 kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niższe wykonanie planu § 

2820 dotacji celowych z pożytku publicznego oraz § 4210 zakupów materiałów i wyposażenia ze względu na 

brak możliwości urealnienia planu 

Dz. 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi §§ 4210 zakup 

materiałów i wyposażenia oraz 4300 zakup usług pozostałych, wykonano w niższej wysokości niż planowano 

w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi. Akcja zima w mieście-usuwanie śliskości i opadów śniegu 

na ulicach i chodnikach, na którą zaplanowano środki pozostały jako oszczędności na w/w § i będą wykorzy-

stane w 2013 

Rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg- § 4260 zakup energii został zrealizowane w niższej wysokości 

niż zaplanowano w związku z trybem oszczędnościowym na jaki został wprowadzony na oświetleniu miasta. 

Przesuwanie godzin włączanie lamp wg prognozy pogody. 

Dz. 921 rozdział 92105 dotacja celowe na pożytek publiczny niższe wykonanie ze względu na zwroty niewyko-

rzystanych dotacji wcześniej przyznanej i mniejszym zainteresowaniem na tego typu zadania.  

Wydatki majątkowe z budżetu w 2012r. na plan 5 606 365,57 zł wykonano 5 069 127,16 zł stanowi 90,41% 

planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 5 604 239,29zł. co sta-

nowi 90,42% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 2 126,28 zł. stanowiąca również wydatki mająt-

kowe dot. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na 

 „ Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach” oraz „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności wo-

jewództwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 

Dochody dot. środków pochodzących z Unii Europejskiej na dzień 31.12.2012 roku dot. projektu pn: 

- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w rozdziale 71095 dot. projektu „ Wspieranie przedsiębior-

czości” wynosi 196823,72 zł. Wydatki na w/w projekt wynoszą łącznie 466 431,92 zł.; z czego: 

Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej czwarta cyfrą „7” wynoszą 167131,52 zł.  

Wydatki stanowiące koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne pokryte z budżetu Miasta Sierpc wynoszą 

299300,40 zł. 

- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w rozdziale 85395 z czwartą cyfrą „7” dot. projektu „ Ak-

tywizacja w MOPS” wynosi 67815,23 zł.; natomiast kwota dotacji celowej z udziałem środków unijnych prze-

kazywanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z czwartą cyfra „9” wynosi 

3590,21 zł. Wydatki na w/w projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej czwarta cyfrą „7” wynoszą 

67815,12 zł. Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przekazywanych przez Mazowiecką Jed-

nostkę Wdrażania Programów Unijnych czwarta cyfrą „9” wynoszą 3590,32 zł. Kwota wkładu własnego gminy 

wynosi 8505 zł.  

Wykonanie projektu z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej czwarta cyfrą „7” i „9” po stronie 

dochodów, a wykonanie wydatków projektu stanowi różnicę w wysokości 0,11 zł. wynikającą z końcowego 

rozliczenia projektu oraz złożonego wniosku końcowego dostarczonego do zaakceptowania przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  

- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w rozdziale 80195 z czwartą cyfrą „7” dot. projektu „Sier-

peccy Badacze” wynosi 278579 zł., natomiast kwota dotacji celowej z udziałem środków krajowych czwarta 

cyfra „9” wynosi 39085,35 zł. Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej czwarta cyfrą „7” wyno-

szą 253670,32zł. Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przekazywanych przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z czwarta cyfrą „9” wynoszą 39085,35 zł. Kwota wkładu własnego 

gminy wynosi 5680 zł.  
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W 2012r. podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej i 12 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2012r. 

Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku oraz zmiany między rozdziałami 

oraz zmiany w planach inwestycyjnych. 

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2012r. 

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –365 000 zł 

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury : 

w tym: 

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  - 941 320,00 zł 

Miejska Biblioteka  - 522 500,00 zł 

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca - 110 000,00 zł 

Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 119 590,14 zł 

Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum  - 114 745,80 zł 

Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego  - 669 778,75 zł 

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami admini-

stracji rządowej i samorządowej w 2012r. 

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 51 rolników na 50 

wniosków .  

Dochody plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010  22 941,89zł wpływ 22 941,80zł 

Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110  64,62zł wykonanie 64,62zł 

Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120  9,21zł wykonanie 9,21zł 

Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4170  375,92 zł wykonanie  375,92zł 

Wydatki plan Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430  22 492,14zł wykonanie 22 492,05zł 

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,09 zł nastąpił w dniu 17.08.2012r 

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego  

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie  

z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych. 

Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 

1 osoba, USC 2 osoby. 

Dochody plan Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 138 098 zł  wpływ 138 098,00 zł 

Wydatki plan Dz. 750 rozdz. 75011     

 § 4010 111 879 zł wykonanie 111 879,00 zł 

 § 4040 7 379 zł wykonanie 7 379,00 zł 

 § 4110  16 005 zł wykonanie 16 005,00 zł 

 § 4120 2 835 zł  wykonanie 2 835,00 zł 

Ogółem:   138 09 8zł  wykonanie  138 098,00 zł 

     

Dz. 751 rozdz. 75101 plan  § 2010  3 300,00 zł  wykonanie 3 300 zł 

Wykonanie 75101 plan § 4110  408,02 zł wykonanie  408,02 zł 

 § 4170  2400,00 zł wykonanie  2400,00 zł 

 § 4210 491,98 zł  wykonanie  491,98 zł 
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W 2012r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło: 

Dochody plan Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010 1.000 zł wpływ  998,00 zł 

Wydatki plan Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 69,30 zł wykonanie 69,30 zł 

Wydatki plan Dz. 754 rozdz. 75414 § 4270 730,70 zł wykonanie 728,70 zł 

Wydatki plan dz. 754 rozdz. 75414 § 4700 200,00 zł wykonanie 200,00 zł 

Zwrot niewykorzystanej kwoty 2 zł dokonano 08.01.2013rr 

Dotacje na zadania związane z opieką społeczną wykonane zostały zgodnie z przyznanymi dotacjami i na 

określone zadania. 

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń W 2012r. wypłaco-

no 31 579 świadczeń rodzinnych i 4 410 zaliczek alimentacyjnych oraz 802 składki na ubezpieczenia . społecz-

ne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze za-

trudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wy-

płat. 

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 6 215 000 zł wpływ 6 175 465,00 zł 

Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85212      

 § 3110   5 920 169 zł  wykonanie  5 883 192,77 zł  

 § 4010 109 500 zł wykonanie 109 500,00 zł 

 § 4040  8 073 zł wykonanie  8 073,00zł 

 § 4110  132 900 zł  wykonanie 132 657,69zł 

 § 4120  2 970 zł wykonanie  2 880,48 zł 

 § 4170   6 450 zł wykonanie 6 450,00 zł 

 § 4210  2 933 zł   wykonanie  2 933,00zł 

 § 4300 24 530 zł wykonanie 22 303,60zł 

 § 4350 385 zł wykonanie 385,00zł 

 § 4370 1 000 zł wykonanie 1 000,00zł 

 § 4410 347 zł wykonanie 346,46zł 

 § 4430 200 zł wykonanie 200,00zł 

  § 4440 3 400 zł wykonanie 3 400,00zł 

 § 4700 2 143 zł wykonanie 2 143,00 zł 

Ogółem:   6 215 000 zł  wykonanie  6 175 465,00 zł 

     

Brak urealnienia planu ze strony MUW o kwotę 39 535zł 

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzin-

nych 703 od zasiłków stałych 1 204. 

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  33 160 zł  wpływ  32 531,10zł 

Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 33 160 zł wykonanie 32 531,10 zł 

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 628,90 zł nastąpił w dniu 31.12.2012r 

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość świadczeń 6 

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85219  § 2010  2 073,00  wpływ  2 072,96zł  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 9327



Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110  2 050,00 wykonanie 2 049,96 zł 

 § 4210  23,00 wykonanie 23,00 zł 

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,04 zł nastąpił w dniu 31.12.2012r 

W 2012r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom 

zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.  

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 70 222 zł wpływ  70 220,34 zł 

Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85228     wykonanie   

 § 4010 53 489 zł ” 53 489,00 zł 

 § 4040 3 693 zł „ 3 693,00 zł 

 § 4110 9 497 zł „ 9 496,92 zł 

 § 4120 1 353 zł „ 1 351,42 zł 

 § 4440 2 190 zł „  2 190,00 zł 

Razem   70 222 zł „ 70 220,34 zł 

Zwrot niewykorzystanej kwoty 1,66zł dokonano 31.12.2012r 

W 2012r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgna-

cyjne- 114 dodatków, pomoc finansowa na podstawie rządowego programu 329 dodatków 

Dochody Plan Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 44 400zł wpływ 44 300,00zł 

Wydatki Plan Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 44 400 wykonanie 44 300,00zł 

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 100 zł nastąpił w dniu 31.12.2012r 

Przekazywane dotacje na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i na określone cele. 

