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uchwala, co następuje

Rada Miasta

s1.
Dochody w łączrej kwocię 42 323 723'50 zł, wtym:
1) dochody bieŻące w kwocię: 41 673 723,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: ó50 000zł,

'

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały'

s2.
1. Wydatki w łącznej kwocie 44 578 319'96zł. w tym:

Ilwydarki bieżące w kwocie 40 087 439'8l zt.
2)wydatki majątkowe w kwocie 4 490 880,15 zł.
zgodlie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwĄ.

-

2. Wydatki budŹetu obejmująplan

uchwaĘ.

łydatków bieżących i majątkowych zgodn|e z załącznlkiem nr 2

do niniejszej

s3.
1. RóZnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżefu w kwocie
2254 596,46 zł,I<tóry zostante
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pozyczki w kwocie 2 000 000.zł,
2) wohych środkówjako nadwyżi środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wylikających z
rozliczęń wyemitowanych papięrów wartościowych, kedytów i poiryczek
iat uoiegłych"w l$ocie zśi\ga'ąa

i

zl.

2.

'Przychody

budżetu w wysokości 3998 381.zł, rozchody

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

w wysokości 1743'784,54'zł,

zgodnie z

s4.
I imity'zobowiązań z tytułu emisji pap_ięIów wartościo\Yych oraz kedyów i
sfinansowanie przejściowego defic}'tu budżetu w kwocie 500 000zł,
sfinansowanie planowanego deficyfu budżetu w kwocie 2 00o o00 zł,

1)
2)

p

oĘczek zaciryanych na:

ss.
1' Rezerwę ogólrrą w wysokości 150 970 zł.
2' Ręzerrłry celowę w wysokości l l0 500 zł,

w tym na:
a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu

Ęzysowym w wysokościl l0 500 zł,
só.

l.

Dochody

2.

Dochody i wydatki związane z
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
'rea!|zacją
jednostkami samolządu ter}'todalnego
, zgodnle z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwĄ.

i wydatki związane z realizacją zadań z zabesl administracji rządowej i inrrych zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

s7.

1.

Ustala się dochody z tytułu rłydawania. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
na

realizację zada6 określonych w gmirurym

programie

profilaĘki I

rozwiązywania

pi"bl;;;;

.
alkoholorłych, zgodnie z załącmikiem nr. 6 do niniejszej
uchwiĘ.
Usta|a_ się wydatki na realizac.ję zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii
ąodn|e z załącmikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
$8.

)

Dotacje plzedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sięĘcu Z
6łufu dopłaty do:
a) dotacja na podstawię stawki jednostkowej dopłaty do c4łlszu
b) dopłata do cz).',szu lokali o obniżonym standardzie eksploatowanych lokali mieszkalnych
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwaĘ.
l

1.

Dotacje podmiotowe dla:

1)

I-ej Prywatnej

SzkoĘ Podstawowej w Sierpcu.,

2) t-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
3) Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
4) Domu Kultury w Sierpcu,
5) Miejskiej Bibliotęki w Sięrpcu,
ó) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sieęca
- zgodnie z załącznikiem rrr 9 do niniejszej uchwały.

2.

Dotacje celowę dla podmiotów zaliczanych

załączrrikiem nr 10.

i

niezaliczanych do sektora finansów pub1iczrrych zgodnie

se.
Plan przychodów i kosztów zakładu budŹetowego Zgodnię z załącznikiem nr l1 do niniejszej

uchwĄ.

s 10.
Plan finansowy dochodów i vydatków nimi finansowanych zgodnie z załącmikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

s 11.

1.

wydatki budŻetu gminy na zadarria inwestycyjne na 2012 rok na zadania inweĘcyjne zgodnie z zzłącznikiem
nr 13 do niniejszej uchwĄ.
$ 12.

Upowaaia się wójta'Burmistrza,/Prezydenta do:
1) zaciągania kedytów i pozyczek oraz emisji papierów wartościołychna pokycie występującego w ciągu

2)

roku przejściowego dęficytu budŻetu do wysokości 500 000 zł,
przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie
finansowym jednostki,

3) lokowania wolnych środków budżętowych na rachunłach banłowych w innych bankach,
4) zmlart w ramach planu zadań inwęstycyjnych bez moŹliwości wprowadzenia nowych zadań i
zadarl przyjęty ch

5)

do dokonywania zmial w planie wydatków w zakęsie vydatków na uposaŻenia

stosunku pracy Z \łyłączeniem przeniesień wydatków między działami'

s 13.

i

rezygnacji z

łynagrodzenia ze

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

s 14.
Uchwała wchodzi w życię z dniem l stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzięnniku
Urzędowym
województwa Mazowieckiego oraz umięszczęnie na stronie ue gminy sierpc. "

sięĘc'dnia 20l1-11_10

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i mateliały oklęślone w uchwale procedurall ej na2012 r.:
1.realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:
a./

inwestycje drogowe

b/utwoŹenie centrum KulfuIy i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącęgo Domu Kultury
d/kanalizacja deszczowa i sanitama w mięścię

flimę zadania inwestycyjne w mieście wg załącznika Nr

17 do budżętu

Z.Zabezpieczenie środkÓw na realizację zadań własnych
3.Realizacja zadan zleconych
Częśćopisowa do budŹefu Miasta sierpcana2072f'

Planowane dochody Budżetu Miasta na 20l lr. okeśla się na kwolę 42 323123,50
a \łrydatki na kwotę 44 578319,96 zł
Budżet opracowano na podstawie poniższych przepjsów:

zl

1.Ustawa o samorządzie gminnym Z 08.Iu' 1990r.tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz.159l z 73.Xll.200lr. z
pómiejsłmi zmianami.
2.Ustawa o finansach publicznych z dniaI1 sierpnla2009 r.Dz. U.Nr 157poz. 1240
3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z l2 stycznia l99lr./tekst jednolity DZ.U'NI l2l poz'844 z2006r-/z
pózniej szymi zmianami.

4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr 203 poz'I966.z 13 listopada 2003r. z

pÓmiejsZymi. Zmianami.
5.obowiązująca klasyflkacja budżetowa
6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010r.
projel1em uchwały budżetowej.

