
1

Zarządzenie Nr 77 lWF l20I2
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 16 sierpnia 2012r

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu

wykonania planu linansowego iednostek zaI półrocze 2012 r.

Na podstawie ar1.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych I Dz.IJ.

nr 157 poz. 1240 z pożntejszym| zmlananil oraz Uchw_ały Nr 360iXLIII/2010 Rady Miejskiej

Sierpca z dnia 30 czerwca 201'0r zarządza co następuje:

s1

Przędstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie obrachuŃowej w_ Warszawie:

2.

J.

1. informację o przebiegu wykonania budżętu Miasta Sierpc za I półrocze 2012 roku

stanowiącą załącznik nr 1' do zarządzeria;

informację o ksŻałtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca, w

tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w inl.226 ust. 3 ustawy Z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik w 2 do

zarządzenia:.

informacj e o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r:Miej skiej

Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załączn1k nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w

Sierpcu stanowiący załącznlk t 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów miasta Sierpca

stanowiący załącznlk t 5.

E)

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za [-sze pólrocze 20l2r.

Wykonanie budżetu za l-sze półrocze 20|2r. przedstawia się następująco:
Dochody na plan 43 633 274,76 zł wykonane zostaĘ w kwocie 22 515 594'21 zł co stanowi
51'60%o planu w tym dochody majątkowe stanowiĘ plan 980 520,38 wykonanie
559 286,79 zł co stanowi 57'047o planu, dochody bieżące stanowiĘ plan 38 542759,66
wykonanie 21 597 606,7Izł co stanowi 56'037o planu.
Wydatki na plan 4ó 403 995'90 zł wykonane Zostały w kwocie 20 583 408'04 zl co stanowi
44'36"ń planll w Ęm: wydatki majątkowe na plan 6 098 761,07 zł wykonane zostały w
wysokości 1033 858'34 zł co stanowi 1ó'957o planu, wydatki bieżące na plan
37 045 781'16 wykonane zostaĘ w kwocie 18 071 600'76 zł. co stanowi 48,78%o planu.

Rada Miejska w Sierpcu ustalaj ąc podatki i opłaty lokalne na rok 2012 obniŹyła staw-ki
podatków oraz w}'dała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na ratyo kwoty wykazane poniżej co
daje mniejszy wpływ do budŹetu w I-szym półroczu 2012
o ogólnąkwotę 967 015,38 zł. w tym z tytułu:
a,/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 790 285zł
b/-podatek rolny 23 751,50 zł
clpodatek leśny 98,50 zł
dlpodatek od środków transportowych od osób fizycznych i pramych 151 277,38zł
e/_odsetki od nieterminowych wpłat z t1tułu podatków i opłat 1 597 zł

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budŻetu w wysokości
51,60% planu. W tym: ponad 48Yo to podatki i opłaty lokalne ' ponad 160ń to dotacje na
pomoc społeczną otrzym}rwaną przez miasto z budŻetl państwa z przeznaczeniem dla rodzin
potrzebujących wsparcia ' ponad 26 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa,
pozostałe wpłył\ry stanowiące około 8% planu, w tym dotacje z budżętu państwa na pozostałe
zadanla realtzowane przez miasto oraz dotacje pozyskane ze środków europej skiej.
Dochody zostały Tęalizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są
wprowadzone do planu dochodów dotacje celowe w dz 7l0 rozdział 71095 $ 2007 w ramach
programów finansowanych z ,ldziałem środków europejskich, kwoty zaplanowane wpłyną w_ II
półroczu 2012r.,w chwili złożenia wniosków, które przekazy"wane są jednostce po
zrealizowaniu części zadania. Wpływ-dotacji nastąpi w II półroczu 2011r i stanorłić będzie
100% planu dochodów'
odchylenia w dziale '750 rozdział 75011 $ 2360 zwtązane są z 5%o wpływów Z t}.tułu
udostępnienia danych osobowych. Wpłyvry z w/w tJ.tułu zostaną rłrykonane w II półroczu 2012
roku.
odchylenia w- rozdziale 75615 i 75616 5 0500 dot. podatku od czynłrości cywilnoprawnych,
będą przekazywane ptzez Urzędy Skarbowe, trudno jest określić w jakiej wysokości będą
realizowane' jeśli plan nie zostanie wykonany do m-ca września w m_cu paŹdziemiku zostanię
urealniony.
odchylenia w rozdziale 75618 s 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z t1.tułu podatków i
opłat zostanie urealniony w II półroczu 2012.
odchylenia w rozdziale 80104$ 2310 niŹsze wykonanie ze względrr na mniejszą ilość dzieci
uczęszczających z gmin ościennych do miejskich przedszkoli. Plan zostanie urealniony w m-cu
wrześniu po naborze do przedszkoli na rok szkolny 201212013 '

odchy1enia w rozdziale 80110$ 2310 niższe wykonanie planu spowodowane było chorobą
Prezesa Związków, któremu wynagrodzenie płacił ZUS a nie budŻet miasta. Urea1nięnie planu
nastąpi w m-cu wrześniu 2012r.,
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odchylenia w rozdziale 90019$ 0690 wpły\ły z róŻnych opłat dotyczących kar za korzystanie
Ze środowiska, przewiduje się wykonanie planu do końca roku. II transza opłat w-pł1.lv-a w m-
cu sielpniu.
odchylenie w rczdzia\e 92604s0750 dochodów z najmu l dzierżawy będzie zrealizowane w II
połowie 2012r.

Wpły.łry z podatków byłyby wyŹsze. ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych
prób zmniejszenia zaległości przez wystawiane Ętułów egzekucyjnych i upomnień. Zeby
zmniejszyć zaległości prowadzone są lozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od
podatników w- zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości .
W l-szym półroczu 2012r.zaległości wynoszą4 Ż26 010'58 zł' w tym:
podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 542 052'46 zł
podatek rolny 9 543,61zł
podatek leśny _ 165 zł.
podatek od środków transpor1owych od osób prawnych i fizycznych 96 989,53 zł
mandaty - 11 879,01 zł'
karta podatkow_a - 43 984 

'44 
zł

opłata od posiadania psa_1 0564,89zł.
z zaległościach zniesionych kwota 248 942,89zł
Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste uż1.tkowanie jest to k\łota 19 531,33zł'
Zaległości z od dłuŻników alimentacyjnych 3 230 l98 

'03złDzierżawa gruntów komunalnych I 23I 
'02 

zł
Pozostałe zaległości 10 982.31 zł
NaleŻności wykazane w sprawozdaniu RbN to łączna kwota 9 584 36l,05 zł' w tym: naleŻności
wymagalne 4 486 841,56 zł.z tego z Ę'tułu dostaw towarów i usług kwota 256 456,60zł.'
należności z zallczlo alimentacyjnej. wynoszą 3 230 198'03 zł., ztego 248 942,89 zł należności
z podatków zniesionych, 551 761'l3zł. nalezności z ĘĄułu podatków od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych' z tytułu dostaw towalów i usług kwota 256 456'60 zł oraz kwota
l99 482,91zł z tytułu inłych należności między imymi: dzierżawa grrrntu 1 Ż31,02 zł'' opłata z
t}.t. wieczystego użytkowania 19 537 

'33 
zł.. mandaty 11 879.01 zł.. Należności niewymagalne

wynoszą 5 097 5r9,49 zł w tym:
naleŻności z t}tułu dostaw towarów i rrsług 6zł8 169 

'11 
zł. z tytułu podatków od nieruchomości

osób fizycznych i prawnych 3 9Ż6 116,0Ż zł. podatków od środków transportowych osób
ftzycznych i prawnych 3Ż8 704,12 zł orazk:wota l94 470'24 zł. pozostĄch należności

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:
Wydatki bieżące na plan 40 305 234,83zł qr,'konanie wynosi 19 549 549.10zł co stanowi
48,50%p1anu wydatków bieżących.Z tego na:
Dz 010 - kwota 12 01I,63 zł wydatkowana na
-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z Ętułu podatku rolnego oraz wydatki związane ze
zwrotem podatku akcyzowego 26 rolnikom z terenu miasta Sierpca
dz 600 wykonanie 138 364'44zł wydatkowane na remonty dróg miejskich . prolrlowanie
dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg
miejskich. oznakow_anie ulic, umieszczenie urządzeń infiastruktury
dz 700 wykonanie w wysokości 576 020 '68zł z tego pok1to wydatki na
dotacj e przedmiotowa dla Zakładl Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM od
pobieranej opłaty targowej, odszkodowania za przejęte grunty. wynagrodzenia bezosobowe za
udział w pracach komisji planistycznej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budŻelów jst, kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób ftzycznych" koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz
budżetów jst z t1tułu wieczystego uzytkowania.
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Dz 710 wykonanie wynosi 146 797.69 z tego poĘto na:
Pogram program 

''Wspierania 
przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej''

finansowany z Środków europej skich,
Dz 750 wykonanie wynosi 2 517 744'65zł 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 Działalnośó Gospodarcza,3 osoby
Wydział Spraw obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów drrrków, wyposaŻenia i
matęriałów biurowych, środki przeznaczone na szkolenia na usługi telefoniczne i inne wydatki
bieŻące, wydatki na obsługę Rady- diety zakupy materiałów, zakup usług pozostałych
Wydatki zwtązane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia' pochodne ,zlecenia- audyt'
wydatki na remonty, Zakupy materiałów biurowych. sprzętu komputerowego opłaty za ciepło
za energię elektryczną za wywóz nieczystości za szko1enia pracowrrików za usługi telefoniczne'
ksero i ime wydatki bieżące, Promocję miasta oraz pozostałą działalnośó'
Dz 751 wykonanie I 401,74zł' z czego pokr1to wydatki na aktualizację spisów_ rejestr
Dz 754 wykonanie 1]9 511',31 zł z czego pokry.to wydatki związane z wynagrodzeniem i
pochodnymi pięciu pracowników StraŻy Miejskiej, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty
Za system łączności' Iemont sYstemu łączności, szkolenia. odpis na fsz. socjalny oraz inne
wydatki bieŻące,
Dz 757 wykonanie wynosi 213 20l,81zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych
poŻyczek i kedyów z lat ubiegłych.
Dz 801 wykonanie 1 645 605,15zł czego pokryto wydatki zwiąane z funkcjonowaniem 2
szkół podstawowych: wydatki zlviązane z obsługą bieżącą 'Płace i pochodne 13_

tki,świadczenia socjalne w t}.rn ullopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli
emer}'tów. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych' pomocy' naukowych,
wyposaŻenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną wywóz nieczystości, dotację dla
Szkoły Prywatnej, wydatki z:wtęane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli.
Utrz1myw_ane są ze środków własnych Miasta z odpłatności od rodziców i z dotacji od Gmin.
Największe kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi" nagrody roczne,
fundusz świadczeń socjalnych' świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałę wydatki
biezące stanowią wydatki związane z utrzymaniem, u' t'vm: energia cieplna, światło, woda .

zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych. szkolenia.
Gimnazjum miejskie _wydatki zwięane z obsługą bieŹącą.Wypłaty rłynagrodzeń nagród
rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń ' a takŻe świadczeń socjalnych w_ tym urlopowych dla
nauczycieli i emerytów ,opłata za energię elektryczną , cieplną za wyłioz nieczystości,
szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów i napraw, zakupy pomocy szkolnych,
zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych dotacje dla pierwszego
Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, wydatki na
dokształcanie nauczycieli
Dz 851 wykonanię 146 444'43 zł z czego poky.to wydatki na dotacj e dla stowarzyszeń poż1.tku
publicznego w tym: PCK_4100zł, PZN-500zł' Sierpeckie Stowarzyszenie osób
Niepełnosprawnych-4000zł, Stowarzyszenie MAMA-1070zł' Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiarre-2120zł, wydatki na zvłalczanie markomanii i przeciwdziałanie
alkoholizmowi, Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z
pracąkomisji przeciwalkoho1owej utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika
dożyw-ianie dzieci. Dotację celową udzielaną między jst Wydatki komisji przeciwdziałan]a
alkoholizmowi w całości pokryte sąZe środków miasta.
Dz 852 wykonanie w wysokości 5 299 711'63zł kwotę wydatkowano na obsługę Dziennego
Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody
roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakup
węgla do kuchni 

