sięryc,dnia 2012- l l-09

SZanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu
PŻedstawiam Państwu uzasadnjęnię i matęriały okręślonę w uchwaie proceduralnei
na 2013 r.:
l

'ręalizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a./ inwestycje drogowe
b/kanalizacja deszczowa

c/inne zadania inwestycyjnę w mięścięwg załącznika Nr l3 do budżetu

2.Zabezpieczenie ślodków na realizację zaclań własnych
3.Realizacja zadań zleconych
Częśćopisowa do budżefu Miasta Sieryca na 20l3 r.
Planowane dochody Budżetu Miasta na 2013r. okeślasię na kwotę 45 170 803 Zl
a \łydatki na kwotę 47 474 465,68 zl, deficyt budżetu wynosi 2 303 662,ó8zl
BudŹet opracowano na podstawię poniższych przepisów:
1.Ustawa

o samorządzie gminnym Z

póbiejszymizmianami'

08.IIl. 1 99or.tekst jednolity

Dz'U Nr l42 poz.l59l

z

13 'XIL2OOII' z

2.Ustawa o finansach pubJicznych z dnia27 sierpn)a 2009 r. Dz.U. Nr 157 poz. 1240
3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia l 99 l r'ltękst jędnoiity Dz.U.Nr
I21 poz.844 z2006r./z
pózniejsz5 mi zmianam i'
4.Ustawa o dochodach. jednostek samorządu tęryĄolialnęgo Dz'U'Nr 203 poz.1966.z l3 listopada

pózniejszyrni' zm janam i'
5.obowiązująca klasyfi kacja budżetowa

6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.0ó'20l0r.
uchwaĘ budżetowej.

proj ektem

2003r' z

Nr 358/XL

I/201Or.w sprawie okręślenie trybu prac nad

I. Dochody i wydatki BudŻetu Miasta na 2013 r. uwzg]ędniają:
1 .załoŻenia do budŻętu Państwa na 20l 3I.

-

2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 20I2r.
3'Inforrnację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równowazącej udziałach
w
podatku dochodowym od osób flzycznych oraz informacje Mazowióckiego Urzęłu Wojewódzkiego
Warszawie
Wydział Finansów i BudŻetu o planowanych dotacjach na zadania własni i zleóone a iakze dotacje na zaclania
zawarte na podstawie porozumień
Do budŹętu Miasta s l E R P C A na 201 3 r' przyjmuje się:

DOCHODY

45 170 8032t

w tym:

_dochody

własne

-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym
od osób

fizycznych
od osób prawnych

subwencja

oświatowa
subwencji

cZęśćrównoważąca

14 g18 265

1I

.156

004

600 oo0
9

zł
zł
zł

$3 528 zł
Ę3 703 zł

-dotacje celowe na zadania zleconę
_dotacje na zadania własne

6 439 213 zł
1

-dotacje cęlowę w lamach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich

0I7 600 zł

372 490zł

WYDATKI

47 4'74 465,68 Zł

_Wydatki bieŻące

43 388 230,68 zł

-wydatki majątkowę

4 086 235,00 zł

W tym:
-zadania zlecone
-Zadania własne

6 439
1

2l3 zł

017 600 zł

Częśćopisowa dochodów miasta na 2013r

Dz 700 Gospodarka

mieszkaniowa

stanowi 2

% planu

budŹetu

P]anowane wpĘwy za najem i dzielżaw^ę_ składników majątku miejskiego
opłat Za więczystę uŻytkowanie dzjałek 300 000 zł,

Planllje się wpływy gminy

Z tytułu sprzędaŹy składników

80l 200 zl
l0o 000Ą planowane wływy z

majątkowych 3.7o oo0zł', wpływy Z rj,tufu
ni"t"ńńo.,iyń *płut

przekszlałcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościjrjoooźł,oo,.t.t
oa
1200z.ł

Dz 710 Działalnośćuslugowa
wpływy z opłaty cmęntamęj 5 0002ł

stanowi 0% planu budŹętu

5 000

Dz 750 Administracja publiczna

stanowi 0'5% pJanu budżetu

-

zl

207 926 zl.

r]]] zadania zlęcone plzyjęta Zgodnie z pismem Mazowieckiego
Urzędu WojewÓdzkiego Warszawie
P9tacja
Wydział Finansów i BudŹetu z 23 J.'2012 r' informującym o planowanej rlotacji celowe.; dla Miaita
sie|"u na
20l3 r. w wysokości l85 6l3' zł. Dotacja przeznaczona .jest ni obsługę źadań biezących'z zakresu
administracji

rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu CywiInego, Ńydziału Spraw
ouy*atelrt i"tl iw|o"iułu
Działa]nościGospodalczęj. w dziale tym planowane są wpływy Z czynszL| oraz wynajmu
lokali bęiących

własnościąmiasta I'7 000. zł', porozumienia międzyjst prowidzenie

KzP 5

313 Zł.

Dz 75l Urzędy naczelnych organów wladzy państwolvej kontroIi i ochrony prawa oraz
sądownictwa

stanowi 0% planu budżetu 3 280 zł.