Nr 358XLIIV2010I.w

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2012 r' uwzględniają:
I 'założęńa do budżetu PańStwa na 2012I.

sprawie określenie Ębu prac nad

2.Przewidywane wykonanie budżęfu M|asta za 20l lr.
3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatoweji równoważącej udziałach w
podatku dochodowym od osób flzycntych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie
Wydział Finansów i Budżefu o planowanych dotacjach na zadania własne i zleconę a takŹe dotacje na Zadania
Zawarte na podstawie porozumień

Do budŻefu Miasta S I E R P C A na 20 12 r. przyjmuje się:

DOCHODY

42 323 723

w tym:

'50

zł

-dochody własne

122I9

850

zł

-udział w dochodach budŹetu parlstwa w podatku dochodo*ym
od osób fizycznych
od osób prawnych

12

3l2

589

zł
zł

subwencja oświatowa
częśćrównoważąca subwencj i

9 202 659 zł
32'] 685 zł

_dotacje cęlowę na zadania zlecone
-dotacje na zadania własne

6

3ll

1

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich

WYDATK

450 000

974 zł
048 900 zł

450 066,50 zł

44 578 3I9,96 zł

I

-wydatki bieżące

40 08'7 439'81

-wydatki majątkowę

4 490

zł

880'l5 zł

W t).rn:
-zadania zlecone
-Zadania własne

6 311 9'74
1 048 900

zł
zł

Częśćopisowa dochodów miasta na 2012r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2 % planu budżetu 970 000 zl
Planowane wpływy zanajem i dzierŻawę składników majątku miejskiego l00 000zł., planowane Wpływy
opłat Za wieczyste

użlkowanie działekŻŻ\ 000 zł,

Z

Planuje się wpływy gminy z Ętułu sprzedazy składników majątkowych ó50 000zł

budżetu

_ 456 066,50zl
stanowi 1% planu
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 450 0ó6,50zł
wplywy z oplary cmentamej 6 0002]
Dz 710 Dzialalność usługowa

Dz 750 Administracja publiczna

stanowi l70 planu budżetu

-

160 496 zł'

Dolacja na zadania zlecone przyjęta zgodlie z pismem Mazowieckiego Urzędu WojewÓdzkiego Warszawie
Wydział FinansÓw i BxdŻefi z 24'X.ŻII l r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na
2012 r. w wysokości I34 774' zł' Dotacjaprzeznaczona jest na obsługę Zadańbieżących z zakłesu administracji
rządowej zleconych miastu. sąto Zadania Urzędu stanu cywilnego, Wydziału spraw obywatelskich i Wydziału
Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpĘwy z czynszls oraz wynajmu lokali będących
własnościąmiasta l0 000. zł., polozumienia międzyjst plowadzenie KZP 4 622 Zł.

Dz 751 Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądorłnictwa

stanowi 0oń planu budzetu

_ 3 300 zl.

Dotacja celowa z budżętu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia
04.X.2011r. przentaczona jest na prowadzenie rejęstru iaktualizacja wyborców prowadzony przezWydział
Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-7

000

zl

Dotacja celowa na obronę cy"wilną z budżętu państwa wg informacji plzyjęta zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżętu z24-X.2oI1r. informującyrn
o planowalej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2012 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpĘwy z
mandatów nakładanych przez SM 6 000 Zł.

DZ756Dochodyod osób prawnych fizycznych iodinnych
Stanowi 557o planu b\Jdżęfu -23 232
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w dziale tym planowane

są wpłyły z podatków i opłat lokalnych
opłat, w rym:
Podatek od nięruchomości od osób prawnych 5 200 000zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycmych 2 300 000zł.

s06zł

na2012rokoraz inne wpływy z podatków i

Podatek od środków ffansporto\łych od osób prawnych 390 000 zł.
Podatek od środków tlansporto\łych od osób fizycznych 291 0o0zł.
opłata od posiadania psów 29 000 zł.
Podatęk od czynności cy.wilnoprawnych od osób prawnych 15 000 zł.
Podatek rohy 48 023 zł.
Podatek leśny1 000 zł.
opłata targowa plan la Ż012 l. 264 000 zł' opłata pobierana je st przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który
otrzymuje 50 % prowizji od całościściągniętychwpłat.
odsetki od nieterminowych wpłat _ 14 894 zł.

Dochodami gminy są
opłata skarbowa planowala kwota 300 0002ł.
WpĘwy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 35o 0oo Zł. \łpływyz innych opłat
|07 000zł za1ęcie pasa drogi, wpłyły z opłaĘ adiacenckiej 50 000zł,
oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:
Kalta podatkowa planowana na 20l2 r. -70 000 zł
Podatek od c4łnościcy.wilrroprawnych planowana kwota l 000 000 zł.
Podatek od spadkÓw i darowim planowana kwota 40 000 Zł,
Pismem z l'7.x.20ll Ministerstwo Finansów poinfotmowało o planowanym wpĘwie udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.
Planowana kwota \łTnosi 12 312 589 zł.
Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 20l2 r' vynosi 450.000 . zł., udziaĘ
są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz 758 Różne

rozliczenia

stanowi 23 % planu

budżetu 9 546 374 zl.

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowejna2012 lok Pismo Ministra Finansów
Częśćoświatowa subwencji
9 20? 659 zł'
CzęśĆrównowaząca subwencji ogólnej dla

Róme rozliczenia finansowe l6 030 zł
Dz 80l oświata iwychowanie

gmin

I tak:

327 685 Zł'

stanowi

1%planubudżetu 375245

zl.

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a takze wpływy odpłatnościod rodziców za usługi Przedszkoli
ogółem 330 488zł. oraz 7 600 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole
dzieci z gminy, porozumienie Zawarte w 2011r gimnazjum miejskim w Sierpcu doq'czącym oddelegowanego
placownika minowanego do peŁrienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 7572ł,

Dz 852 Pomoc

społeczna

stanowi 18 % planu budżetu 7 432 736 zł.

o planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację plzyjęta Zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu WojewÓdzkiego Warszawie Wydział Fńansów i Budżęt! zl4.X'Żoll l .

oraz o wpływach z usfug na opiekę społecmą w planach Miejskiego ośrodkaPomocy społecmej, w tym:
Dotacja na ubezpieczenia
16 200zł zad'anię zlecone i 28 900zł zadania własne
Dotacja na świadczenia
6 089 000 zł. zadulia zlecone
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczrre 6'1 700 zł .zadania zlecone

zdrowotne
rodzinnę

Dotacja
Dotacja
Dotacja
Dotacja

dla ośrodka pomocy społeczrej
na zasiłki i pomoc na nafuIze

2'19 0O0 zł. zadania własne z budŹetu państwa
210 000 zł' Zadanie własne Z budŻętu paristwa

stałe
dożywianię

na zasiłki
35I 000 ń' Zad,aniawłasnę z budżetu p'aństwa
na
l80 000zł. zadania własne z budżetu p'aństwa
Wpływy do Urzędu za:odpłatnośćza obiady kwota 63 0oozł, odpłatnośćZa pob}t w DPS kwota25 236zł.

odpłatnośćza usługl opiekuicze 12 70Ozł, za|iczka alimentacyjna 50 000zł

Dz 900 Gospodarka KomunaIna i ochrona środowiska

plan

budżetu 100

000 zl.

wpĘwy z róanych opłat 100 000zł.,
D2926 kultura ftzyczna i sport

000 zt

'10

Dochody z najmu MOSiR

częśćopisowa do planu iĘ/datków miasta na 2012 rok.