'zakup 
wody, światła ,ciepła . Na św'iadczenia rodzinne z przeznaczenlem na

w1płaty świadczeń. W II kw 2012r. wy-płacono 15701 świadczeń rodzinnych i 2 233 zaltczek
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alimentacyjnych oraz 437 skł na bezp. Społ od pobierających świadczenia rodzinne.
Wypłacono wy-nagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracorłnicze Zatrudnione przy wypłatach
świadczeń oraz dokonano Zakupy i usługi z\łiąZane Z plzygotowywaniem w/w wypłat. Na
ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone 370 składki zdrowotne od świadczeń rodzinrrych i
zasiłków stałych oraz wykonano 608 usług opiekuńczych specjalistycznych. Wypłacono
wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,
wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrą.łnaniem ośrodka pomocy społecznej,
Dz 854 wykonano Wydatki zvńęane z utrzymaniem św_ietlic przy Szkole Podstawowej Nr 2,3
i Gimnazjum w wysokości 440 128,6Izł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na fsz
św-iadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dotację dla stov/arzyszeń poŹ)tku
publicznego_ ZHP_3000, okręgowy Związek Wędkarski KasŻelan- 1500zł, Stowarzyszenie
MAMA-2350zł. wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzvstanie z basenu przez dzieci i
młodzieŻ zę szkoł 2,3 i Gimnazjum Miejskiego. Wypłacono lównież stypendia dla uczniów w_

ramach pomocy materialnej.
Dz 900 wykonanie wydatków w wysokości \ 20l 068'97 zł są to wydatki na utrzymanie
zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wyr'v-óz z pojemników
i inne prace zwięane Z porządkiem w mięście, Wydatki na zieleń miejską miesięczne
utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Wydatki związane z
oświetleniem ulic miejskich. opłaty za powierzchliowe zanieczyszczenia na rzecz IJtzędu
Marszałkowskiego
Dz 921 wykonanie wydatków w wysokości 745 800,00zł przekazano dotacje celowe na
organizacje poż1.tku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z zawat1\,rni umowami.
Towarzystwo Naukow_e Płockie-1000zł, Polski Związek Emer1.tów i Rencistów-300 0zł, ZHP-
2000zł dotacja dla instytucj i kultury Centrum Kultury i Sztuki przekazana zgodnie z planem i
wykorzystywana na utrzymanie budynku. wynagrodzęnia i pochodne od w1nagrodzeń ,

dotację podmiotową z budŻetu dla Biblioteki Miejskiej ptzekazana Zgodnię z planem, która
wykorzystywana jest na utrz}manie bud}mku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych
funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a tal<Że zakup nowości wydawniczych w
miarę posiadanych środków, dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,
Dz 926 wykonanie wydatków w wJsokości 225 610,96zł Z czego pokĘ4o wydatki związa.rre z
olganizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku
publicznego dotacje :MKS Kasńelan-97 000zł 'MKS MAZUR-11 000zł. Taekyon- 9 000zł,,
klub p\wacki Shark- 1000zł, Powiatowy Związek Sportorłry-5000zł, KUBUS-5000zł'
okręgowy Związek Wędkarski Kasztelan-5 00zł. oraz działalnośó bieżącą MoSiR
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Wyjaśnienie do odchyleń wykonania wydatków bieżących:
Dz 600 rozdz 60016 drogi publiczne gminne -niskie wykonanie zakupu usług remontowych
zakupu usłrtg pozostałych- wykonywane nastąri w II półroczu 2012r - montaŻ uzupełnienia
uszkodzonych znaków- drogowych' zimowe utrzymanie dróg podczas m-cy zimowych, różne
opłaty i składki wydatki będą w1'konane poprzez Zapłatę w II półroczu transz ubezpieczenia
zgodnie z polisą ubezpieczeniową
Dz700 rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wydatków w nastąpi
w II półroczu 2012' 70095 pozoslała działalność wykonanie nastą)i rv II półroczu,
dz 710 rozdz 71004 wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestlzennego naStąpi
w II półroczu 2012r zgodnie z harmonogramem do umowy z biurem architektonicznym
p. Ferlińskiego,
niskie wykonanie wydatków_w dz 750 rozdział 75011 urzędy wojewódzkie- brak wykonania
w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń nastąpi w II połowie 2012r -zŃup
świadczeń rzeczourych wynikających z przepisów bhp, niższe wykonanie w $ składek na fsz
pracy spowodowane jest zatrudnienie pracowników któIe ukończyły 55 rok Życia, od których
nie odprowadza się składek na fsz pracy, nastąpi urealnienie planu II półroczu 2012 r., w II
półroczu zostanie wykonany $ podróże słuŻbowe kajowe, rozdzial'e 7 5022 rudy miasta _ w
m-cu wrześniu zostaną uregulowane zobowiązania. które dotyczą w.vj azdu reprezentacji Rady
na spartakiadę samorządów w piłce możnej, $ zakup materiałów i wyposażenia' zakup usług
pozostałych, róŻne opłaty i składki'
niskie wykonania w rozdziale 75023 urzędy gmin w w1_datkach osobowych niezaliczonych do
wynagrodzeń nastąpi w II połowie 2012r -zakup świadczeń rzeczowych wynikających z
przepisów bhp, $ zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w_ II półroczu 2012r'
remont drzwi wejściowych, dachu i rynien budyntu Urzędu Miejskiego, zakup usług
zdrowotnych realizacja nastą)i \ł m-cu sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami
i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w_ rozdziale
75075 promocja miasta wykonanie zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu w związku
z zaciągnięt;łni zobowiązaniami. w związku z realizacją w m-cu VII- Regiorralnej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych,
Dz 75t rozdz 75101 brak wykonania w $ zakup materiałów i wyposazenia wydatki będą
realizowane w II półroczu 2012r. zgodnie z harmonogramem wydatków'
r]z 754 rozdz 75,114 wykonanie wydatków związanych z obroną cy-wilną $ zakup materiałów i
wyposaŻenia zakupy publikacji związanych z obroną cy-wilną $ zakup usłrrg pozostałych -
napmwą systemu wykrywania i alarmowania, $ szkoleń pracownika w- zakresie obrony
c1.wilnej wykonanie wydatków nastąpi w m-cach letnich
75416 straŻ Miejska niskie wykonanie $ wydatki osobowe niezallczone do wynagrodzeń
spowodowane jest terminem uzupełnienia umundurowania straży miejskiej, który przypada na
II półrocze 2012t oraz zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp. $ zakup
usług pozostałych oraz $ szkoleń pracowniczych wykonany będzie w okresie od VII-XII 2012r,
W dz 8Olrozdziale 80101 szkół podstawowych realizacja planu na
$ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń _ reaIizacja rv.vdatków- z tego paragra|u
nastąpi w miesiącach wrzesień, paźdzlemlk poniew_aż okes wydawania odzieŻy roboczej w
ramach bhp w szkołach kończy się w tych miesiącach. Będą realizowane zakupy na następny
okres używania odzieŻy roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowią7ującym w placórł'kach'
Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną
wypłacone III kwartale roku 2O12,poniewaz zgodnie z regulaminem funduszu zdrow-otnego
nauczyciele składaj ą wnioski na w' fundusz do końca czenvca, a następnie komisja
rozpatruj e wnioskl i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce III kwartalę,
$ zakrrp pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŻek wzmożony okes wydatkowania
przypada na IX-X w związku z bogatszą oferta handlową rozpoczęciem nowego roku oraz
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afiykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map,
przy rządow matematycznych czy uzupełnienie księ gozbioru w bib1iotece,

$ zakup usług remontowych ze względu na brak moŻliwości prac remontowych w okresie od
stycznia do czelwca zostały one Zaplanowane na okes wakacj i realizacja wydatków nastą)i 1Ą-

tym okresie

$ podróŻe słuŹbowe kraj owe okes wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada
w drugiej połowie roku w ZwiąZku Z atlakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników
administracji' i wyj azdami służbowymi kadry nauczycielskiej ' $ szkolęnia pracowników
wykonanie planu nastąpi II połowie roku.
W rozdziale 80103 oddziĄ przedszkolne w szkołach podstawowych:

$ składki na fSZ pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2072r. w zwlęku z zatrudnieniem
nauczyciela, które ukończyły 55 lat i nie podlega ubezpieczeniu Z t}.tułu funduszu pracy,
$ zakup materiałów i wyposazenia - wykonanie niŻszę niż planowano w związku
zaplanowanymi w okresach letnich zakupami do sal lekcyjnych po remontach w placówkach
szkolnych.
W rozdziale 80104 przedszkoli $ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - realizacja
wydatków z tego paragrafu nastą]i w miesiącach wlzesień, pażdziemik. ponieważ okles
wydawania odzieŻy roboczej w Iamach bhp szkołach kończy się w tych miesiącach i będą
zakupy na następny okles używ_ania odzteŻy roboczej zgodnie z regulaminem bhp
obowią7uj ąc1m w placówkach. $ składki na fsz placy plan zostanie urealniony w II połowie
20l2r. Niskie wykonanie wydatków $ wynagrodzenia bezosobowe realizowane będą w
okesach letnich w związku Z chorobą pracownika i zastępstwem w fotmie umowy zlecenia, s
Zakup materiałórł' i wyposażenia będą wydatki zreahzowane w okesach letnich w zwlęku z
zakończeniem prac lemontowych i zakupami nowego wypos aŻenia ' $ zakup pomocy
naukowych realizacja nastąpi do końca 2012r' $ zakupu energii wykonany będzie w Ii półroczu
$ zakupu usług remontowych jest wykonany W niżSzym procencie ze względu na blak
moŻliwości plac remontowych w_ okresie od stycznia do czerwca Zostały one zaplanowane na
okres wakacj i realizacja wydatkó\-v nastąpi w tym okresie. $ zakup usług zdrowotnych badania
okręsowe pracowników będą wykonywane i płatnośó nastą)i Za zrealizowaną usługę w II
półroczu bieżącego loku's Zakupu usług pozostałych w związku z wyodrębnieniem
księgowości w poszczególnych placówkach nastąri od m_ca VII dodatkowa opłata Za prowizje
bankowe i prowadzenia elekronicznego pTzeka^] opłaty, w $zakupu dostępu do sieci intemet i
$ opłata Z t}.tułu zakupu usług telekomunikac"vjnych opłaty Z t}.tułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonamej - planowane wydatki na rozmowy telefoniczne
znaczęnle uległy zmniejszeniu, nastą)i urealnieni planu w II półroczu, $ podróże słuŻbowe
kraj owe niskie wykonanie ulealnienie planu nastąpi w- II półroczu.
W rozdziale 80110 gimnazj a niskie wykonanie $ wydatki osobowe niezliczone do
wynaglodzeń ręalizacja wydatków Z tego paraglafu nastą)i w miesiącach wrzesień paŹdziemik
ponieważ okres wydawania odzieŻy roboczej w ramach bhp w gimnazjum kończy się właśnie
w'tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z
regulaminem bhp obowiązującym w szkole. Pozostałe środki zaplanow-ane w tym palaglafie na
fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną rłypłacone III kw_artale roku 2012, poniew'aŹ
Zgodnie z legulaminem funduszu zdrowotnego składanie wniosków na w fundusz odb1lł-a
się do końca czerwca' a następnie komisja rozpatruj e wnioski t przyznaje wypłatę fi'mduszu
co ma miejsce dopiero po u'akacj ach.
W $ zakupu usług remontowych" prace zsłiązane z remontem pokrycia dachowego
wykonywane będą w okresie letnim w placówce, wykonanie $ zakupu pomocy naukow1'ch
nastą)i w_ II półroczll 20l2r,
W rozdziale 80113 dowożenia uczniów do szkół plan zostanie wykonany od m_ca IX-XII
2012r po rozpoczęciu nowęgo loku sZkolnego i przyjęciu zgłos zeflia ncznia.
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W rozdzia|e 801,16 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan zostanie wykonany w II
półroczu 2012r w zwiękll z dokształcaniem kadry nauczycielskiej.
W dz 85lrozdział 85153 brak v'ykonania wynika z planorł'anych w m-cach IX'XII zakupu
usług od firm, które realtzll1ą proglam pogadanek Z uczniami i rodzicami w szkołach
podstawowych i gimnazjum na temat uży\'vek i ich zagrożenia w zyciu dziecka oraz warsztatów
terapeutycznych.
rozdział 8515'ł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi' paragra1':