Dotacja celowa z budŻęttl państwa wg pisma Krajowęgo Biura Wyborczego Dęlegatula
w Płocku z dnia
04.X.20'1.2 r' przeznaczona jest na prowadzenie rejestnr i aktualizacja łyborc-ów realizowanego
przez iyaział
Splaw obywatęlskich
D2752 Obrona

Narodowa

_

t000zl

zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Warszawie
Potacja ry
Wydział Finansów i Budżetu z23.X'2012 r. infomującym o planowanej dotacji celowe1 clla Mialta
s;er|"a na

20l3

r. w wysokości l000zł

Dz 1 54 Bezpieczef|stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja c€lowa

na obronę cywilną

z

-t0000zl

budŹetu państwa wg informacji przyjęta Zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Z i3x.20iz 1.. inro.n,''u.;ą"y.
o pJanowanej dotacji celowej dla M^iasta Sieęca na 2013 r. w wysokości 2 Ooo zł. Planowane i|ły*y
,
nandatów nakładanych przez SM 8 000 zł'
Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych Stanowi 57%o planu budżetu _ 25 755
834 zł
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraZ wydatki związane z ich poborem
W dziale fym planowane są wpły\ł} z podatków i opłat lokalnych na 20 ] 3 rok oraz inne wpĘwy
Z podatków i

opłat, w fym:

od nieruchomości od osób prawnych 5 400 000zł'
od nieruchomości od osób fizycznych 2 ó00 000zł'
od środków transpoftowych od osób prawnych 490 000 zł.
od środków transportowych od osób fizycznych 340 000zł.
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2 000 000zł'
opłata od posiadania psów 29 000 Zł'
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 6 000 zł'
Podatek lolny 55 030 zł'
Podatek leśnyl 000 zł.
opłata talgowa p]an na 20l3 r' 280 000 zł' opłata pobierana je st pfzęz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który
ofzymuje 50 % prowizji od całościściągniętychwpłat.
odsetki od nietelmino\łych wpłat 33 800 zł'

Podatęk
Podatęk
Podatek
Podatęk

Dochodami gminy są:
opłata skarbowa planowana kwota 280 000Zł.
Wpły'"y z zezwolęń na sprzędaż napojów alkoholowych p]anowana kwota 320 000 zł. wpływy z innych opłat
l10 000zł zajęcie pasa drogi, wpływy z opłaty adiacenckjęj ó0 ooozł,
orazi
Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:
Karta podatkowa planowana na 20l3 r. -70 000 zł
Podatęk od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 1220 000 zł'
Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 45 ooo Zł,

Pismęm

z 10.X'20l2

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.
Planowana kwota wynosi l l 756 004 zł'
Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r' wynosi ó00'000. zł., udziaĘ
są przekazywane przez Urzędy Skarbowę,

Dz 758 Różne

rozliczenia

stanowi 23 % planu

budzetu

10 082

23l zl.

DZiał ten obęjmuje wpły\ł} Z subwencjj oświatowej na 20l3 rok Pismo Ministla Finansów Z l7. 10.2012r. l tak:
cZęśćoświatowasubwencji
9 633 528 zł.
Częśćrównoważąca subwencji ogóJnej dla gmin 433'703 zł.
Różnę rozliczęnia finansowę l 5 000 zł

Dz 801 oświatai

wychowanie

stanowi l,5 % planu

budżetu

795 682 zl'

odpłatnościod rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 380 O0Ozł' oraz 6 I92 zł. zgodnie z
'
porozumieniem
między gminą a miastęm opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie Zawafte w 2o12r
gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanęgo pmcownika minowanego do pełnienia funkcji
PIeZęsa ZNP kwota 37 000zł, oraz kwota 372 490Zł dotacji na ploglam finansowany z udziałęm środków
ęulopęjSkich pn.',Sierpeccy Badacze''