010 Rolnictwo i Łowi€ctwo
wpłaty 2% od podatku lolnego na rZęcZ IZb

1200

Rolr czych 1.200zł

150 Przetwórstwo Przemyslowe

zl

5 115,05

zl

Dotacja dla samorządu wojewódawa mazowieckiego pŹez budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez slwoŹenie Zinteglowanych baz wiedzy o Mazowszu

Łączność

stanowi 2 9/o planu budżetu jest to kwota
l229 999'94 zł
4l5 089 zł na remonIy biężące zwiąZanę z utrzymaniem ulic i chodników Planowane śródki
na ubezpieczenie dróg miejskich 6 000.zł . Pozostałe usługi zwięane z utrzymanięm dróg placów w
mieście2OO000 Zł. Planowanę inwestycje drogowe w mieście na kwotę 608 910,94 zł szcź€gółowo opisane w
600 Transport i
Planuje się kwotę

Załącmiku .do budżefu

mieszkaniowa

700 Gospodarka
stanowi 3 oź planu burlżetu jest to kwota
l 552116 zł
dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 3ó5 000 zł
Prowizja dla ZGM z opłat talgowych 1y,000 zł 50 % planowanych wpĘwów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
kwota 40 000zł na pozostałą działalność.Środki na podziĄ ,wyceny lokali i działek w celu gospodarońania
gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowę .Wykupy gruntów pod
projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę , odszkodowania za drogi przójęt-e na właśność
Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, zlecenia kwota l 0l5 716
wraz z zadaniami inwóstycyjnymi opisanymi
w załączniku inwes6'cyjnym

zł

7l0 DzialaInośćusługowa

stanowi 2%o p|an budżetu

Plan zagospodarowania przestrzęnnego miasta 61 377 Ą.

597 707

zl,

i

Projekt realizowany z dofinansowanięm środków z EFRR EFS oraz wkładem miasta pn'' Wspieranie
przedsiębiorczości dla pomyślnościrozwoju ziemi'' Sierpeckiej'' 53633o złw tym koszty kw'lifikowane 480
440zł orazkwota 55 890zł to koszty niekwalifikowane.
750 Administracja publiczna

stanowi 12

9/o

planu budżetu

5 182 133,97 zl.

z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r
z budżetu pańStwa' Planowane wydatkI na 20l2r. wynosząl34'l74 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w
Na zadania zlecone wykonywanę pfzez miasto cZęśćśrodków otrzymujemy

tym:2osobywUIZędzieStarruCywilnegoi3osobywWydzialeSprawobywatelskich1osobawWydziale

Działalności Gospodarczej .Środki te vystarczają na poĘcie *ynagrodzeń i pochodnych ocl wynagrodzeń
pozostałe koszty ponoszone są przeŻ miasto. Kupowarre są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumeiata

czasopism , szkolenia pracowników Wydziału Spraw obywatelskich, USC i DziałalnościGospodarczej., zakup
druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USc Planowane są opra*y ikt stunu
cywilnego opłaty za program do ewidencji ludności i USC. Planowana podrły zka zgodnie zprzepisami. Plan
rocmy lącznie z dotacją Z budżefu pań stwa 53'1 l23 zł
Srodki dla Zarządów osiedli na wykonywanie zadań związalych z osiedlami l_6 kwota 42 500 zl oraz uydatki
na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 19 654,16zł- wkład
własny do projektu'' Rozwój elektroniczrej administracji w samorządach wojewódŹwa mazowieckiego
wspomagającej niwe]owanie dwudzie]rrości potencjału wojęwództwa,'

Rada Miasta
W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na szkolęnia
radnych' na obsługę rady, na zakup matęriałów biurowych. W Ęm dziale planuje się środkina wvdawanie
biuletynu ,,Nasz Sierpc''olaz wyjazd lęprezęntacji samorządowców na mistŹostwa Polski Samorządovców oraz
innych zawodach
roczry ogółem 435 I00 zł.

Zadania własnę

'.Plan

Zatrudnienię pracowników administracyjnych pracowników i obsfugi .Wynagrodzenia pracowników i
pochodne, wypłata odpraw emerytalrrych dla pracowników odchodzących na emeryfurę, nagród jubi|euszowych
dla pracowników ,planowana pod\łyżkaw 2012r . umowa zlecenia na aud}'t, opłaty za transmisję w telewizji
kablowej,
Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup częścisamochodowych Zakup Dziennika ustaw,Monitora,
Dziennika Urzędowego Minisfia Finansów , prasy codziennej, opłaty Za przedłuŻenie uzytkowania program i
licencji wszystkich wydziałów. Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety,tusz do drukaiek. Naprawy
sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, drobne naprawy
Konserwacja alarmu, usługi pocŻowe, opłaty za telęfony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu,
czynsz za domki w Szczutowie opłaty Za światło,ciepło' za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych , obsługa
prau'na ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 3 684'756,81 zł'
Plomocja Miasta SieĘca
Bieżąca działalnośćimprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania noworocme, organizacja imprez w dniach 1-3
Maja i koniec lata 'Sylwester w mieście,organizacja ,,Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Btowarem'
organizacja Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, organizowane przez Wydział promocji wspÓJrrie z
Komisjami Rady Miejskiej obchody świątnalodowych, organizacja cyklicznych łystaw w mieście oIaZ koszty

Ieplezentacyjne związane z promocją drŃ kalendarza., współorganizacja Jarmarku BenedyĘńskiego,
współorganizacja Biegów sierpienicy, orgalizacja imprezy miejskiej. wspólnie z gminami ościęnnymi wystawy.
KoncerĘ' oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków' Środki na promocję orkiesiry Mie;st<iij

wynagrodzenię Kapelmisffza. Plan roczny łącznie 463 000 zł

75l Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwow€j
prawa

wydatki zwlązane

Z

Kontroli i Ochrony

prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru \łyborców.

3.300

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 7o planu budżetu 432 4I7
wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją SprZęfu techniczto-wojskowego oraz szkolenie

zl

zl

obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego l.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej
przemacza się kwotę 431 417zł na Zatrudnienie 5 placowników
ponoszone są na wynaglodzenia i
'wydatki
pochodne' Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu,
opłary Za używanie urządzeń
radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środkina w}płatę za godzllly nadljczbowe udział stlaży w obsłudze
imprez organizowanych przez miasto olaz na badania pracowników Strazy ,ubezpieczenie samochodu opel
Combo ,zakup paliwa, naprawy samochodu. Zakup nowego samochodu.

Publicznego

757 obsluga Długu
stanowi l70 planu budżetu
spłata odsetek od poączek i kęd}'tów zaciągniętych przez miasto 550 000 zł
758 Różne rozliczenia
stanowi 0 7.l
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązując1,rni przepisami na zarządzanie kryzysowe
w mieście Sierpcu 110 500zł oraz 150 970 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