; rłydatków osobowę niezaliczanych do wynagrodzeń w końcu roku dla pracowlików
Srodowiskowego ogniska Wychowawczego zakupione ZoStaną artykuły zgodtie z przepisami
bhp i higieny pracy,
- różne wydatki r'a tzecz osób fizycznych wykonane będą w II półroczu

zakup materiałów i wyposażenia _ w II półroczu planowane jest zakup artykułów_
gospodarstwa domowego zvłiązarlych z funkcjonowanięm kuchni oraz artykułów biurowych,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŻek _ w końcu roku uzupełnione będą braki
uszkodzonych i zniszczonych gier' zabawek i ksiąŻek oraz zakupione doposaŹenie placu zabaw
_ zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników SoW planowane sąw drugim
półroczu,
- zakup usług pozostałych zrealizowany będzie w m-cach IX-XII' w których będą zakupywane
usługi od firm zajmujących się pogadaŃami na temat szkodliwości alkoholu i jego
uzaleŻnienia,

opłat z t1tułu zakupu usług telekomunikacji telęfonii stacjonamej trudno zaplanować
rzeczywiste wydatki na rozmowy z telefonu zaufania AA, biorąc pod uwagę ubiegły rok plan
powinien być zrealizowany,
' w związku z planowanymi szkoleniami w m_cach letnich kadry realizującej program paragraf
szkoleń pracowniczych i podróży słuŹbowych zręalizowany będzie w II półroczu 2012r,
- koszty postępowania sądowego nie zostały zrealizowane nastąpi urealnienie planu w Ii
półroczu'.
W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdzial852 02 _ Dzienny Dom Pomocy, paragrafy:
_ wydatki osobowe ntezaltczane do wynagrodzeń - w_ końcu roku dla pracolrników DDP
zakupione Zostaną artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy.
_ składki na fundusz placy _ mniejsze wydatki z w/w paragrafu wynikaj ą z wcześniejszej
wypłaty zasiłku macierzyńskiego intendentki i w związku z ty'm nie opłacana jest od tej
pracorłmic1 skladka na fundusz pracy oraz za praco\\nicę. kLóra ukończ1la 55 lat. nastąpi
urealnienie planu w II półroczll2l1'2r'
_ zakup materiałów i w1posażenia _ w II półroczu zakupione zostaną artykuły i akcesoria do
sprzątania w kuchni, magazynach, stołówkach i pomieszczeniach przyległych jak również
środki czystości' niezbędne ańykuły gospodarstwa domowego' afiykuły biurowe, paliwo do
samochodu słuŻbowego wykorzystywanego do dowozu zaopatrzenia kuchni,
_ zakup energii _ wydatki na energię elektryczną cieplną zwiększają się w sezonie jesienno-
zimowym plan zostanie zrealizowany,
_ zakup usług pozostĄch wyw_óz nieczystości. planowy przegląd i naprawa samochodu
służbowego, usługi napraw w DDP, opłaty bankowe i inne.
Rozdział 85204 _ Rodziny Zastępcze. paragraly:

zakup usług przez jst od irLnychjst od miesiąca maja opłacamy noty w związku z realizacją
zadania wynikającego Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . planujemy
iŹ do końca roku plan na to zadanie zostanie zrealizowany.
rozdzial85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, paragrafy:
- zakup materiałów i wyposazenia - w II półroczu 2012 roku zostaną zakupione ańykuły

biurow'e, papier ksero' tusz do drukarki oraz inne niezbędne materiały.
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- podróze krajowe słuŻbowe i szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŻby
cywilnej planowany jest udzlał w szkoleniach pracownika zajmującego się
przeciwdziałaniem przemocy \ł rodzinie w II półroczu.
Rozdzial 85212 _ Świadczenia rodzinne, paragrafy:
_ wydatki osobowe nieza|iczanę do wynagrodzeń _ w końcu roku dla pracowników
zajmuj ących się obsługą świadczeń rodzirLnych i funduszu alimentacyjnego Zakupione zostaną
artykuły przysługujące im zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

zakup usług zdrowotnych - badania okreso'We pracowników Działu Św. Rodzinrrych nastąpi
w Ii półroczu bieżącego roku'
rozdzial 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragrafy:

składki na fundusz pracy - w związku Z powlotem do pracy pracownicy przebpvającej na
urlopie wy_chowawczym i wcześniejszym pobieraniem przez nią zasiłku macierzyńskiego'
składka na fundusz pracy nie jest odprowadzana,
_ zakup materiałóW i wyposazenia zakupione zostaną druki na nowy okes przypadaj ącą w II
półroczu jak również kupiony będzie papier i tusz do drukarki do wydruku nowych decyzji i
sporządzanie bieżących list wypłat. zakup tuszu i papieru do ksera,
rozdział 85219 _ ośrodki pomocy społecznej. paragrafy:

wydatki osobowe ntezaliczane do wynagrodzeń _ w końcu roku dla pracowników MOPS
zakupione zostaną artykuły przysługujące zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowane są wydatki na wypłatę zasiłku
macierzyńskiego, oraz opłata składęk ZUS od wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych w
wysokości 250 zł finansowanego z budżetu wojewody' a zgodnie z przepisami pochodne muszą
byó pokr1te ze środków własnych gminy.
_ składki na fundusz pracy zaplanowano opłacenie składek od dodatku dla pracowników
socjalnych 250 zł, które są pokrywane ze środków własnych gminy,
_ opłaty z t1.tułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonamej planowane
wydatki na lozmowy telefoniczne znaczen]e uległy zmniejszeniu, przy planowaniu wzięto pod
uwagę wydatki ubiegłoroczne nastąpi urealnienie p1anu,

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej _ II półroczu
planujemy dalszy udział pracowników w szkoleniach.
W II półroczu wydatki są zayłsze znacznie wŻsze, a oszczędności do końca roku zostaną
wydatkowane i plan na 2012 rok zostanie zrealizowany.
Dz854 rozdz 85,112 kolonie i obozy oraz inne fotmy wypoczynku dzieci i młodzieŻy szkolnej
$ zakupu materiałów i wyposaŹenia będzie wykonany w m-cach letnich w zwiękll z
przerł idzianą akcją lało na terenie miasla.'- 
Rozdz 85415 pomoc materialna dla uczniów $ 3260 wydatkowanie planowanej kwoty nastąpi
w m-cach lipiec_sierpień 2012r. obecnie została w części wydatkowana I transza przyznanej
pomocy materialnej.
rozdział 85416 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie planu nastqpi w_ II półroczu
2012r,
Dz 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90001 gospodarki ściekowej i
ochrony wód wydatki bieŻące
' zakup usług remontowych w II półroczu zoslaną zrea|izowanę wydatki na konserwacje
przepompowni i remont kanalizacji deszczowych, remonty sieci wodociągowej,
- zakup usług pozostałych Zostaną zrealizowane W II półroczu 2012r wykonanie i montaŹ
włazów kanalizacyjnych,
- zakup usług obejmujących wykonanie eksper1yz. analiz i opinii w II półroczu 2012r zostanie
urealniony plan.
Rozdz 90002 gospodarka odpadami $ zakupu usług pozostałych wykonany będzie pod
warunkiem otrzymania przez miasto datacj i z WFOSiGW za zadanie usuwania azbestu,
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rozdz 90003 oczyszcza11ie miast i wsi $ zakup materiałów i w1posaŻenia w II półroczu
zostaną zakupione worki do selektywnej zbiórki odpadów Z terenu miasta,
Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup usług pozostałych zostan-ie
zrealizowane w m-cach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z
wykonawcami,
Dz 900 rozdział 90015 oświetlenia rrlic, placów i dróg- $ zakup mateńałów i rłyposażenia
zostanie zrealizowane w II półroczu- zakup opraw oświetleniowych i żarówek, $ zakup usług
pozostałych zostaną wykonane naplawy i montaż oświetlenia ulicznego
Dz 926 rozdział 92604 rea|izowany przez MoSIR

- $ zakup materiałów i wyposaŹenia plan lrnansowy wykonano w niższyrn% niŻ planowano
ponieważ na IV kw_arlał planowane są zakupy urządzeń na siłownię,
-$ zakupu usług remontowych środki na ręmonty będą wykorzystane w miarę potrzeb
remontowych,
$ zakup usług zdrowotnych plan będzie wykonany w II półroczu, badania profilaktyczne u
pracowników,
_$ zakupu usług pozostałych będzie wykonany w III kwartale 2012r prace zvłiązane z
wertykulacj a płJty stadionu,
-$ zakupu usług dostępu do sieci intemet z uwagi na obniżenie stawki za neostradę przez
operatora sieci nastąpi w II półroczu urealnienie planu,
'$ opłaty z t}tułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj onarnej _ planowane
wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu" przy planowaniu wzięto pod
uwagę wydatki ubiegłoroczne nastąpi urealnienie planu,
_$ podróŻe słuŻbowe kajowe wykonanie planu nastąpi w II półroczu.
-$ różnych płat i składek plan wykonanie przewidziane jest w I1 półroczu 2012r dotyczy raty
na ubezpieczenie oc w kolejnych kwafiałach
_$ Szko1enia pracowników_ są przewidziane w iII kw'2012r.