Wpł.nry

Dz 852 Pomoc

o

spoleczna

planowanych dotacjach

stanowi ]ó % planu budzetu 1 408 650 zl,

z

budżetu państwa

w

powyższym zakresie otrzymaliśmy informacje z

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżętl.l z23.X.2012 r .
oraz łysokościwpływów z uslug ujętych W planach Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznęj, w tym:
Dotacja na ubezpieczenia zdtowotne 24300zł zadanię zlęcone i 35200zł zadania własne
Dotacj a na śWiadczenia rodzinnę
6 l 52 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistycme '70 220 zł 'zadania zlęcone
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej
264 200 zł. zadania własnę z budŻetu państwa
Dotacja na zasiłki ipomoc na naturze
ló5 000 zł. Zadanie własnę z budŹęfu państwa
Dotacja na zasiłki stałę
3'14 000 zł. Zadania Własnę Z budżetu pańStwa
Dotacja na

doŹywianie

Wpływy do Ulzędu Z:tytufu

]80 000zł. zadania własne Z budżętu państwa

odpłatnośćza obiady kwota 76 500zł, odpłatnośćZa pob}t w DPs kwota 72002ł,
odpłatnośćza usługi opiekuńcze 60 000zł, pozostałe odsętki 30zł
:

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona
wpływy

Z

lóżrych opłat ó0 000zł.,

środowiska

plan

budżefu

ó0 000 zl.

Dz 92ó kultura fizyczna i sport
Dochody z najmu MoSiR 40 000zł

40 000

zl

Częśćopisowa do planu wydatków miasta na 2013 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo
wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych l '200zł

1200 zł

150 Przetwórstwo Przemysłorve
3 285 Zl
Dotacja dla Samorządu wojęwództwa Mazowieckiego plzez budowanię społęczęństwa infonnacyjnego i
gospodalki opańej na wiedzy poprzez stwoŻenię Zintęglowanych baz wiedzy o Mazowszu

kwota

600 Transport i Łączność
stanowi 1 70 planu budżetu jest to
1 50ó 000 zl
Planuje się kwotę l00 000 Zł na lemonty blężąeę związanę Z ufzymaniem rrlic i chodników Planowanę środki
na ubezpieczenie dróg miejskich 6 000.zł ' Pozostałe usługi zwięane z utrzymanięm dróg placów w
mięściel00 000 zł. Planowane inwęStycje drogowe w mieścięna kwotę 1 3oo 000 zł szczegółowo ópisane w
załączniku 'do budżętu
700 Gospodarka mieszkaniolya
stanowi 3 70 planu budżetu j€st to kwota
651 000 zl
dotacja dla samorządowego zakładu budżetowęgo- 200 000 Zł
Prowizja dla ZGM z opłat talgo\łTch 140 000 zł 50 % planowanych wpływów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta

kwota 50 0002ł na pozostałą działalność.Srodki na podziĄ
]okali i działek w cęlu gospodarowania
'wyceny
gminnym zasobem nięruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo
mięszkaniowę .Wykupy gruntów pod
projektowane ulice i drogi dojazdowe pod pIanowaną obwodnicę , odszkodowania za drogi przęjęte na własność
Gminy Miasto Sieryc z mocy plawa, zlecenia kwota 26l 000 zł''
750 Administracia publiczna

stano\Yi 10

7o planu budżetu

5 034 585.92

zl.

Na zadania zleconę wykonywane przęz miasto częśćśrodków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i BudŻetu z23.x.2o12 r
20l3r' wynoszą l85 613 zł dla Zatrudnionych 6ciu pracowników w
tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i3 osobyw Wydzjale Spraw obywatelskich 1 osoba w Wydziale
Z budŹęfu państwa. Planowane wydatki na

DziałalnościGospodarczej .Środki te wystarczają na pokrycie izęściwynagrodzeń

i

pochodnych od

wynagrodzeń pozostałe koszty ponoszone są prZęZ miasto' Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe,
prenumerata czasopism , szkolenia pracowników Wydziafu Spraw obywatelskich, USC i Działalności
Gospodarczej', zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu'zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane
są oprawy akt stanu cywilnego opłaty za program do ewidencji ludności i USC' Plan roczny łącznie z d'otaciąz
budŹetu państ\Ya 648 408 Zł
Srodki dla Zarządów osiędli na wykonywanie Zad,ań Związanych z osiedlami l-ó kwota 4l 300 zł oraz rłydatki
na dotację celową dla samorządu wojewódŻwa w związktl z podpisaną umową kwota l l 640zŁ wkład własny
do projektu'' Rozwój elektronicznęj administlacjj w samorządach wojewódŻwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanię dwudzielności potencjału wojewódawa''
Rada Miasta
W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej . Przewiduje się też śIodki na szkolenia
mdnych, na obsfugę rady, na Zakup mateliałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie
biuletynu ,'Nasz Sierpc Plan loczny ogółęm 410 400 Zł.
Zadania własnę

Zahudnięnie pracowników administracyjnych pracowników

i

obsługi 'Wynagrodzenia pracowników

i

pochodnę, wypłata odplaw emeryrtalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę' nagrÓd jubileuszowych
dla pracowników,. umowa zlecenia na aud1t i inne, opłaty za transmisję w telęwizji kablowej'