550 000

zl

261 410 zł

801 oświatai wychowani€
stanowi 34 7o planu budźetu
15 24I842 zl
Na prowadzenie SZkół Podsta'vowych, Gimnazjów oraz Plzedszko]i pIzęZnacza się środki z subwencji
oświatowej planowanych przez budŹet państwa oraz środkiwłasne z budżefu miejskiego. I tak:

ll5

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej planowana dotacja
920 zł z
uwzględnieniem wzrostu utrz]łnania od sĘcznia 20 12
/ przewidywana liczba uczniów od I-VIII_ 17: od IX-XII_23l
Szkoła Podstawowa Nr 2
Liczba uczniów w roku 11/12 - 582liczba oddziałów 25
szkoła Zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,5 od I-viII, 22,5- IX-XII 201lI.
mianowanych I-VIII_7 -IX-XII- 8 , kontraktowych l-vIII-7,5 i IX-XII 6,5 etatów,
3 etaĘ administracyjne,7 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 88/89 .
liczba zajęĆ pozalekcyj nych 23
Planowane rłydatki w Szkolę Podstawowej Nr 2 kwota 3 017 465 zł w
Ęm:
planowanę wynagrodzenia nauczycieli, obsfugi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowę wynagrodzenię
rocznę
i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych
,ubezpieczenie budynków,Zakup matęIiałów biurowych do ogó]nego użytku i do komputęrów oIaZ
przewidywane remonty bieżące w budyŃu szkoĘ
środkina organizację imprez sportowych.
Przyznaje się środkina opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanię.
Srodki na odprawy emęr}.talne , nagody jubileuszowe
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjahy' nagroda roczna, koszĘ utrzymania księgowego Na nagrody
w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .
Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora
Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty Ióżnę,
odpis na fsz świadczeń socjahych. Remonty bięŻące
Szkoła Podstawowa Nr 3
Liczba uczrriów w roku 1 1/l2- 539 lic zba oddziałów 22
Liczba etatów naucz1'cieli dyplomowanych 24,82/24,8Ż
mianowanych 13,44/13,44,ko\traktowych 5,\|l5,2Ż, Zatwierdzona w projekcie liczba ętatów administracyjnych
3 obsługi 8,ó5 .Li'czba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 27 tygodniowo.
Ltczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny b'godniowo.

Planowane rłydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 2'72 606 zł w tym na
Wydatki planowane na w1'nagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynaglodzeń + dodatkowe
wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki biezące ciepło' woda, zakup pomocy naukowych
ubezpieczenie bud1mków ,Zakup materiałów biurołych do ogólrrego uĄtku i do komputerów oraz
przewidyrłane remonty bieżące w budynku szkoĘ
Przymaje się środkina organizację implez sportowych.
na korzystanie młodzieŻy Z basenu, na opiekę medyczną
Srodki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Wydatki na lłynagrodzenia ,pochodne, fsz socjalny nagroda roczta, kosŻy utlzymania księgowego oraz
wydatki inwestycyjne
W budżecię miasta zaplanowano kwotę 1 l 0002ł na słpendia dla ucmiów szczególnie uzdolnionych zgodnie z
uchwałą Rady Miasta orazkwota 240 000zł na zadania inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym na
2012r
Kwota 3ó3 102zł zaplarlowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ff 2 i nr3 są to wydatki na
wynagodzenia, pochodne od rłynagrodzeń, zakup energii, Zakup usług remontowych pIZy dostosowaniu klas do
wymogów.
Miasto ponosi wydatki na utrzymanie cŻerech Przędszkoli Miejskich.
Przemacza środkiwłasne budżetu i pobiera opłatę od rodziców.
Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:
Przedszkolę Nr 1 przewiduje na rok

Liczba ętatów nauczycielskich 5,80
Liczba etatów administracyjnych 0,5
Liczba etatów obsługi 4
Li.czba zatwierdzonych godzin 125

ll/I2-

78 dzieci w 3 grupach

planowane są wydatki na utlzymanie Przedszkola 611 30ó zł
w tym: planowane wpływy z odpłatnościopłaty od rodziców i odpłatnośćza dzieci z gminy Sierpc zgodnie

porozumieniami

.

z

Najwięj<sze koszty to płace i pochodrre.
Za

wydatki bieżące to koszty enęrgii cieplnej
nieczystości, opłat
'wywozu
telefony i światło,zakup materiałów biurowych i pomocy naukówych.

Przedszkolę Nr 2 przewiduje na rok
Liczba etatów nauczycielskich 9,09

1

l/12

150

dzieci w

ó oddziałach grupa,,0',

1

Liczba etatów administracyinych l
Liczba etatów obsługi 12
Liczba zantierdzonych godzin 21 8,5
w tym liczba godzin ponad rłymiarowych 37,5
Zaj ęcia dodatkowe o płacane przez rcdziców ry,tmika, j
ęzyk obcy
planowane są wydatki na utrz)łnanie Przedszkola 1 l94 227 zł (z wydatkami na
dzieci niepehosprawne)
w t1łn: planowane wpĘwy z odpłatnościod rodziców i odpłatn ośćza dziec|z gminv
sie.pc
z '

porozumieniami

"gooiie

.

Najwię_ksze.koszty to płace i pochodne _ wydatki bieżące to koszĘ energii cieplnej
,wyrvozu nieczystości, opłat
za telefony i światło,zal'rrp materiałów biurowych i pomocy naukowych.

PŹedszkole Nr 3 przewiduje na rok l l/l2 104 dzieci w 4 oddziałach i l oddział
,'0'
Liczba etatów nauczycielskich 7,05 etatu
Liczba etatów administracy|nych l
Liczba ętatów obsługi 9 etatu
Liczba zatwięrdzortych godzin l55 w Ęm ponadwymiarowych l
Zajęcia dodatkowe z budzetu Przedszkola religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, rytmika
planowane wyda&i na utrzymanie Przedszkola 868 068 zł
W tym: planowanę wpłyvy z odpłatnościod rodziców i odpłatnośĆza dzieci z gminv
Sierpc zgodnie z

porozumieniami

.

Najwiętsze koszĘ to płace i pochodne

_ Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej
,rływozu nieczystości, opłat
za telefony i światło,zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Remonty_bieźące Przedszkola.

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

ll/12

ętatów nauczycielskich 6+0.55
ętatów administracyjnych l
ętatów obsługi 10

l1O dzięc|w 4 oddziałach

zatwierdzonych godzin I 57,5
W tym godzin ponad wymiaro*ych 18,5
Zajęcia dodatkowe z budżefu przędszkola l godz. religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rcdziców 2 godzny język obcy angielski ,2 godziny
rytmika
planowane vydatki na uffzymanie Przedszkola 838 694 zł
w tym: planowane \łpływyz odpłatnościod rodziców i odpłatnośćza dzieci z gminy Sierpc zgodnie

z

porozumieniami .
Największe koszty to płace i pochodne. wydatki bieżące to koszty ęnergii cieplnej
,wywozu nieczystości, opłat
za telefony i światło,zakup mateliałów biurowych i pomocy naukołych
Kwota 14ó 200 to środki na inwestycje opisane z załącmku inwestycyjnym na 2012I
Gimnazja Miejskie
I sze Niepublicme Gimnazjum w 2012 r planowana dotacja I29

uwzględnieniem wzostu od stycznia 20l2

600 zł1przewidywana liczba uczni ów 24

l24

z

Gimnazjum im.Biskupa Leona wefinańskiego w Sierpcu w 11/l2 planowana do tacja przewidywanaliczba
rcmtów 751120. dotacja 700000 zł z uwzględnieniem wzfostu od stycznia 2012
Łącmie dla l-ego gimnazjum Pryvatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji w}.nosi 829 ó00 Zł
Gimnazjum Miejskie
Liczba uczniów w roku 11/12 460Liczba oddziałów 20
Liczba nauczyctel| dyplomowanych 32'67/36,67 mianowanych 9/5 kontraltowych 4,27 /4,27,sta4stów o,5
Zatwierdzona liczba ętatów administracyjnych
obsługi 8 zatwięrdzona liczba godzin ponad wymiarowych
84/88 plus 15 Zastępstw
Planowane ogółem vydatki Gimnazjum 3 656 056 złw Ęmrr'

3

płace dla nauczycieli, obsfugi ,pochodne,l3 tka i fundusz socjahy, ciepło' woda, energia
elektryczna ,zakup
pomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputelów i druk-arek
opłaiy składek z'a
ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz biężące ręmonty
Przymaje się środłina organizację imprez sportowych, na korzystanie młodzieży z basenu Przyznaje
się środki na opiekę
medyczną srodki na odprawy emęĄłalnę, na nagrody jubileuszowe. wydatki na wynagrodźeniąpochodne,l3tka
fsz
socja1ny, koszty uhzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szkolnych.