Wydatki majątkowe z tsurlżetll w I-szym półroczu Ż012r. na plan 6 098 76I,07 zł wydano
1033 858'34 zł stanowi 16o957o planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w
załączniku inwesĘcyjnym wynosi 1 009 089'13 zł. co stanowi 16'557o ogólnego planu
wydatków majątkowych. Kwota 21769,2I Zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot.
umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim na ,, Rozwoju elektronicznej administracji w
samorządach'' or^z ,,Prryspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego poprzez budowanie spoleczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedry o Mazowszu" co stanowi 0,417o
ogólnego planu wydatków majątkowych planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest rozpoczęciem wy-konywania
większości robót inwestycyjnych w okresie letnim Na planowane inwestycje przeprowadzane
sąprzetargi i zawierane umowy Z wykonawcami. . Dotyczy to r/w inwestycji;
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Załącznlk nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne za l półrocze 2012 rok

60016

rapoń oddzialywania na środowisko
dla pzedsięWzięcia budowy drogi
tranzytowej oraz przygotowanie
inwentaryzacji w rejonie dróg
MickieWicza' Borkowskiej' KościusŻki
- 20 00o zł. Położenie dywanika
asfaltowego na ul. Staszica( od ul.
Piastowskiej do ul. Krasickiego) 250
000 zł', chodnik ul' sempołowska (
strona prawa-do pzejazdu
kolejowego) 40 000 zł'' ulica W-
Bronjewskiego 150 000 zł., budowa
parkingu przy ul. Grota Roweckiego
oraz parkingu prŻy sucharskiego 75
000 zł., Przebudowa uljcy słonecznej
98910,94 zł'

633 910.94 74938,13 11 ,82% 74938,13 zadanie będzie realizowane w ll pólroczu
2012 toku
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600 60016 6050 Projekt z zagospodarowaniem i

budowa ul Malinowej 84 520,38 10000,00 11 ,83% 5479,62 4s20,38 C.
Zadanie będzie realizowane w ll półroczu
2012 roku Żgodnle 7 umowa termin
realizacji do dnia 16.07.2012

600 60016 6050 Projekt schodów od !l' Narutowicza
do rynku

20000,00 0,00

zadania zostało ŻrealiŻowane' Faktura
Wystawiona w m-cu Vll ujęta jako
zobowiązanie niewymagalne W
sprawozdaniu RB-285

600 60016 60s0
Projekty przebić od t]l' Piastowskiej do
Władysława l-go Hermana iod ulicy
Pogodnej do spokojnei

30000,00 0,00
zadanie będzie realizowane w ll półroczu
2a12 loku Żgodnie 1 Jmową telmln
lealizacji Żadanja Upł},wa 31 a8 2a12 l.

razem dział 600 764431,32 84938,13 11,05% 80417,75 4520,38
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700 70005 6050
Projekt zamienny sposobu
użytkowańia budynku prŻy uI. Armii
Krajowej na cele mieszkalne

70000,00 0,00
Zadanie będzie realizowane W ll półroczu
2012 roku Ternn wyl.onanra zadanra
upływa z dniem 31'10'2012 r'

700 70005 6060 wykup działek pod zabudowę
mieszkaniową 381561,00 381561,00 100,00% 381561,00 Zadanie wykonane

RAZEM 7OO 45'156'1,00 381561,00 84,50% 381561,00

754 75416 6060 zakup samochodów dla sM 70000,00 67911,50 97,02% 679t1,50 Zadanie !Ą/yhonane

RAZEM 754 70000,00 6791'1,50 97,02% 67911,50

801 80101 6050

Zmiana sposobu uzytkowania
poddasŻa' Wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana konstrukcji
pokrycia dachLr oraz elewacji budynku
,'starej'' szkoły Podstawowej nr 2- ll
etap

329553,12 3000,00 0,91% 3000,00
zadanie będŻie realizowane w !l pókoczu
?01? loku Termin realizac]l Żada1ia
upł}Ąva 30'0B.2012 r'

801 80104 6050 Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach
MPnr3 26200,00 o,0o 0,00 0,00 Zadanie będzie realizowane w ll pókoczu

2012 toku
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801 80104 6050 budowa klatki schodowej
ewakuacyjnej w pżedszkolu n.4 120000,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie będzie realizowane W ll półroczu
2012 toku. Zadanie w trakcie procedury
p rzeta rg owej

razem dział8o'' 47 5753,12 3000,00 0,63% 3000,00

2 900 90001 6050
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
dzielnicach położonych na pólnoc od
ul' KościusŻki W sierpcu V etap

1571320,00 0,00 0,00
zadanie będzie realizowane W ll półroczu
2012 l. po podpisaniu umowy z WFoŚi
GW

900 90001 6050
budowa sieci kanalizacji deszczowej
W u|jcach Żeromskjego'
Benedyktyńska'
Plac Chopina I etap

1820926,42 885,60 0,00 885,60

Zadanie będzie .ealizowane W ll półroczu
20l2 roku po podprsanru umowy z WFOS i

GW. Zadanie w trakcie procedury
przeta rg owej

raŻem 900 3392246,42 885,60 0,00 885,60

921 92109 6059

Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w
sierpcu poprzeŻ adaptacje i

rozbudowe istnieiaceoo Domu Kulturv

620545.00 275593.78 4Ą,41% 275593,78 0,00 urealnienie planu nastąci ]| pólloczu 2012
roku,
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92109 6050

UtWoęenie Centlum Kultury isztukjW
sierpcu poprzeŻ adaptacje i

rozbudowe istnieiaceoo Domu Kulturv

210455,00 19s199,12 92,750/a 195199,12 zadanie będzie realizowane W ll półroczu
2012 toku

fazem dział 921
831000,00 470792,90 56,65% 470752,50

926 92601 6050

proiekt stadionu

85000,00 0,00 zadanie będzie lealiŻowane w ll
połroczu 2012 roku

razem 926
8s000,00 0,00

ogółem 6073991,86 1009089,13 16,61% 1004568,75 4520,38
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W I_szvm póhoczu 2012r. podjęto 4 uchwał Rady Miejskiej i3 zarządzeń Bunnistrza zmieniające
budżet Miasta na 20L2r' Zmiany dotyczyĘ przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu
półrocza oraz zmiany między rozdzj'ałami oraz zmiany w planach inwesĘcyjnych'

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I_srym półrocza 2012r'
Dotację przedmiotowąprzekazanąZakładowl Gospodarki Mieszkaniowej _182 500 zł
Dotacje podmiotowe przekazane Instltucjom Kultury :

w tym Centrum Kultury i Sztuki - 414 000 z1

Miejska Biblioteka - 261 25| zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- 55 049 zł'
Dotacja dla l-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 52 793'00 zł
Dotacja dla l-go Niepublicznego Gimnazjum - 61 345.00 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego - 285 979'76 zł

Wykonanie zadań zleconych ,wlasnych i realizowanych na podstawie porozumień między
organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym p6lroczu 20I2r,

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z
budżetu Wojewody Mazowieckego w I półroczu 2072r 'na zadania z zakresu administracji
rządowęj wykonFvane pŹez gminę na podstawie ustaw' finansowanie Zadań Własnych,
finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W iI kwartale 2012r. wykonano zadania zlecone gminie pIzez brJdŻet państwa na plan
6 461 905,9Izł wpłyr'v dotacji - 3 25r 450,9I zł wydatki poniesione 3 231 51Ż,53 zł z tego
przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego Zawafiego w paliwie wypłatę otrzymało 26
rolników na 26 wniosków .

Dochody plan Dz010 rozdz 01095 $ 2010 11 23I '91'zł !łpł}nv 11 231'91zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 $ 41 10 31,63zł wykonanie 3I,63zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 $ 4120 4'5lzł wykonanie 4,51'zł
Wydatki p1anDz010rozdz 01095 $ 4170 184'00zł wykonanie 184,00zł
Wydatki planDz010rozdz 01095 s 4430 11011'77zł wykonanie 11011'68zł

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracj i rządow-ej dla Urzędu Miejskiego
Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie
z przęznaczęniem. Przyztana dotacja pokrywa częśó płac pracowników i pochodnych.
Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw obyłvatelskich 3 osoby, Wydział Działalności
Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby.

Dochody plan Dz750 rozdz 75011 s 2010 134774zł wpłnł '72 569'00zł
Wydatki planDz 750 rozdz 75011

$ 4010 110 100zł wykonanie 55 050,00zł

$ 4040 7 319zł wykonanie 1319,00zł
5! 4110 14460zł wykonanie 8122,50zł
5$ 4120 2 835zł wykonanie 1417'50zł

ogółem: 134 774zł wykonanie 72 569,00zł
Urzędy naczelnych organów lvładzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody plan dz]5I rozdz 75101 s 20l0 3 300zł wpływ 1 650,00zł
Wydatki plan dz 151 rozdzT5)01

s 4110 453zł wykonanie 20I'"7 4zł
$ 4170 2 54'7Zł ,, 1200'00zł
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s 4210 300zł 0'00zł

W II kwafiale 2012r olrzymato dotacji na obronę c}-wilną W związku Z tym na p1an 1 000zł.
wykonanie \łynosiło:
Dochody planDz 7 54 rozdz 75414 g 2010
Wydatki planDz 7 54 rozdz 7 5414 $ 4210
Wydatki planDz754 rozdz75114 $ 4300
Wydatki p\anDz 7 54 rozdz 7 5414 $ 4700

i.000,00 zł wpł}.W
198,00 zł wykonanie
102'00 zł wykonanie
100,00 zł wykonanie

200 zł wykonanie
200 zł wykonanie

3 400 zł wykonanie
1 500 zł wykonanie

1 000'00zł
69,30zł
0'00zł
0.00zł

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 I
półroczu 2012r. wypłacono 15 701 świadczeń rodzirrn1,ch l2 233 za|iczek alimentacyjnych
oraz 437 skł na bezp. Społ od pobierających świadczenia rodzirule. Wypłacono wynagrodzenie
i pochodne na 3 etaty pracovmicze zatrudnione pzy wypłatach świadczęń oraz dokonano
Zakupy i usługi związane Z przygotow)łvaniem w/w wypłat.
Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 $ 2010 6 200 000 zł wpł}nv
zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212 $ 3020 500 zł wykonanie 0,00 zł

$ 3110 5920420zł wykonanie 2920 186'34zł
s 4010 108 300 zł wykonanie 48 709'38 zł

8140 zł wykona:rie 8 073,00zł
117 400 zł wykonanie '70 668,55zł

2 810 zł wykonanie 1' 391,14 zł
6 450 zł wykonanie 3 225 

'00 
zł

5 000 zł wykonanie 2 099 
'02 

zł
100 zł wykonanie 0'00zł

23 420 zł wJkonanie 15 203,25 zł
500 zł wykonanie 218'86 zł

1 000 zł wykonanie 1 000,00 zł

$ 4040

$ 4110

s 4120

$ 4170

$ 4210
$ 4280

s 4300

$ 43s0
s 4370

$ 4410

s 4430

s 4440

$ 4700

wykonanie
51 620 zł

3 090 000.00

200'00 zł
200,00zł
2 600"0021
1 465.00 zł

37 000,00 zł

25 918'00 zł

ogółem: 6 200 000 zł wykonanie 3 075 239,54zł.

Dotacje na zadania Zlecone na ubezpieczęnia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od
świadczeń rodzinnych 370 od zasiłków stałych 608.
Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 $ 2010 23 300 zł \łpł}.w 17 400'00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85Ż13 $4130 23 300 zł wykonanie \1 101'13z|

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społecZne _wl.nagfodzenie opiekuna prawnego
Dochody Plan Dz 852 lozdz85219 s 2010 600,00 \Ąpływ 600,00zł

600'00złWydatki Plan Dz 852 rozdz 85219 S 31 l0 600,00 wykonanie

W I półroczu 2012r wykonano usługi opiekuńcze specj alistyczne. Wypłacono w1.nagrodzenla l
pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specj alistycznych 2 etaty.
Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 $ 2010 67 700 zł wpły.w
Wydatki PIanDz 852 rozdz 85Ż28

$ 4010



s 4040
- $ 4110

s 4120

s 4440
Razem
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3 810 zł
8 720 zł
l360 zł
2190 zł

61 700 zł

3 693'00 zł
5 097,60 zł
616'40 zł
l 645^00 zł

37 000'00 zł.

20 000'00zł
16 300,00zł

POROZUMIEŃ międry jst :

28 sll'28 zł stanowi to I00 o/,

W I półroczu 2012r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób
pobierających św' Pielęgnacyjne- 111 dodatków, pomoc finansowa osobom uprawnionym o
których mowa w rządowym programie 4 oraz pomoc finansowa na podst. Rządowego
programu wspierania os. pob. św. pielęgnacyjne 48

Przękaz}.wane dotacje na Zadania Zlecone wykorzystane Zostały zgodnie z przeznaczeniem i na
okeślone cele. Większość dolacjt przeznaczona jest na pomoc społeczną dla najbiedniejszej
ludności Miasta .

W I półroczu 2012 wykonano zadania własne gminy z prryznanych dotacji z lrudżetu
państwa na plan 1 I75 614 z| otrzymano łJotacje 724 684 zł poniesione wydatki 662 131 

'03zl tj. 91,367. planu
Plan i wpł1.w dotacji na zadania Zlecone i własne oraz na podstaw'ie porozumień z budŻetl
państwa oraz wvdatkowanie do w T nółroczrr 201 2r.