Większość dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną dla najbiedniejszej ludności Miasta . 

W 2012. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 453 687 zł 

otrzymano dotacje 1452 168,83 zł poniesione wydatki 1 452 168,83 zł  

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wy-

datkowanie dotacji w 2012r. 

Lp Dział Rozdział § Plan dotacji Dotacja otrzyma-

na 

Wydatki z dotacji 

01 02 03 04 05 06 07 

§ 2010 

01 010 01095 2010 22 941,89 22 941,80 22 941,80 

02 750 75011 2010 138 098 138 098 138 098 

03 751 75101 2010 3 300,00 3 300,00 3 300,00 

04 754 75414 2010 1 000 998,00 998,00 

04 852 85212 2010 6 215 000 6 175 465 6 175 465 

05 852 85213 2010 33 160 32 531,10 32 531,10 

06 852 85228 2010 70 222 70 220,34 70 220,34 

07 852 85219 2010 2 073 2 072,96 2 072,96 

08 852 85295 2010 44 400 44 300 44 300 

 Ogółem X X 6 530 194,89 6 489 927,20 6 489 927,20 

§ 2030 

01 852 85213 2030 40 310 40 310 40 310 

02 852 85214 2030 216 000 216 000 216 000 

03 852 85216 2030 498 300 496 900,85 496 900,85 

04 852 85219 2030 297 390 297 390 297 390 

05 852 85295 2030 255 000 255 000 255 000 

06 854 85415 2030 146 687 146 567,98 146 567,98 

X Ogółem X X 1 453 687 1 452 168,83 1 452 168,83 
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PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst : plan 99 270 zł 

wpływ 99 333,33zł i poniesione wydatki zł stanowi to 100 % planowanej dotacji. 

1) Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo 

Pożyczkowej plan 5 313,00zł wpływ środków 5 313,00 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą ka-

sy zapomogowo- pożyczkowej. 

2) porozumienia z Gminami na realizację promocję Gminy w ramach Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodow-

lanych plan 17 800zł wpływ środków 17 800zł środki przeznaczono na obsługę Wystawy 

3) porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Od-

działu Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 37 157zł wpływ 37 157 zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie 

2012r, 

4) Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie USC plan 39 000zł, 

wpływ 39 000zł, 

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2012r. 

Rada Miejska podjęła 30 marca 2012r dwie uchwały wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczek  

- w kwocie 1 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach po-

łożonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap” z czego zaciągnięto kwotę 580 000zł, dnia 

31.12.2012r aneksowano umowę z przesunięciem II raty pożyczki w wysokości 190 000zł na m-c maja 

2013r. 

- w kwocie 1 164 000zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskie-

go, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap” zaciągnięto kwotę 742 998zł- 

Spłacone pożyczki i kredyty w 2012 r. zaciągnięte w latach poprzednich: 

I) Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2010 na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Racho-

cinie, Gm Sierpc I etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą. WFOŚiGW 

w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz 

nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2012r 978 380 zł spłacone odsetki w 2012r 

wynoszą 41 521,68zł 

II) Zaciągniętą pożyczkę w 2008r w wysokości 441 002,54zł na Renowacje zbiornika Jeziorko przewidziane 

do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry na działkach o nr Ew. 2200, 

1608/2 WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej 

przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono na 31 grudnia 2012r 22 052,03 zł oraz umorzono 

88200,5zł spłacone odsetki w 2012 r. wynoszą 1 554,26 zł, pożyczka spłacona w 2012r. 

III) Zaciągnięto pożyczki w latach 2008r-2012 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położo-

nych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na 

poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do 

spłaty na dzień 31 grudnia 2012r. 1 630 863,51 zł spłacone odsetki w 2012r wynoszą 75 544,81 zł. 