Wydatki związane z dowożeniem dzięci do szkół miejskich zaplanowane 9oo zł
Planowanejest dokształcanię i doskonalenie nauczycieli to kwota 76 698Zł
Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 18 365 zł
Szkoła Nr 3 lolo funduszu płac kwotazl 5o0 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota2z 300 zł
Przedszkola t l3 024zł,Nr2-4 993zł, Nr3-3 456zł,Nr 4 3 060zł

Dz 851 Ochrona Zdrowia

oń

planu budżetu
stanowi 1
370 000
Planowanę środkiw programie na zwalczanie narkomanii kwota 25.ooo zł
Na wydatki związane z konkulsami'stowarzyszęi pożłtk! publiczrrego programy profilaĘki zdrowotnej
olganizowane wśró d dziec| i młodzieży szkolnej kwota 20.000 zł.
Planowane wydatki na świetlicę Środowiskową 231 9ó0 zł w tym :zgodnie z programem alkoholowym
Planowarre wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń,fsz świadczeń socjalrrycń
Wydatki bieŹące zakup środków czystości ręczrików wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy

zl

dydakĘcznych ,zakup artykułów zywnościowych .Przygotow ante zup dlaludzlzprobiemami alkoholorq,mi.
Pozostałe wyda&i bteŻące na organizację świetlicyśrodowiskowej związane z prowadzeniem świetlicy'

Przecjwdziałanie alkoho]izmowi przezprowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieói, programów informacyjnych,

współdziałaniezpolicjąwynagrodzeniaKomisji,zleceniabadańorazsz*o\etg0sąóa.r*rtazsoóaź
przeznaczeniem na dotację celowąna pomoc finansową udzielaną między jst UIZąd Miasta Płocka na
kosŻów utrzymania izby wytrzeźwień w PlocL-u.

Dz 852 Pomoc Spoleczna

stanowi 23 70 planu budżetu

poĘcie

10 218 390

zl

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 etatów pracowników.
Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagród zenie rocme oraz odpis na fsz
świadczeńsocjalrrych ' Pozostałę środkiprzeznaczone sąna zakup artykułów zywnościowych oraz na
prąlgotowanie posiłków dla podopiecmych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność
za
kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecmej Łącme wydatki na prowadzenie Dziennego Domu
Pomocy Społeczrrej 489 400 zł

- Zadnia w zakesie przeciwdzlałania pŹemocy w rodzinie

9 650zł_ dodatek specjalny dla pracownika

zadania, składki na ubezpieczenia społecme i fsz pracy' odpis na fsz śwsocjalnych, sźkolónia i źakupy

Ww

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z fszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżefu palistwa -na
rok
2072 przeznaczole zostaĘ środkiw vysokości 6 089 000 zł w tym na wynaglodzenia i pochodne
Zatrudnienię 3 etaty. oraz inne wydatki

- Wypłata składek na ubezpieczenla zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektórę świadczenia Z pomocy
społeczrej kwota 16 200zł zbudżęfu państwa i 28 9oozł otrzymane Z budŹetu państwa na realizację zadań
własnych oraz kwota 75002ł ze śIodków własnych miasta,

W lamach opieki społecznej mieścisię też \łypłata dodatków mieszkaniowych

wypłatę dodatków mieszkaniorłych, wynagrodzenie
mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącmie 9l1 Ż00 zł.

i

w 2olz roku przewiduje

się na

pochodne pracownika obsługującego dodatki

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emęrytalno rentowę środki Z budżefu panstwa
planowane na 20l2r.na zadania własne 2l0 000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych
,zasiłii okresowe,
gwaxantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz eme4łalny, składki na fi.mdusz rentowy
zasiłki

macierzyńskie .Planowane środki własne miasta 330.o00 zł wypłata zasiłków celorłych

,okesowe

-W ramach opieki społecznej planowane są środkina utrzymanie biura Miejskiego
ośrodkaPomocy Społecmej
Z budżefu miasta 598 840 zł. oraz zbudżęfu państwa kwóta}'.'9 00Ozł lN ramach planu ponoszonę
są wvdatki
na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie loc",'e + fsz
s".j,ińv
." óa";[i li*o""
otrzymywane śIodkina wydatki bieżącę przeznaczanę są na zakupy zwlązane z,it
"rL ..yrtoi"i,
ry-uni..
biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.
"i.ł'gę
W}płata zasiłków stałych

Z

budżetu panstwa -35l 0o0Zł oraz kwota 88 000zł ze środków Z budżętu
miasta

Usługi- opiekuicze i specjalistycane usfugi opiekuńcze z bndżet! państwa
67 200 złw Ęm rłynagrodzenia
pochodne środkiwłasne 556 500zł na vykonanie usług na rzecz osói
starszych p'""" o.guni'u".;ę

lcI?ierrs.

i

Świadczenia społeczne _doĄwianie uczniów kwota 180 000zł
Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

stanowi 27o planu budżetu

89l 429 zł

Planowane xydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynaglodzenia
w tym
wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od w;łragrodzeń i aoońoń
*ynug.oa""ni.
rocme planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emeqĄalna. Kwota 248
218 zł

3

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej NI
w tym wynagrodzenia nauczycieti
administracji i obsfugi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowę wynagrodzenie .oó^{ pńo*unu
*ypłutu

nagródjubileuszowych.

Kwota

388'16l zł.

Planowane wydatki na uhzymanie świetlic] w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia
nauczycięli
administacji i obsługi , pochodne od łrynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie .oc^i iwotu rco iso

i

fla191ane wydatki na wlpoczyrek letni dzjeci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i
letni i inne wydatki związane z edtkacyjną opieką wychowawczą 60 100zł w tym:
Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 20|2r zł dotacji dla stowarzyszeń
30 000 zł na
wypoczynek dzieci i młodziezy szkolenia, kwota 30 100 oraz pomoc materialna dla ucznió*::
ooo'ł
Planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na dokształcanie
Gimnazjum 400 zl