Lp Dztał P.ozdział s Plan
wvdatków

Dotacja
otrzymana

Wydatki z
dotacii

01 0Ż 03 04 05 06 07
$ 20r0

01 010 01095 2010 11 231..91. 11 231,9r 1 1 2i 1.82
02 7s0 75011 20r0 r34 771 72 569 t2 569
03 75r 751 01 201 0 3 300 i 650 1401.74
04 7s4 15414 201 0 1 000 1 000 69.i0
0s 852 85212 201 0 6 200 000 3 090 000 3 075 239.s4
06 8s2 8s213 Ż010 23 300 17 400 17 101.13
07 852 85219 2010 600 600 ó00
08 852 85228 2010 67'700 i7 000 37 000
09 852 85295 2010 20 000 20 000 16 300

ogółem X X 6 461 905,91 3 2s1 450,91 -) 231 512.53

$2030
01 852 85213 20i0 ji 400 t9 800 }.9 658'Ż4
02 852 8s214 2030 216 000 108 000 107 152.24
03 852 8s216 2030 3s6 000 239 500 238 356.12
04 o <') 85219 203 0 Ż]8 500 r42 900 142 900.00
06 852 85295 2030 200 000 r22'770 122110,00
07 854 85415 2030 91 '714 91 714 31 294"43
X ogółem X X 1 115 614 '724 684 662 131 .03

Dochody Plan Dz 852 rozdz85295 $ 2010 20 000zł \łpbv
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 $ 3 1 10 20 000zł wykonanie

PLAN ZADAN REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
plan 67 870 zł wpĘ.w 28 511'28 zł i poniesione rrydatki
otrrymanej dotacji.
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1/Porozumienie między Gminą Mochowo a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie
dzięci w Przedszkolach miejskich plan 7 600 zł wpływ środków 2 454 zł wydatkowane w
całości,
2/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki zvłiązane z obsługą Kasy
Zapomogowo Pożyczkowej plan 5 513zł wpływ środków_ 5 5\3 zł na poklycie wydatków
zvnązmych z obsługą kasy Zapomogowo- pożyczkow€j,
3/ porozumienia z Gminami na realizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych plan
l7 800zł wpł1łv środków 11 800zł środki przeznaczono na promocję gminy'
4/ porozumienie z Gminami ościerrn}rrni dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa
Zarządu oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 37 157zł qpł:-w 8 944,28zł całość kwoty
poĘło wynagrodzenie od I do VI 2012r.,

Pożyczki i kredyy zaciągnięte na inwestycje miejskie spłacane w 2012r.oruz planowane do
zaciągnięcia.
Rada Miejska podjęła 2 uchwały wyraŻĄąca zgodę na zaciągnięcie pożyczek z WFoSiGW w
Warszawie na zadania inwestycyjne pod nazwą:
,. Budowa sieci kanalizacji sanitamej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w
Sierpcu V etap" oraz .,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w- ulicach Zeromskiego,
Benedyktyńska, Plac Chopina I etap''.

Spłacone pozyczki ikredyty w I półroczuŻ072 r. zaciągnięte w latach poprzednich:
IlZaciągnięto poŻyczki na Rozbudowę i modemizację składowiska odpadów w Rachocinie, Gm
Sierpc I i II etap- budowa kwater składowania azbestu r.ł'raz z niezbędną infrastrukturą.
WFOSiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej
przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3'5% pozostało do spłaty na dzteń 30 częrwca 20I2t
1 145 860 zł, spłacone odsetki w 2012r wrynoszą22 348'11zł
IllZacirynięto pożyczkę na Renowacje zbiomika Jeziorko przewidziane do realizacji w Sierpcu
pomiędzy ul. Piastowską Swiętokrzyską i Fredry na działkach o nr Ew. 2200 ' 160812
WFOSiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0.3 stopy redyskonta weksli ustalonej
przez Prezesa.NBP lecz nie mniej niŻ 3,5% pozostało do spłaty na 30 czelwca 20121 0 zł
decyzją WToSiGW w Warszawie umolzono kwotę 88 200'51,zł' wystąpiła nadpłata spłaty laty
w wysokości 33 072,97z1., która zostanie zwrócona przez WFoSiGW w m_cu lipcu 2012r.
ponieważ decyzja o umorzęnie została podjęta po terminie spłaty raty. Spłacone odsetki w
2072r. wynoszą1 554'26 zł
Ill/Zaciągnięto poŻyczkę w 2008r na Budowę sieci kanalizacji sanitamej w dzielnicach
położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I' ]1I i IV etap. WFoSiGW w Warszawie
oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie
mniej niz 3,5% pozostało do spłaty na dzień 30 czerwca 20l2r I920241^14 zł spłacone
odsetki w 2012r wynoszą 42 ]93,06 zł'
IV/ zaciągnięto kred1t na ., Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptacj ę i
rozbudowę istniejącego Domu Kultury'' kw_ota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2012
roku 4 838 732'84zł.. spłacone odsetki w 2012r wynoszą 144 215.07zł
V/ zaciągnięto kredyt na ,.Stworzenie kompleksowego Systemu gosp w regionie północno
zachodniego Mazowsza poprzęz Lltworzenie Reg Zakł Gospod odp wdrożenię kwota pozostała
do spłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku 2090 000zł.' spłacone odsetki w 2012r wynoszą
6229l'01zł
W I-szym półroczu 2012r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kedytów na ogólną kwotę
1 033 234'53 zł. oraz zapłacono odsetki od pożyczek i kred}tów 273 201,81 zł
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ZadłlŻenle Miasta z t1.tułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec
czerwca 2012r. 9 961-76I.0I zł

Informacja dotycząca składanych spraw_ozdań w formie elektronicznej do opisówki:
W sprawozdaniu Rb-Z o stanię zobowiązan wg Ę,tułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeńjst
wg Stanu na 30.VI.2012r.. wykazano poniŻsze dane:
l/pozostałe do spłaty 9 961 761'01 zł lpoŻyczki i ked1ty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb N o stanie nalęŹności jst wg stanu na 30.VI.2012r. wykazane należności
wymagalne w kwocie 4 486 841'56 zł. oraz pozostałe niewymagalne w kwocie 5 097 519'49zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki
obniŻenia gómych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz ldzie|ole przez
gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach
i opłatach lokalnych w w I_szym półroczu 2012r. łącznie jest to kwota 967 015'38 zł'
Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w
wysokości- 4 226 070'78zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 173 064,00zł

W sprawozdaniu RB-28S z rłykonania planu wydatków budŻetowych wykazane są poniesione
wydatki miasta w I'szym półroczu w wysokości 20 583 408'04 zł
Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 233 252,99 zł., z terminem płatności w m-cu
lipcu.
W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca
20I2r.
Nadwyżka na 30 czerwca 1932 186,17 zł Wykazane wpłylly dochodów w kwocie
22 5l5 594'2]' zł., wykonanie wydatków w kw'ocie 20 583 408'04 zł. Spłata planow'anych
bed}tów i pożyczek 1 033 234,53 zł.

Sprawozdanie Rb'30S wg stanu na 30.VI.2012r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Planowane przychody wpłynęły w- kwocie 4 706 609,15zł. w tym kwota 427 400zł.
pokycie amor1yzacji, Kosńy poniesione w I-szym półroczl'l2072r. 4 719 409'r5 złw
tym: odpis;' amońyzacyjne 440 200 zł., podatek dochodowy od osób prawnych
25 990zł. oraz: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i
konserw_acji oraz usług ,zakup energii elektrycznej cieplnej i wody' remonty zlecone
budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatnośó zakanał
ściekowy, wyw_óz śmieci, opłaty talgowe, podatek od nieruchomości. róŻne opłaty i
składki, opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowisko, remonty kapitalne
budynków i wydatki inwestycyjne, których urealnienie planu nastąpi w II półroczu
201,2r..

BI.'RM TRZ

Marek Kaś
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Docnooy Ż na]mU lozlerzawy sK€on KoW

maiątkowYch skarbu Państwa, iednostek
samorządu terytora nego lub innych jednostek
zalczanych do sekiora finansów pub icznych oraz
nnvĆh lrmów Ó .odobnVm Ćhar.kte7e

10000 oc 9951 53 99 52%

0970 Wpływy z róŹnych dochodóW 11000 0c 643272 5A 48ai

231A

Dotacje celowe otŹymane z 9rn ny na zadan a
bieŹące rea izowane na podsiawie porozumień
(Umów) m iędzy jedn ostka m samorządu

5313,0C 53't3 0C T00,00"/"

75075 Promocia jednostek samorŻądu terytodalnego 32186,0C 26186,0( 8't,36%

0960
otżymane spadki, zapisy idarowzny w postaci
pieniężnej 13000 0c 13000,0c r00 000/.

0970 Wpływy z różnych dochodóW 1386 0C 1386,0C 1AA AAdlc

231A

Ijotac]e celowe otŹymane z gmlny na zadan a
b eŹące rea izowane na podslawie porozumień
(u mów) między jednostka m i samo rząd U

tervtorialneoo

17800,0c 11800 0c 66,29ał

75095 Pozostała dz ała nośc 200,0c 200,0c 100,0001

0970 Wpłyury z różnych dochodóW 200 0c 200,0c 100 00ot

751
UlZęu' l lduzElllyLl' Ut9dlluw B1cuzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3300,00 1650,00 o,oft 50 00%

75101
Urzędy naczelnych organówwładzy pańshłowe]
kontro I ochrony prawa

330C 1650 0C 50 00"1

2A1A

Uotac]e celowe olżymane z ouozefu pansMa na
' ea\izaqę 7adać b|e1ących 7,,alles- adrri]i(''ac
Żądowejoraz nnych zadań zleconych gminie
TzwlaŻkom onrin) !stawami

3300,0c 1650 0c 50,00%

754 Bezpjeczeństwo publiczne i ochrona
7000,0c 6853,6r 0,03% 97,914/"

75414 Obrona cyrvi na 1000 0c r000,0c 100,000/"

2A1A

uotac]e celowe otrŻymane z budze1u pansMa na
-eal7ac-ę 7aoań ble7ącycĘ 7 zd\'etL admj'l sndc.l
rŻądowejoraz innych zadań zleconych gmin e
lzwiazkom omin) usiawami

1000 0c 1000,0c 100 00%

75416 straż gminna (nr e]ska) 6000 0c 5853 64 97 56"/.