IV) zaciągnięto kredyty e BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez 

adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” pozostało do spłaty na 31 grudnia 2012r 4 584 062,68 

spłacone odsetki wynoszą 284 914,89zł 

V) zaciągnięto kredyty e BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

w rejonie północnego Mazowsza” pozostało na dzień 31 grudnia 2012r do spłaty 1 980 000zł, spłacone 

odsetki w 2012r wynoszą 123 063,68zł 

W 2012r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 604 111,21zł., zapłacono odsetki 

od pożyczek i kredytów 526 599,32 zł 

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2007-2012 wynosi na koniec 

grudnia 2012r. 10 496 304,19 zł 

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki: 
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W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 

31.XII.2012r.. wykazano poniższe dane: 

1/pozostałe do spłaty 10 496 304,19 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie. 

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jst wg stanu na 31.12.2012r. wykazane należności wymagalne 

3 439 801,36 zł. oraz pozostałe niewymagalne w kwocie 537 676,87 zł., gotówka i depozyty w kwocie 

3 861 005,36zł 

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych 

stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia 

zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. łącznie jest to kwota 

1 902 607,64 zł. 

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 

3 244 951,25zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 64 899,54 zł 

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta 

w 2012r w wysokości 44 831 946,83 zł  

Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 403 339,41 zł. 

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2012r. 

Nadwyżka miasta na 31 grudnia 2012r wynosi 855 321,42 zł Wykazane wpływy dochodów w kwocie 

45 687 268,25 zł., wykonanych wydatków w kwocie 44 831 946,83 zł. Spłata planowanych kredytów i poży-

czek 1 604 111,21 zł.  

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2012r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody 

wpłynęły w kwocie 10 125 034 zł, Koszty poniesione w 2012r. 9 695 979,02 zł w tym: płace łącznie z pochod-

nymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej cieplnej i wody, 

remonty zlecone budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatność za kanał ściekowy, 

wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za 

składowisko wydatki inwestycyjne, remonty kapitalne budynków oraz koszty związane z zamknięciem kwatery 

nr 1 na składowisku. 
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Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31.XII.2012r.z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków 

nimi finansowanych jednostek budżetowych. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów i wydat-

ków nimi finansowanych w tym: 

 

LP Nazwa instytucji Zestawienie dochodów 

własnych 

Zestawienie wydatków z dochodów wła-

snych  

Pozostałe 

środki na  

31 XII 2012r. 

1 2 3 4 5 

1 Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Sierpcu ul. 

Płocka 38 Regon 

000630534 

Wpływy za żywienie 

196 015,20 zł. z umów 

najmu 57 670,50 zł z 

odsetek 2,10 

Zakupy materiałów i wyposażenia 20 406,09 

zł wydatki na żywienie 185 980,75 zł, ener-

gia 42 452,76 zł zakup usług pozostałych 

3 909,70 zł, zakup usług remontowych 

725,70zł wpłata do budżetu pozostałości 

środków finansowych 42,80 

170zł 

2 Szkoła Podstawowa 

Nr 3 w Sierpcu ul. 

Konstytucji 3 Maja Nr 

8 Regon 000903200 

wpływy z umów za 

wynajem 69 844,46 zł i 

żywienie 238 880,01 

zł, różnych opłat – 172 

zł odsetki 35,85zł  

Wydatki poniesione na zakupy materiałów i 

wyposażenia 33624,05 zł , poniesione wy-

datki na żywienie 209 504,14 zł zakup ener-

gii 53 590,77 zł.; wydatki na zakup usług 

pozostałych 10 993,36zł, zakup usług remon-

towych 1 220,00  

0  

3 Gimnazjum Miejskie 

w Sierpcu 

Ul. Braci Tułodziec-

kich 1 Regon 

611073233 

Wpływy za żywienie 

82 889,82 zł 

odsetki od rachunku 

0,93 zł  

najem-15 555,18, różne 

opłaty – 168 zł.  

Wydatki poniesione na zakupy na żywienie 

71365,92 zł , usługi pozostałe 741 zł., zakup 

usług remontowych – 725,70zł. zakup mate-

riałów i wyposażenia 14 074,56zł, zakup 

energii-11 500zł, wpłata do budżetu pozosta-

łości środków finansowych-206,75 

0 

4 Przedszkola 1-4 wpływy wyżywienie 

422 998zł odsetki 

1,15zł otrzymana da-

rowizna 1000zł 

Wydatki wyżywienie 422 931,49 zakup 

usług energii 1 000zł, wpłata do budżetu 

pozostałości środków finansowych-67,66zł 

0 zł. 
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