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona

Środowiska stanowi

i

doskonalenię nauczycieli świetlica

137o planu

butlżetu 5 416 000zł

planowane środkina oczyszczanie miasta Zimowe i letnie utrzymanie wg umowy
,zakup koszy na śmieci , i
naprawyjuż stojących ,usuwanie śliskościi odpadów śniegu z ulic i chołników, przewidywana
kwota to 1 4l0
000 zł., rozdztał 90003 oczyszczanie miasta. Kwota 2 ó71 o0ozł to środkina in*..ty.;" opirą1"
* załącznku
inwestycyjnym -kanalizacja sanitama i deszczowa na terenie miasta oraz zakup usług remontowych '
i
pozostaĘch w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 90001. Wydatki związanć zutylizacjąazbestu
rozdz
90002 kwota 50 000zł. w rozdz 90006 wydatki zwiąZane z opłatami na Urząd Marszałkowski zi
powierzchdowe zanieczyszczanie środowiska 32 000zł
Planowane środkina utrzymanie zieleni w mieście wg umowy, zakup ławek parkowych .Planowane
zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów. zagospodalowanie terenów komunalnych, prześwietlanie
drzew, kontynuacja utr4tnania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika.' wymiana i
uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzęw łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 2ó0 o0ozI
rozdział go004
opłaty za oświętlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świątecznemiasta i inne nie przewiJziane
zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicmego 845 000 ń rozdział 90015
W pozostĄ działalrrościw gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków,
Iemonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych
,na remont zdiói ulicmych i opłaty za
pobieraną wodę z tych zdroi oraz ime nieprzewidziane zadania np' wynajem ToI ToI do pośtawienia
ń te.enie
miasta łącnie przewidryana kwota 88 000 zł' rozdział90095

Dz 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa

Narodowego stanowi 57o planu

budżetu

228g

600

zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja.828 000 zł w planowanej dotacji są
środki przemaczone naKasztelanię i
inne imprezy zgodaie z kalęndarzem imprez na 20l) r Kontynuacj a zadatia
inwestycyjnego p.' ,pi*--.l"
centum Kultury i sauki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowęistniejącego
o"m"
l''"'u's: t ooo
zl wpisane w zalączniku inwesrycyjnym
Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 522 500 zł
Dla pozostaĘch instytucji kultury- Pracownia Dokumęntacji Dziejów Miasta
Sierpc 108 l00 na
wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

iiultif

Dz 926 Kultura Fizyczna i sport
stanowi l 70 planu budżetu
395 000 zl
Plan instlucji kulfury flzycznej 195 000 zł. MOSiR przeznacza się ni:, upowszechnienie
spotu i orlanizację
imprez sportowych zgodnie z uchwałą Rady viejsiie; Środki zostaną przeznaczone

na Zakup sprzętu
sp.olgyego' wylagrodzenia i pochodne. Uhzymanie mienia komunalnego t;.
oiiektow .po.to*yJ'nu'rtuaionl.
miejskim ,przede wszystkim środkiprzemacża się na uprawianie sporfu pizez
dzieci i młoazióz, i rłołu"ł'i
pracę z dziećmi i młodzieŻą Środki p'rzemaczone na wydatki ,*ięur"',
konkursami *o**r],r)"ńlo'ytLu

publicmego na kulturę flzyczną2\\ 000 zł.

W.20-12 ro}.-u planowane jest zaciągnięcie poĄczki na inwęstycję wwysokości2
000 000 zł
Z budżetu Miasta w 20l2 roku będą spłacane poĄczki iked1Ąl na inwestycje
miejskie
zaciąłnięte BaŃu ochrony Środowiska i wojęwódzkiego Funóu''u o"ńny
śiojo*i'Lu i co.pooarki Wodnej
w Warszawię i BRE Banku w wysokości l 743 784,54 zł.
'

Do proje}.tu budżetu dołącza się poniż sze załączniki:
Załączniki Nr 1 dochody budzetu m iasta na 20l2r.
Załącmiki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budzetu miasta Sierpca na 20l2r
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budŹetu w 2012r
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki zw|ęate z realtzacjązadań z zakesu administracji
rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 20l2r.

Załącznik Nr

5

Dochody

i

z

wydatki zwlęwte
rea\izacją zadań łykonywanych na podstawie
porozumien/umów/między jednostkami samorządu tęr}tolialn"go *io l2..
Załącznik rc 6 Dochody Z b4ułu wydawatia zezvłoleń na sprzeóaż
alkoholowych oraz rłydatki na realizację zadań okeślonych w gminnym programie
profilaktyki
.napojów
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznk na 7
narealizację zadań okeślonych w gminrym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 8-Wydatki
Dotacje przedmiotowe w 2012r.
Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012r.
Załącznik Nr 10 Dotacje celowe dla podmiotów Zaliczonych i niezaliczonych do
sektora finansów publicznych
w 2012r.
lałłcniknr l l Plan przychodów i kosŹów zakładów budżetowych olaz gospodarstw pomocniczych
Zał'ącznik nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanyctr
Załączniknr 13 Wydatki na Zadania inwestycyjne na 2012 rok
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ZałąCznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2012

DOCHODY
Planowane dochodv na 2012 r

Źródto dochodów-

włm:
ogóleń
dotacje
I

Gospodarka mieszkaniowa

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
0470
0750

wilyry z
w

apłal za zaŻąd' użytkowan
eczyste n]eruchomości

e

użytkowanie

cochody z na]mu idzrelżawy składników majątkowych
skarbu państwajst lub innych jednostek Ża icŻanych do
sek|ora finansów

970000

320000

650000

970000

320000

650000

220000

220000

100000

100000

650000

0

456 066.50

456 066,50

6 000

6 000

6 000

6 000

450066,5

450066,5

450066,5

450066.5

450066.5

450066,5

160496,00

.160496.00

139396

13487 4

13477 4

wpływy Że sprŻedaŻy składnikóW rnajątkowych

0770
Działalnośćusłuqowa

710

650000
450066.5

cmentarze

7,t035
wpły\'Vy z róŹnych opłat

0690
pozostała dŻiałalność

71095

2007

Dotac]e celowe W ramach programów finansowanych Ż
udz ałem środkóW europejsk ch oraz środków o których
mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 6 ustawy ub
płatnościw ramach budŹetu środków europe]sk ch

Administracja publiczna

750

LJrzędY wojewódzkie
7

5011

134874

2010

2360

rea|izaąę zadań bieżących z zakresu adminj""?.j
żądowej oraz innych zadań zleconych grnid
Dochody jednostek samorŻądu terytorialnego związane
z realizaąązadań z zakresu adm inistracji rządowej oraŻ
nnych zadań zleconych ustawarni

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023
2310
0970
0750

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieźące
real]zowane na podstawie poroŻumień między jst
Wpł}$Y z różnych dochodów
dochody Ż naj.nu i dzieżawy składnikóW majątkowych
skarbu państwa jst lub innych jednostek zalicŻanych do
sektora finansóW

lJlzędy naczelnych organów włądzy państwowej,
kontroli i ochrony pfawa oraz sądownictwa

751

uŻędy naczelnych organów włądży państwowej'
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101
2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządową oraz inaych zadań zleconych g-n n'e

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
pą ec iwpożarowa

754
7

obrona cywilna

5414

2010

lotacje ce owe otrzymane Ż budżetu pańsMa na
.ea|izację zadań hieŻących z zakresu administracji
uądowej o'az innych zadań zleconyc'lgminie

134774

134774

100

100

25622

25622

4622

4622

4622

4622

'11000

1

't0000

10000

3300

3300

3300

3300

3300

3300

3300

3300

3300

7 000

7 000

1000

1000

1 000

1000

1000

1000

1000

6000

6000

6000

6000

23 232 506

23 232 506

70000

70000

70000

70000

1000

straż gminna (miejska)