0570
Grzwny' mandaty i nne kary pen ężne od osób
fiŻycznych

6000,0c 5853 64 97 5601

756
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz

23907433,8! 11337369'0ł 50,35% 47,42.1

75601
Wpłyuy z podatk! dochodowego od osób
t zyLznych

70060 0c 49259,71 70 j1Eą

0350
Podatek od dz ałalności gospodarcŻei osób
fiŻycŻnych' opłacany W formie ka.ty podatkowei 70000 0c 49196,7€ 7A,28Dn

0910
odsetki od n]etermino\łrych wpłatz t}łułU podalkóW
opłal

60 0c 62,9: 104.88%

75615

Wpvwy z podatku lolnego podatku eśnego
podatku od czynnośc] cylvi]noprawnyclr' podatków
cpłat |okalnych od osób prawnych i nnych
ednostek organizacyjnych

5750844,0C 3009651,1 52 3301

0310 Podatek od njeruchomości 5300000,0c 27A795473 51 09"1

0320 28 AC 28 0C 100 00%

0340 Podatel" od śtodlóW transporlo$rych 430000 0c 295888 9C 68 81"t

0500 Podatek od czynnoścl c!ĄVLnoprawnych 15000 0c 2179,4C 14 530i

0910
odsetkr od n elerminowyclr Wpłatz tytulu podalkóW
opłat

58 t6 0C 3600 5( 61 910n

75616

Wpły\Ą1z podalku rolnego, podatku eśnego
podatku od spadkóW idarowzn podatku od
czynności c}ryVllno-prawnyclr olaz podatkóW j opłat
]oka nych od osób fizycŻnych

4298078,0C 2365933,7: 55,05%

0310 Podatek od n eruchomości 2600000,0c 1594399,3: 61,32%

0320 48000,0c 39246'5€ a1,76ri



0330 PodateI Leśny T000,0( 764 0C 76'Aaał

0340 Podatek od środków tlanspońo\Ą1ch 305000,0i 2a5647 '8Ą 67,43'n

0360 Podatek od spadkóW darow zn 40000,0( 35806 6C a9.524,(

0370 opłata od posiadan a psów 29000,0c 25152 2C 86 7301

0430 Wplyuf z opłaty tarcowe] 264000,0c 'J28835 5C 4A AAdl

0500 Podatek od czynności cylvilnoprawnych 1000000 0c 321461 57 3211Ól

0910
odsetkj od n]etelnrlnowych wp]at Ż tyiułu podatków

oplat
11078 0C 15020,1 135 58ol

7 561A
vvplywy Ż jnrjycl' opiat s'alrow ąoyo'l uou' o!y
]ednostek san]oęąd! leMor]alnego na podstawie 816816 0C 617084,0! 75'55Ót

0410 Wpły$ry z opłaty skarbowej 300000,0c 170783,0: 56,93"t

0480
Wpłylvy z oplat za zeŻwo enia na sprzedaŹ

350000,0c 281198,38 84,340t

0490
Wp]yłVy z nnych |okalnych opłal pobieranych pżeŻ

|ednosl. sa-orząd_ IeJto-la rego ra podstawie 163000,0c 't64342,29 1AA,a2./t

0590 Wpłyr,!ry z opłat za koncesie i l]cencie 616.0C 6T6 0C 100 000/"

0910
odseikj od n]eterminowych wpłatŻ tytułu podatków

opłat
3200 0c 1443ę 4 51'/c

75621
Uozary gm n w pooarKacn sEnowrącycn oocnoo

12324464 AC 5295440,3c. 42,g3d/.

0010 Podaiek dochodowy od osób fizycznych 11820064,0C 4999197,0C 42,29"1

ao?a Podatek dochodowy od osób prawnych 500000,0c 296243'3ę 59,25"1

75624 Dywdendy 651571,8C 0,0c 0,00"1

074A Wpływy z d}Ąłidend 651571,8( 0,0c 0,0001

758 Różne rozliczenia 9475656,0C 5795190,00 25,74% 61,167.

75801
Uzęsc oswatowa suowenc] ogolne] 0la ]ednoslek
sŹrno17a.tLl ieMoria]neoo

9131941,0C 5619656 0C 61'54ó/l

2920 s!bwencje ogólne z budżetu państwa 9-13 194I 0C 5619656 0C 61 54.1

75414 Różne roŻ] czenia f nanŚowe 16030 0c 11692 0C 72 94an

0920 1603C 11692 AC 72 94.n

75831 część równoważąca sUbwenc]ioqó ne] dla gm]n 327685 0C 163842,0C 50 00ol

2924 sllbwencie ogó ne z budżetu pańsbr'r'a 327685 0C 163842,0C 50,00%

801 oświata iwychowanie 39024s,0C 252332,1t 1,12rt 54,65%

80104 153088 0C 243347,9( 6a 937t

0830 Wp]ylw Ż usług 345488,0C 240933,9C h9,74an

2314

lJolacle celowe otrzymane z 9n ny na zaoarta
bieŹące realizowane na podsiawie poroŻum]eń
(umów) m ędzy]ednostkam samoŻądU

7600.0c 2454,OC 32,290/.

80110 GlnrnaŻ]a 37157,0C 4944,2t 24,O7%

2310

ljotaqe celowe otrŻymane z gm ny na zadanla
bieżące rea iŻowane na podstaw e porozL]mień
(umóW) międŻy jednostkam] samoŻądu

37157 AC 8944,2t 24,O70/c

852 7606605,60 39f6996,2€ 17,40r/t 51,49%

45202 Domy pomocy społecznej 88236 0C 58792 51 66,63%

0830 Wpły,Vy Ż usług 63000 0c 41Ą2Ą 6c 65,75%

0970 WpłWVy Ż róŹnych dochodów 25236 AC 17367 91 64,42%

85212
Św]adcŻen a rodzinne' świadczenia z funduszu
3l -ertacyjreego o'az shraolr 'ra Loezprecze r a
emerytalne i rentowe z ubezpieczen a społecznego

6250044,0C 3116007 7i 49,86%

0690 tĄ/płyu"!/ z róŹnych opłat 44,0( 52 8C 12A 00v"



2A1A

uotacle celowe otzymane z ouozeru pansMa na
rea lzację zada: bie7acycl 7 7allesJ ad_1risl.ac]|
rządowei oraŻ ]nnych zadań zleconych gm nie
lzwazkom onrinl usiawanri

6200 000 0c 3090000,0c 49,8A0ł

2360
Doclr ody jed nos1ek samoŻądu terytoria nego
z\ iązane z rcal zac)ązadań z zakresu adm nistracj
?ądowe- ol"7 i^]ych Zadai Z eco.ycl' Jslańa-

50000 0c 25954,91 51,914n

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace nlekióre śWiadcŻen a z pornocy
społeczne]' niektóre śWiadczen a radzin|e ańzza
osoby uczestniczące w zajęciach w centrura
ntegrac]ispołecznej'

56700 0c 37244 AC 65,610/

2014

Dotacle celowe ofzymane z buozet! pansnva na
-eallzaqę Żadań b eŻdcych z ŻaIres_ ad-'risracJ
Żądową olaz nnych zadań zleconych gminie
{ŻWiaŻkom ornin] Uslawami

23300,0( 17400 0c 74 61dl

2030
Dotacje ceowe otrzymane z budŻelu państwa na
realizację Własnych zadań bieŻących gmin
(zW azkóW qmin)

13400 0c 19800 0c 59 2e0/.

45214
Zasiłk i pomoc w natlrŻe olaz składk na
ubezp eczen a erneMa ne rentowe

2 t6000 0c 108000,0c 50,000t

2030
Dotacje celowe otŻymane z budżetu pańsMa na
rea]izacię własnych Żadań b eżących gm n
(ŻwiaŻków om n)

216000 0c 108000 0c 50 000/"

45215 Dodatki mieszkan owe 108,0c 147 81 99 A2y.

0970 Wpływy z różnych dochodóW 108,0c 107 8l 99 82Ół

85216 Zasiłki stałe 356017 6C 239508,8C 67,2701

0690 Wpływy z różnych op]at 17 6C 8,8C 50,00%

2030
Dotac]e ce]owe olżymane Ż budŻetu państwa na
rea izację właŚnych Żadań bieżących gm n

rzw azków omin)
356000 0c 239500,0C 67,2gan

ośrodk pomocy społecznei 279100,A( 143500 0C 51'42Ó/<

2a1A

Dotac]e celowe otrzymane z budŻetu pańsNva na
-eal zac.ę zadań b eŻacych z lakjes- Jd- risl''cj|
ŹądowejoraŻ innych Żadań zleconych gm nie
lzwiazkom omln) uslawami

600,0c 600 0c 100 00ot

2034
Dotacje celowe otżymane z budŻetu państwa na
real]zację własnych Żadań bieŹących gmin
(zwiazków qnrin)

278500 0C 142900 0C 5131y.

LJsługi opekLńcze i specja] styczne usłL]g
140400 0c 7TT09,31 50,65%

0830 Wpły\ły z UsłUg 727A0 AC 34 t09,31 46,92"tt

2410

LJOtaCle celowe orzymane z Duozellr pansMa na
rea izJc-ę radda bieląc/c| Ż Ża\-esL adrrinistacj
rządowe] oraz innych zadań Żleconych grninie
/fu ż7k.ń Óńiń) lrŚiaw'mi

67700,0c 37000,0c 54,650t

85295 PoŻostała dŻiałalność 220000,0c M2774 AC 64,904/.

2A1A

Dotac]e celowe otrzymane z budŻetu panstwa na
'ea' Zacę laoan o ezacych Ż Ża(resJ ad-r rlsrac l

rządowejoraz innych zadań zleconych gm nie
/fuia7kÓm om n) lslawami

20000,0c 20000 0( 100,00"/r

?a?a
Dotacie celowe otzymane z budzelu państwa na
real]zaclę własnych zadań bieżących gmin
(zwiazków qmin)

200000 0c 122770 AC 61 3So/"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91714,00 91714,OC 0,41"/, 100,00%

85415 Pomoc materjalna d]a uczniów 91714 AC 91714 AC T00 00"t

2030
Dotacje ceowe olżymane Ż budŹetll pańsMa na
realizacię Własnych zadań b ezących gm]n
(zwiazkóW omin)

91714 AC 91714,OC 100 00"/c

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105654,8i 446A2,93 o,2001 42,290/t

90001 Gospodarka ścekowa r ochrona wód 5654,42 5654,42 100 000/.

0970 Wpływ} z różnych dochodów 565Ą'a2 5654,82 100,00%

90019
Wplywy i wydatki Żwiązane z gromadŻen em
środków Ż opłat karza koŻystanie ze środowska

100000,0c 39028,11 39,03%

0690 Wplyv,ry Ż .óżnych opłat 100000,0c 39028 I1 39,03%

926 Kultura fizyczna 40000,0[ 17341,87 0,08% 43,35./,



92644 lnsiytucje kultury fizycznej 40000 0( 1134187 43 35Ól

0750

uocnooy z nalmu rozeTzawy sKlaontKow
maiatkowych skarbU Pańshła, iednostek
samorządu terytor]a nego lub innych jednostek
za]iczanych do sektora finansÓw pub icznyĆh oraz
nnv.h l]mów Ó .Ó.]ÓhńVń ĆhAr'ktń'p

40000,0c 173418l 43 35ol

bieżące 42652754,3t 21956307,42 97,5261 51,4801

/r'rym z lylulu dotacJr rsrodKow na l nansowanre
lvydalkóW na rea izacię zadań finansowanych z
Udzia]em środków' o klórych n-rowa w an 5 ust 1

442225,2, 58447,0: 13,22ri

ma.iątkowe

600 T.anspoń iłączność 4520'3€ 4520'3€ 0,02y, 100,00%

60016 Drogi publiczne gm nne 4524 3t 4524,3t 100 00%

6290

ijrodk na oof nansowanle własnych nwestycjl
gmin (.łiązkóW gm n) pow]atÓw (związków
powiatóW)' samorŻądów wojewódzhł' pozyskane z 4520,38 4524 3t T00 00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 65s000,0c 554766,41 2'46ał 84,70r1

70005 Gospodatka grUntami nieruchomościam 655000,0c 554766,41 84,704n

0760
Wpłyłly z t}łułU prŻeksŻtałcen a prawa użytkowanr€
W eczystego prŻysługUjącego osobom fzycznym W 5000 0c 5162,9C 143,264n

077A
Wpłaty z tlułu odpłatnego nabyca prawa
Własności oraz prawa uŹylkowania WieczyŚteqo 650000 0c 549603,51 84 55ol

900 Gospodarka kornunalna i ochrona środowiska 32f000,0c 0,00 0,0001 0,00%

90001 Gospodalka ścrekowa iochrona wód 321000,0c 00c 0,00% 0,00%

6300

oolaqa cerowa o zymana z ryuru pomocy
R nansowej UdŻ]e anej m iędŻy jed nostkami
samoaŻądu teMorialnego na dof inansowanie
Własnycl] zadań nwestycyjnych zakupÓw

321000,0c 00( 0 000/c 0,00%

majątkowe razem 980520,3t 559286,7S 2,48'/" 57,O4%

wlym Ż tytu|u ooiacjl srooKow na I nansowan e
wydatkóW na reaiŻację Żadań finansowanych z
Udziałem środków o których mowa W ań. 5 ust 1

00c 0,0c

ogółem: 4363327 4,76 22515594,21 100,00% 51,60%

w ryn' z (yruru ooracJr
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków' o których mowaw ań. 5 ust. 1 pkt2 i 3

442225,2a 58447,05 13,22rt

SKAR
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Dochody na realizacje zadań zleconych za l półrocze 2012
załacznik Nr 1

Dział Rozdział Parag raf Treść Po zmianie wykonanie na dzień
30.06.2012

wykonanie % na
dzień 30.06.2012

010 Rolnictwo ilowiectwÓ 11 231,91 11231,91 '100,00%

01095 PożÓŚtełe d7 2ła ń.śc 11 231 91 11231 91 100,00%

2410

Dolacie ceowe oiżynrane z budżeiu
państwa na rea|zacje zadań bieżących z
zaklesu adrnln s|laĆji żądowej oraŻ nnych
zadań zleconyclr qminle (zWazkom qrnln)

11 231 91 112i1,91 100,00%

750 Administracja publiczna 134 774,0C 72569 53,8401

75411 134 77 4.0C 7256p. 53,84o1

2410

Dotacje celowe olŻymane z budżetu
pańshła na realizac]ę zadań bieżących z
zakesu adminis1racji ża!owej olaz innych
zadań zeconych gminie (związkom gmin)

134 774.OC 72569 53,A401

751
Użędy nacz€lnych organów władzy
państwowej' kontroli i ochrony prawa 3 300,0c 1650 50,00'l

75101
UŻędy naczelnyclr organów w]adzy
pańslwowej kontlo1i ochrony prawa 3 300 0c 165C 50,00"1

2A1A

Dotacje celowe otlzymane z budżelu
pańslwa na lea]izar]ę zadań b eżących z
zakesu adnr]nlstraci Żatowei olaz ]nnych
.adań zeconych gm]n]e (zw]ązkonr gm nJ

3 300,0c 165C 50,00%

754 Bezpieczeństwo publicŻne i ochrona 1000,0c '100t 100,00%

75Ą14 1000,0c 100c 100,00%

2010

DolaĆ]e ceowe otrzymane z budŻetu
pańsiwa na lealzację zadań biezących z
zakresu adminisi.acji lŻądowej oraz innych
zadań zleconyclr gminie (Żwiązkom gmin)

1000,0c 100t 100,00%

852 6311600,00 3165000,0c 50,15%

45212

Świadczenia rodzinne świadczenia z
funduszu almentacyineeqo o€z składk na
ubeŻpeczen a emeMa ne irenlowe z
ubezpeczen a spoleczneao

6 200 000 0c 309000c 49,A401

2410

Dotacje celowe o1Żynrane z budzelu
pańslwa na rea]izację zadań b eŻa9ych z
zakresu administrac]] lządowe] oraz ]nnych
zadań Żeconych gm]n]e (zw]ązkom grn n)

6 200 000,0c 309000c 49,840t

8s213

składk na ubezpecŻen e zdrowolne
op]acane za osoby pobierajace niektó.e
śwadczen a Ż pomocy spoteczne], niektóre
śWadcŻen a lodz nne oraŻ za osoby

2330r 17 AAC 7 4,68%

2010

Dolacle ceowe olzymane z b!dzet!
Fńsbła na realzac]ę zadań biezącyĆh Ż

zakrcsu adminislracji rzanowej orazinnych
zadań zleconych gminie (Żwiazkofij gnrrn)

2330C 17 40C 7 4,68%

85219 ośrodk] pomocy społecznej 600,0( 60c 100,00%

2014

Dolacje ce]owe otżymane z budżetu
pańsiwa na real]zację zadań bieżących z
zakresu admin slfacji .Ża.dowej oraz nnych
zadań zleconych gminie (ŻwiąŻkom gmin)

600,0( 60c 100,00%

85228
UsłUgl opleku ncze lspec]a lstyczne L]słlg

67 700,0c 3700c 54,65%

2A1a

Uotac]e celowe olŻyrnane z burzelu
państ\rya na lea izacje zadań bleżących z
zaklesu adm n strac] Żądowei oraŻ nnych
zadań zeconych gm n e (zwązkom gmin)

67 700,0( 3700c 54,65"/"



Dotacje ce owe oizymane Ż budżelu
państwa na real zację Żada ń bieżących z

ad minisilacji lŻ ądowej oraz innych
z econych gminie (związkom gmin)

RaŻem 6461905,91 3251450,91 50,32"/,

'!iK 
MIEJSKI

ISTRZ



Wydatki na realizacje zadań zleconych za l póhocze 2012r
załacznik Nr '|

Dzial RozdŻia
ł

Paragraf Treść Plan na 2012 rok
Wykonanie na

dŻjeń 30.06.2012
Wykonanie % na
dzień 30'06'2012

010 Rol.icirło iłowiectwo 11 231 ,91 11231,82 100,00%

01095 Pozostała dz]ałaLność 11 231 91 11231,82 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 6a 31,63 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 4,51 4,51 100,00%

4174 Wynagrodzen a bezosobowe 184,0C 184 100.00%

4434 Różne opłaly składkj 11 411,7i 11011,6€ 100.00%

750 Administracja publiczna '134 774,0C 72559 53,84%

7 5011 134 774 AC 53,84"/,

4010 Wynagrodzenia osobowe pfacown kóW 1 10 100 oc 5505C 50,0001

4440 Doda|kowe Wynagrodzenie roĆzne 7 379,0C 100,0001

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 460,0C 8722,5 60,32d,Ą

4124 sklŹdk nŹ FUńd!Ś7 Pr.ĆV 2 835,0C 1417 
'ź 50,0001

Uruędy naczelnych organów wiadŻy
państwowej' kontroli i ochrony prawa oraz 3 300,00 1401'7Ą 42,4Ay

75141
Użędy naczelnych organów wladzy
pańshłowei' kontro i ] ochrony prawa 3 300,00 1441 74 42,48"/.

4110 Składki na !bezpieĆzenia spoieczne 453,0C 201'7Ą 44,53o/.

4120 skłŹdki ńŹ FUnd!s7 Pracv 300,0c 0,0c 0,00%

4174 Wynagrodzenra bezosobowe 2 547 AC 1200,0c 47,114/t

754
Bezpleczeństwo publiczne i ochrona

1000,0c 69,3 6,93%

1000,0c 6,93%

4210 Zakup rnatef aiÓw iwyposażen a 198,0C 69, 35,00%

4300 Zakup ]']sług pozostalych 702,0c 0,00%

4700 SŻkÓ en a pracow|]kóW n ebędących członkami
korplsu słuzby cwi nej

100,0c 0,00%

452 6311600,00 3148240,67 49,850/t

85212

Sw]adczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
Ź iment€cy]neego olaŻ składkina
ubeŻp ecŻenia emerytalne renlowe z
ubezp eczenia spolecznego

6 200 000,0c 3075239'5ł 49,60.1

3020
wydalkr osobowe nrezal czone do

500,0c 0,00%

31 10 świadczen a społeczne 5 924 420,0C 2920186 34 49,32rt

4010 Wynaglodzen a osobowe praĆown kóW I0B 300,0c 48709,3€ 44,9$rl

4440 Dodatkowe wyna9rodzenie .ocŻne B 740,0C 807: 92,37r1

4110 składkl na ubezpieczenia spoleczne 117 400 0C 70668,55 60'19oł

4120 skł2dk nŹ FUnd!sŻ PreĆV 2 874 AC 1391,1 48,47%

4174 Wynagrodzenia bezosobowe 6 450 0C 322ź 50,00%

4214 Zakup maleriałów l wyposażenia 5 000,0c 2099.02 41,gAV

42AA Zakup usłlg zdrowohych 100,0c 0,00%

4300 Zakup uslug pozostafych 23 420,0C 15203 '2ź 64,92o/.

4350 Zakup usług dos|ępu do sieci nterne1 500,0c 218,86 43,77%

4370 opłala Ż tńułu zakupu usług
le]ekÓmUn kŻĆVi.VĆh św ad.7ÓnVĆh w 1000,0c 100c 100,00o1

4410 PodróŻe słUŻbowe krajowe 200,0c 2AC 100,00%

4430 Rózne oplaly lslładl 200.0c 2AC. 100,00%

4440
r0prsy n: za(iaoowy tunoLrsz sw a0czen

3 400 0c 260C 76,47%

4704 1 500 0c 1465 97,67%(orpusu sbżby c}A'i rre



85213

Skladkl na Lrbezpieczenie zdrowo1ne oplacane
za osoby pob eraiace nieklÓre świadcŻenia z
por.ocy spo|ecznej' niek1Óre świadczenia
rodzinne olaz za osoby Uczeshiczące w
zajęciach W ceniflJm inlegracji społecznej'

23300,0c 17101.1 73,40%

4130 sk]adkina UbeŻpieczen e zdrcwolne 23300 0c 17101,1 73,40o/.

45219 ośrodk] pomocy społecznei 600 0c 60c 100,00%

3110 swiadczen a społeczne 600 0c 60c 100,00%

85228
UsłUgl oplekuncze l specjals1yczne usfugl

67 700,0c 37000 0c 54,65%

4010 Wynagrodzen a osobowe pracown]kóW 51 620,0C 2591 50,21%

4044 Dodalkowe wynagrodzen e roczne 3 810,0C 369: 96,93%

4114 Slladlr na ubezpreczen. spoleczne I720,0C 5097'€ 58,46%

4124 składki na Fundusz Placy 1360,0C 646,4 47,53%

4444 uoprsy na zaxia0owy runousz swraaczen 2 190,0( l64a 75,11%

85295 Pozosia]a dz alalnośÓ 20000,0( 16300,0c It,50.l

31 10 ŚWiadczenia społeczne 20000,0c 16300,0c 81,500t

Razem: 6461905,91 3231512,53 50,010/<

_, 7.. ;\.{ B Ń l IEJSKI



załącznik nr 1

Przychody i rozchody budżetu zal półrocze 2012 r'

Dochody
43633274.76 22515594,21 5r ,60%

Wydatki 46403995,90 20583408,04 44,36%

3. Wynik budŹetu -2770721 ,14 1932186,17

Przychody ogółem: 4374832,35 0,00 0,00%

1. Kredyty s 952 0,00 0,00 0,00%

2. Pożyczki s 952 2334320,00 0,00 0,00%

3.
PoŹyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budŹetu UE s 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych s e51

5. Prywatyzacja majątkU jst s 944

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych s 957

7. Papiery Wartościowe (obligacje) s 931

8 lnne zródła (Wolne środki) s 955 2040512,35 0,00%

Rozchody ogółem: 1604111,21 1033234,53 64/1%

1 Spłaty kredytów s 992 729344,32 50,00%

2. Spłaty pożyczek s 992 874770,89 668564,37 76A3%

3.
spłaty pożyczek otŻymanych na finansowanie
zadań realizowanvch Z Udziałem środkóW s 963

4. Udzielone pożyczki s 991

5. Lokaty s 994

6. WykUp papieróW Wartościowych (obli9acj i) s 982

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń s e95

IK MIEJSKI



( 1 lą załącznik nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacJąŻadań realizowanych w drodze umóW lub polozumień między jednostkami samorz ądu terytorialnego za l pól.ocze 2o12r

Nazwa zadania
.WYdatki
ooółem Zakres

pofozumienia łub
wydatki

. mająt\owe

1 2 3 4 5 6 7

15C

801

75023

7 5475

80104

80110

2310

2310

4010

2310

4300

2314

4010

2314

4010

Administracja pubiiczna

Urzędy gm]n

dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadan a bieżące lealzowane na
podstawe porozUmi-.ń

wynagrodzenia osobowe

promoc]a jednostek san']orządu
teMorialnego

dolacje celowe otrŻymane z gminy na
zadania b eżące realiŻowane na
podstaWie poroŻUmień

zakUp UsłUg pozostalych

oŚW ala i Wychowanie

PrŻedszkola

dotacje celowe otrzymane z gm ny na
zadania bieżące rea]izowane na
podstawie polozumień

wynagrodzenia osobowe

G imnaŻja

dotacje celowe okzymane z gminy na
zadanja bieżące rea izowane na
podsiawie porozum eń

23113

5313

5313

17800

17800

447 s7

7600

7600

17113

5313

11800

11800

1l 398,28

2 454

2 454

8944,24

14,04%

100,00%

T 00,00%

66 29%

66 29%

25,47%

32,29r/.