75416
0570

qrŻywny, mandaty inne kary pienięŹne od ludności

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
plawnej oraz wydatkizwiązane z ich poborem

756

Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych

75601

0350

podatek od działalnościgospodarczej osób
opłacany w formie kań podatkowych

fi

134774

zycznych

z podatku rolnego, podatku leśne{
od czynności cylvilnoprawnych, pL.
lokalnych od osób prawnych i innych

od nieterminowych wpłat podatków

i

"

-'Jv i

opłat

Ź podatku rolnego, podatku leśnego'

od czynności cylvilnoprawnych, podatków
lokalnych od osób fizycznych i innych

od nieierminowych wpłai podatków

opłat

i

z innych opłat stanowiących dochody
samorządu terytorialnego na podstawie

z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu
z innych opłat lokalnych pobieranych przez]st
od nletermlnov"rych wplat podatkow

Jiiiły qmin w podatxach

i

opłat

stanowiących dochód

budźetu państwa

podatek dochodowy od osób fizycznych

i

oświatowa subwencii ogólnej dla jednostek
ogó]ne z budżetu państwa

równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

celowe olzymane / gm ńy na zadan a biezące
na podstawie poroŻumien między jst

ceLowe otżymane Ż gminy na zadania bieżące

na podstawie porozumleń m ędzy]st

rodzinne, świadczenia z funduszu
oraz składki na ubezpieczenia
i rentowe z ubezpiecz€nia
społeczn€qo
celowe otrzymane Ż budżetu pańsi'a na
zadań bieĄcych z zaklesu admin]siracji
oraz innych zadań zleconych qminle
jednosiek samoŻądU teMoriaInego związane
rcalizacjązadań z zakl esLr administracji żądowej
zadań zleconych ustawami
na ubezpieczenia zdlowotne opłacone za
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
niektóre świadczenia rodŻinne oraż Ża
osoby uczestniczącew zajęciach w centrum
untegracjispołecznej
realizację zadań bieżących z zakresu adminisiracji
oraz innych zadań zleconych qminle

celowe otrzymane z budżetu państwą
realizację własnych zadań bieżących gmin (zw'_'

'

i pomoc w naturze oraz skłądki na
ubezpiezcenia emerytalne i rentowe
otrzymane z budŹetu panstwa na
Własnych Żadań bieżących gmin (związkóW

celowe otrzymane Ż budżetu państwa na
własnych zadań bieżących gmin (związków

dotacje ce|owe ot.zymane z budżetu państwa na
realiz;cię wlasnych zadań bieżących gmin (związków

usługi opiekuńcze i specjalistyczne

opiekuńcze

Dotacle celowe otrzyma1e z budżetu państwa na
teallz;cle zadań blezących z Żah'esu adńlnistacji
oraz innych zadań zleconych grninie

celowe otrŻymane z budżetu państwa na
własnych zadań bieżących gmin (ŻwiązkóW
Komunalna i ochrona środowiska
i wydatki związane z glomadzeniem
środków z opłat i karza koŻystanie ze środowiska

z najmu i dzie-Żawy składników majątkowych
skarbu państwa jst lub innych jednostek Żaliczanych do

Dochody ogółem

7
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VVYDATKI BUDZETU Na 20't2 ROK

zał. Nr 2 uchwały budżetowej na 2012 rok
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Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rck 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r'

3

4

'|

1

Dochody

2.

Wydatki

42323723,50
445783'19.96
-2254596,46

Wvnik budżetu

3998381

Przychody ogołem:
s 952

Kredyty

L

s 952

I

2.

IPożyczki

lPożvczki na finansowanie zadań realizowanych
l' ua'i.ł". środków pochodzących z budżetu UE

s 903

4.

spłaty pożyczek udzielonych

s 951

5.

Prvwatyzacja majątku jst

s 944

o.

Nadwvżka budŹetu z lat ubiegłych

s 957

;

Papiery Wańościowe (obli9acje)

s 931

8.

lnne Źródła (wolne środki)

s 955

1998381

s 992

785000

spłaty pożyczek

s 992

958784,54

za0an
spłaty pożyczek otzymanych na finansowanle
z
pochodzących
środkóW
z
uoziałem
ótizowanycn

s 963

1

spłaty kredytów'

2.
3.

5.

0

1743784,54

Rozchody ogółemi

4.

2000000

budżetu UE
l t,'J-l^l^-^

^^łwćŹki

Lokaty

6.

(oblioacii)
rru'.^
wań.lśĆiowvch
'vvt^eP
^-^i-rńul
PePv.
-.'

7.

Rozchody z q/tułu innych rozliczeń

s 991
s 994
s 982
s 9s5

PRZEWODNIczĄcY
RADWW7KtET

unni ct,,/nrr.rt
/

r

Wydatki związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowei
oział

Rozdział

iinnych zleconych

zał nr 4

Patagtal

.

?50

134 774,0(

Użędy wojewódzkie

134 774,0C

4010

Wynagrodzen]a osobowe pracown ków

110 100 0c

4040

Dodatkowe Wynagrodzenie rocŻne

4110

składk na ubezp eczenia społeczne
sk]adk na FUndusŻ Pracy
Ufzędy naczelnych organÓw właalzy panstrvowei' xontroli i
5Ćhróńv s..wa óf'' śżdowni.]tM
Użędy naczeJnych organówwładzy państwowej' kontroli i ochron}

75411

4120
751
75101

I 3790C
14 460 0C
2 835,0C
3 300,0(

3 300,0(

4110

SLladlr na ubezpreczen a spoleczne

4124

Składki na Fundusz PracY
Wynaorodzenia bezosobowe

2 547 .O(

Bezpieczeństwo publiczne i ochaona prŻeciwpożarowa

1 000,0(

Obrona cywilna

1000,0(

417A

7A1
75414
4214
4300
4700

4510(
300 0(

zak!p malerialów ]Wyposażen a
zak!p usług pozostałych
Szkolenia pracownikóW

198,0(
702,4C

ebędących członkami korpusu służby

n

852

100,0(

6172 900,0(

3020

swiadczenia rodz]nne, śW]adczen;a z funduszu alimenlacyjneego
craz składkina ubezpieczenia emeMalne i€ntowe z
ubezoieczefl ia soołeczoeoo
Wydatki osobowe niezallczone do \łynaglodŻeń

3110

ŚWradczenia spo]eczn'.