3?,?9%

24,07%

23113

5313

0

5313

17800

17800

44757

7600

11113

5313

5313

11800

11800

11398,28

2454

2454

4944,28

74,A+a/a

100%

100,00%

66 29%

66 29%

25,47%

3225%

32,29%

24, a/a

24,O7%

11113

5313

5313

11800

11800

11398.28

2454

2454

89Ą4'2B

0

7600

31151

31157

31157

37157 4944,28 24,07% 0

8944,28WynagrodŻenja osobowe 8944,28

ogółem 67 870 2A 511 ,2A 42,O1% tsU{M ls fHlf8 42,014/r 24511,28



Zalaczntk ff 1

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz Wydatki na realizację zadań

określonych W gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkohoIowych za l półrocze 2012r

3KĄRsr.J!t\ |'ł i EJsKł
GłórĄ'l:,,(,.''.qr.y,,6

CD}"1łił/,".",u
\

Lp. Nazwa Pla n

Wykonanie
na dziÓń

30.06.2012
l DOCHODY

756 75618 480 Wpł}ĄVy z opłat Za Zezwolen a na
sprzedaz napo]óW a koho owych

350000 281198 38 80,34%

350000 281198,38 80,34v"

l. WYDATKI

851 85154 Przeciwdz ałan e alkoholizmow 390285 30 134654 43 34 5A%

2714

Dotac]a celowa na pornoc finanSoWą
udzie aną między ]ednostkarn
samorza-du teMor a nego na
dofinansowan e Własnych zadań
b]ezącvch

2500 2500,00 100,00%

3020
Wydatki osobowe n eza iczone do
WVnaoaodŻeń

1100 183,00 16,640/Ó

3030 Roz_p wydalki '']a 'zecŻ osób fiŻ}czr}c" 800 0,00 0,00%

31 10 swiadczenia społeczne 7000 2927 17 41 ,82%

4010 Wynagrodzenla osobowe pracownikÓW 102060 41697, B0 40,86%

4A4A Dodatkowe \,\Ą/nagrodzenie roczne 6500 6305,00 97 ,A)ah

4110 składki na ubezp eczen]a społeczne 24764 11471 ,48 44,72%

4120 skł2dki na Fl]ndUsz Pracv 3500 1409 50 40,27%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46140 21595 04 46,84%

4214 Zakup materiałÓW i Wyposażen]a 20000 3148 26 15,74%

4224 ZakUp środkóW Ż}Ą/,/ności 30000 1 71 91 ,83 57 ,31%

4240 zaKup pomocy nauKowycn
.]vn.Lh,.?n\/.h ] tząi.'óLŻ 18204 0,71%

4260 Zakup energil '10000 8430,61 84,31%

4280 ZakLrp usług zdrowotnych 100 000 0,00%

4300 Zakup usłuq pozostałych 107425,3 14036,95 13120/0

4370

opłata Ż t}łułu zakupu Usług
te]ekom un kacy] nych ŚWiadczonych W

stacjonarnej publcznej s eci
telefon czne .

900 302,80 33,64%

4410 Podróze słuzbowe krajowe 800 0,00 0,00%

4430 RÓzne opłaty iskładk 200 200,00 100,00%

4444
odpisy na zakładowy fundusz śW]adczeń
soc alnvch

3500 2625,04 7 5,00%

4610
Kosztv postępowania sądoweqo i

prokuratorsk eqo
200 000 0,00%

470A
Szko en a pracown kóW niebędących
cŻłonkami korpusu słUżby cy\,V nej

5000 900,00 18 00%

3KĄR$r.J!t\ l'ł MISTR



ZałącŻnik nr 1

vwdatki na realizację zadań określonych w gmlnnym p.oglamie przeciwdziałania
narkomaniiŻa l półrocze 20'12r



załącznik ff 1

Dotacje przedmiotowe za l półlocze 2o12l '

r*o*&J,* MTEJSKt

Ć9mź1"*"
Karawna\niak

BURM

Marek

zakład gospodarki
mieszkaniowej w Sierpcu

skalkulowana na

1,37152 zl x I
,68m2 powierzchni

lokali xl2m_c= 1640832ł
dopłata do czynszu do
lokalj o obnizonym
standardzie do
eksploatacjilokali
mieszkalnych 12 206,88
m2 x 1 '37161 zł' za 1 m2

12 m-c = 2oo 917zł'



załącznik nr 1

Dotacje podmiotowe za I pólrocze 2012 l'

1 801 801 01 254Q
|_sza Prywatna szkoła
Podstawowa w Sierocu 115920 52793 45,540/0

80'l 80110 2540
l-sze Niepubliczne
Gimnazium w Sierocu 't29600 61345 47.330

801 801 10

Gimnazjum im. Biskupa
Leona Wetmańskiego W

Sierpcu 700000 285979.76 40.85%

921 92109 2480
Centrum Kultury i Sztuki w
SierDcu 828000 414000 50,00%

921 92116 2480
Miejska Biblioteka w
Sierocu 522500 261251 50.00%

921 92114 2480
Pracownia Dokumentacji
DzieióW Nliasta sieroca 108100 54049 50,00%

ogółem 2404120,O0 1129417,76 46,980/o

tsT Rz



(

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

załącznik nr l

ISTRZ

1 2 3 4 5 6 7 I
'l

zakład Gospodarki
Mieszkaniowej 10716,23 8 791 900 4655892,92 53,4'to/o I 706 100 4 302 071,69 417 337 ,46 49,41%

ogółem

Kośmider



Rachunek dochodÓW i( ]tków nimi tjnansowanych za l pólrocze 2o12r
załącznjk nr 1

plan na 2012 rol wykonanie na dzień
30.06.2012

wykonanie % na
dzień 30-06.2012

Przychody 1103527,00 630346,46 57,12't

801 ośWiata ] wychowan e 532927,0C 32A0i7 94 61,55%

80101 Szkoly podstawowe 130325,0C 74811.44 57,4f/t

sp3 80000,00 34154,71 42,69yt

sp2 50325,0t 40662,7i 80,8001

80104 347797,AC 244442,14 63,0301

67433,0( 48325,64 71,66%

Mp nr2 130000,0c 79106,9t 60,85%

Mpnr3 99864,0C 55708'8ł 55,7Ao/r

Mp nr4 90500 0t 61300,7e 67,740/r

80110 Gimnazja 14805,0t 8778 '3ę 59,29%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 570600,0c 302308,5t 52'9aó/,

85401 Świetiice sŻkolne 570600,0( 302308,52 52,98o/r

sp3 250000,0( 139557,'l 55,a20/r

sp2 21612A,A{ 112542,6C 52,070/.

G \,,1 104480,0C 50208,8C 4A,060/.

Koszty 1103s27,0( 567122,7t 51,390/r

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 570600,0c 285948,3a 50,'1101

85401 570600,0r 285948,34 50,11'1

sp3 250000,0c 130407,1 52,16"1

sp2 216120,OC 108400,8C 50,16ó,Ą

GIM 104480,0C 47140,3! 45'120ł

801 ośwlata lWychowanie 532927,0{ 281174,42 52'76.ł

80101 sŻkoły podstawoWe 130325 0C 36597'9€ 24,04%

sp3 80000 0c 14727,62 23,410/t

sp2 50325,0C 17810,31 35,5101

80110 Gimnazja 14805,0C 420,5( 2.840/"

80104 Przedszkola 387797,O( 244155,94 62,964/4

Mp1 67433,0t 48325,6: 71,66%

Mp2 130000,0t 79106'8€ 60,85%

Mp3 99864,0( 55681,1 55,76%

Mp4 90500,0c 61042,21 //1 6z,4sd/.

s KĄRfr.,Ńi| |, r'ł l EJsKl
błolłflą ł!3icgowa

T R z
Kośmider
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Wieloletnia Prognoza Finansowa
załącznik nl 2

^łodk0lIóry.hńowawad5J

Strona 1



" PżeŻna&eńie pla.Ówanej nadwyŻki budżetowej ]est sz-eodÓwo ÓpiŚańe w Óbjaśnieńiach



wskażn ki z ad 169/170 slfp

I 10

1 217 460 6a 1 217 464,61 0,0{ 4 25A O12 5t 00( 1124y\ 11,2Bvl

00( T 45vl 19341

765 210,0( 765210 0( 00( 1192Ą 592'5' 0,0( 0,0t 22 alv\ 22,41e/, 2 04v,

765 210,0( l0 994 995 51 00( 0,0( 20 alvl 20,419, 1,A2vl t azq

2012 1 604111,2" 1033234 5:
1 604 111,2 11 725 244 3i 0,0( 26 AAot

2413 1 aa3 222,31 1 AO3 222 3t 00( 9921 942,0 0,0t 22 72at 22,T2j/, 5,35ł

2014 1 a03 222')ź 1 AO3 222,31 0,0( 3 114 759 5( 00(

1 792 722 3t 17927223i 00( 6 326 037.3t o,o( 1t,65t

2016 1 124 422 3, 1 124 822 3i 5 201 215,0t

2411 \ 124 422,31 1 12Ą a22'3' 0.0( 4 076 392 7l 00( 4,324/, a,32et

1 115 a21'Ą( 1 115 421,41 0,0( 2 960 5712, 00( 5,4301

940 395 3i 930 395,3: 00( I 979 675 9l 3 A3vl 215v\ 2,15v,

980 095 3: 9304S53: 00( 994740,61 0,0( 0,0t 2,Aavt

2421 998 780 6: 9947306t 0,0( 0,0( 'l 90ł
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załąaznik ff 2
2) umowy' których realizacia w roku budżetowym i W latach następnych iest niezbędna dla Żapewnienia ciągtości działania iednostki i
których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz
przedsięwzięó

Łączne nakłady finansowe i limity
zobowiązań

L.p.

okres realizacji

Rozdz.
Jednostka odpowi€dzialna

lub koorclynująca

Łączne
nakłady

Limit
suma limitów

pżyjętych w
Limit na
2012 tok

wydatki

dzień
30 06 2012r

wydatki

dzień 30.06.2012r odchyleniaod do

952 508,5C 952 508,5C 952 508,5( 471604,2! 257088,7( 54,51o/,

' wyclatki bieżące 952 508,5C 952 508,5C 952 508,5( 471604,2ź 257088,7( 54,510/,

1.lbl
ulrzymani€ zielen] na terenie miasia dział 900
rozdŻiał 90004 _

2411 2014 Urząd l\riejski W Sierpcu 282 100,0C 282100,0C 282100,0( 13640C 51605,2C 37 83"/,

Żadanie będzie

2 tbl

ulrzymanie zimowe dróg na lerenie miasta
s]erpca dział 900 rozdział 90003 _ Utrzymanie
zjmowe dróg na terenie miasla sierpca dział
900 rozdział 90003

?011 2D13 Urząd l\,4]eiski w sierpc! 670 408,5C 670 408,5C 670 408 5( 335204,25 205483 5( 61,3001

- wydatki majątkowe 0,0( 0,0( 0,0(

4łąz
ośtaider