85212

6 089 000,0c
500 0c
5 812 650 0C

4010

Wynagrodzenia osobowe pracown ków

4040

Dodatkowe WynagrcdŻenie roczne

4110

skladki na ubezp]eczen]a społeczne

108 300,0c
8 740,0(

117 400 0(

412A

składki na Fundusz Pracy

2 870 0(

4174

Wynagrodzen a bezosobowe

6 450 0t

4214

ZaIup materlałów wyposazen a

5 000 0(

4284

Zakup usłUg zdrowohych

100,0t

4300

Zak!p usłlg pozostałych

20 190,0(

4350

zakup usług dostępu do siec lnternet

4370

500,0c

uplara z rylllu zaKupu uslug rereKomunrKacylnycn swaoczonycn

1000,0(

4410

PodtóŻe służbowe ltajowe

200,0c

4434

Różne opłaty iskładki

200,0c

4444

cdp]sy na zakładow fundusz świadczeń soc]a]nych

47AO

szkolenia pfacownikow

n

3 400 0c

ebędącyclr czlonkaml korpusu s]użby

1

pobieąace niektóre świadczenia Ż pomocy społecznej, niekióre

85213

świadczenia rodzinne otaz za osoby uczestn]czące w zajęciach
4130

85224

składkl na ubezplecz€nie

zdrowotne

W

500 0c

16 200,0(

16 200 0(

UsłJg] opiekuńcze i specjalistyczne usłlgi opiekuńcze

67 700,0(

4010

Wynagrodzenja osobowe placown ków

51 620,0(

4040

Dodaikowe wynagrodzenie roczne

3 810,0C

4110

składk

8 724,4(

4120

s[ładl' ]ra FundUsz Pracy

r 360,0c

4440

odpisy na zakładowry fUndlsz śWjadczeń soĆja nych

2190,0C

na ubeŻpieczenia społeczne

6 311 974

-//

L

.!

zadań z zakresu administracji rządowej iinnych

6311974,

^d

.::,ł:r;,o

nr 5 do uchwały budżetowej

umów lub porozumień między
Dochody i wydatki związane z realizacjązadań realizowanych w drodze
jednostkami samorządu terytorialnego

lr'

'

, .' , r
ł7ł. I

,
'\

. "n'

,L

" "'..""

/

:':' )ł 'l'''j'Ji\)

załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rck 2012

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
okreśIonychw gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

z innych opłat stanowiących dochody jst na

podstawie ustaw

Pzeciwdziałanie alkoholizmoWi

PRŻtW Dhll0zĄcY
RAO

:::ifl|,ii

*

uchwały b u dżetowej

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii

Ochrona zdrowia

851

85153

'4300 zakup

usług pozostałych

25000
25000

"ifi?ffł!?iA""
,,*#,ł!7/,**,
/

Załącznik nr 8 do uchwały budŹetowej
na rck2012

Dotacje przedmiotowe w 2012

r.

dotacja skalkulowana na
podstawie stawki
nostkowej dopłaty do

czynszu 1'37152Ż x 9
969,68m2 powiezchni
lokali x12m-c= 164

Zakład gospodarki mieszkaniowej
do czynszu do
w Sierpcu
lokali o obnizonym
standardzie do
eksploatacji lokali
mieszkalnych 12 206,88
m2 x 1'37161 zł. za 1
m2 x 12 m-c = 200
917zł. Łącznie 365000

zł'

PRZĘW DNlcZĄcY
EJ

Marek

(
Załącznik nr g do uchwały budŻetowej
na rck 2012

Dotacje podmiotowe w 2012

2

1

r.

3

5

801

80101 |-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

801

80't 10

801

Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego
80'110 Sierpcu

921

2540

1'15920

2540

129600

2590

700000

92109 Dom Kultury w Sierpcu

2480

828000

921

92116 Miejska Biblioteka w Sierpcu

2480

522500

921

92114 Pracownia Dokumentacii DuieiÓW Miasta sierpca

2480

'108100

l-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu

ogółem

W

2404120

,"ażWilI,łi'
Marck C//anowski

załącznik nr 10 do uchwały budżetowe.i
na rck 2012

2

3

Jednostki sektora
finansów
publicznych

Nazwa jednostki

1

150

't

2

750

75095

3

851

85154

50't

1

6639 Urzad Marszłakowski woi. mazowieckieoo
Urząd Marszłakowski woi. lV]azoweckieqo
2710 Urzed Miasta Płocka

51

15.05

19654.16
2500

Jednostki spoza

sektora finansów

Nazwa zadania

publicznych

Programy profi laktyki zdrowotnej

85149

2820

854

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieŹy szkolnej' a także szkolenia
2420 młodzieży

926

92605

2820

851

zadania w zakresie kultury fizycznej i spońu

ogołem

20000

30000
200000
277269,21

(
załącznik ff

'l 1

do uchwały budŹetowej
na rok 2012

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

2
1

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

3

5

0

6725720 365000 dot. PrŻedmiotowe

6

7

't31420

6594300

ogołem

PRZE
Marek

DŃlcZĄCY

załącznik nr 12 do uchwi
na rok Żo12

Plan finansowy dochodów iwydatków nimi finansowanych

2

3

1

Rachunek dochodÓw iwydatków nimi finansowanych przy szkole Podstawowej nr 3 stołÓWka

2

Rachunek dochodÓW iWydatkóW nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 hala

3

Rachunek dochodÓw
sportowa

4

i

wydatkÓw nimi finansowanych plzy szkole Podstawowej nr 2 Hala

300000
1

10 000

300000
1

10 000

50325

50325

Rachunek dochodów iwydatkÓw nimi finansowanych pzy Szkole Podstawowej nr 2 stołÓwka
szkolna

216120

216120

5

Rachunek dochodÓw iWydatkÓW nlmi finansowanych pzy Gimnazjum Miejskim

119245

119285

b

Rachunek dochodÓw iwydatkÓw nimi finansowanych prz Miejskim PŻedszkolu nr

1

67433

67433

7

Rachunek dochodów

WydatkÓw nimi finansowanych prz Miejskim Pzedszkolu nr 2

't30000

130000

I
I

Rachunek dochodóW iWydatków nimi finansowanych plz Miejskim Przedszkolu nr 3

99864

99864

Rachunek dochodów iwydatków nimi finansowanych prz Miejskim Przedszko|u nr 4

90500

90500

't183527

1't83527

i

ogółem

PRZEW

pNlcZĄCY

RAD

Marek Ch

EJ

załącznik nr 1 3 do uchwały bu(

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

na rok 2012

o

80104

6050

monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4; dach MP

nrf

26 200

26 2ool

Miasto Sierpc

I

7

80104

6050

nr4

120 000

120 000

386200

386200

budowa sieci kanalizacji sanitamej w dzielnicach położonych na północ
cd ul. Kościuszkiw sierpcu V etap,kanalizacja deszczowa W ul'

2500000

500000

2000000

razem 9oo

2500000

500000

2000000

10 455

10 455

Utwożenie centrum Kultury i sŻuki
w sierpcu popEez adaptacje i rozbudowę
stniejącego Domu Kultury

820 545

820 545

razem921

831000

831000

4466't10,94

2466't't0,94

budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w Przedszkolu

razem 801

8

900 90001

6050

Żeromskiego' Benedykty nska, Plac chopina

Utworzenie Centrum Kultury

9

1o

921 92109

921 92109

6050

6059

w

i

Miasto Sierpc

sztuki

sierpcu poplzez adaptacje i rozbudowę

stniejącego Domu Kullury

ogÓłem
*

Miasto Sierpc

x

2000000

Wybrać odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:

A' Dotacje iŚrodki z budŹetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFis, .'.)

B. Środki i dotacje otŻymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
lnne Źródła

c'
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Marek Chl'zł,ńpw:;ki