Zakup paliwa do samochodów słuŹbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw ,Monitola,
Dzięnnika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codzierrnej, opłaty za przedłuŻenie uż).tkowania program i
licencj i wszystkich wydziałów . Papier do komputerów i kserokopiarek tonęr, kasety
do drukarek. Naprawy
'tusz
sprzętu komputerowego' Plowadzęnię szkoleń pracowników
naprawy urządzeń biurowych, drobne naprawy
'
Konserwacja alamu, usługi poczIowę, opłaty Za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu,
czynsz za domki w szczutowię opłaty za światło,ciepło, za wodę, obsługa prawna, obsługę nowo
wprowadzonego zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi i inne drobne wydaJki. ogółem
plan rocmy z WydatkóW bieżących to kwota 3 '7'76 33'/,92 zł'
Promocja Miasta Sierpca

i obchodów' organizowane przez Wydział
Komisjami Rady Miejskiej obchody śWiątnarodowyih, fundusz na paironat
współorganizowanie imprez, zakup pucharów, koszty ręprezęntacyj ne związane z promocją druk
kalęndarza.,
Koncerty oIaZ innę imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łączni ę 146 5oo Zl
Bieżąca działalność,spotkania nowoloca]ę' organizacja irnprez

pronrocji wspólnie

z

751 Urzędy Naczelnych organów

prawa

władzy Państwowej Kontroli i ochrony
3.280 z.l

wydatki ZwiąZane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
752 obrona

Narodowa

_

| 0002ł

Wydatki-na szkolenia Zgodnie Z pismem na zadania zlęcone rł"vkonvwane plzez miasto środków otrzymujemy
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego warszawie wydział ńinansów i B\ldżetu z23.x'2012 r
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 70 planu
budżetu 358 6,73
wydatki związane z utrzymaniem i konsenvacją splzętu techniczno_wojskowego oraz szkolenie

zl

oblonnę' utzymanie i konserwację uŹądzeń systemu alarmowego 2.ooo;ł. Na Wydatki straŻy Mięjskiej
pfzeTlacza się kwotę 356 6'13zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia
i
pochodne. Zakup umundurowania' szkolenia,, eksploatacja samochodu' opłaty za uzywinie"
urządzeń
radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środkina rłypłatęza godzlny nadliczb_owó udział Sirazy W obsfudze
imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży
,ubezpieczenie samochodu, zakup
paliwa, naprawy samochodu.
757 obsługa Dlugu

Publicznego

stanowi l9lo planu budżetu

spłata odsętek od pozyczek i kedytów Zaciągniętych pŹez miasto 535 0oo Zł

970 000 zł

kwota 400 000zł stanowiąca poręczenie miasta dJa spółki TBS

758 Różne rozliczenia
stanowi 0 9/o
Rezerwa Została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe
w mieścieSierpcu I19 40lzł oraz219 939,76 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

339 340,76 zł

801 oświataiWychowanie
stanowi 35 7o planu budżetu
16 382 264 zl
Na prowadzenie SZkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznacza się śIodki z subwencji
oświatowęj planowanych przez budżęt pańStwa oraz środkiwłasnę z budzetu miejskiego. itak:

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej Szkoły l Prywatnęj SźkoĘ Podstawowej
planowana dotacja l77 620 zł z
/ przewidywana liczba uczniów od I-VII]- 3l: od IX-Xll_31/
Szkoła Podstawowa Nr 2
Liczba uczniów w roku 12113 - 582liczba oddziałów 25
Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 23,22 od I-vlII,22,22- IX-XII 20l3r.

w

Sierpcu

mianowanych I-VIII-9 -lX-XII- 13 , kontraktowych I-VIII-6 i IX-XII I etat,
3 etaty administracyjnę,'l 1 etatów obSługi , Zatwieldzone godziny ponadwymiarowę 6I/64
'
liczba zajęć pozalekcyj nych 3 5
Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 250 282 zł w tym:
planowane wynagrodzenia nauczycieli' obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne
i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych

budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnęgo uż}tku ido komputerów oraz
'ubezpieczenie
przewidywane remonty bieżące w budynku szkoĘ
środkina organizację implez spoltowych.
Przyznaje się środkina opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie.
Srodki na odprał1' emel}talne , nagrody jubileuszowe
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne
soc.jalny, nagroda roczna, koszty utŹymania księgowego Na nagrody
'fsz
w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .
zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora
Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usfug pozostałych opłaty róŻne,
odpis na fsz świadczeń socjalnych' Remonty bieŻące
Szkoła Podstawowa NI 3
Liczba uczniów w roku 12ll3-498 liczba oddziałów 22
Liczba etatów nauczycieli dypJomowany ch 24,82128,45

mianowanych 7,86/5,86,kontrakto wych.4/2, Zatwlętdzona

w projekcię liczba etatów administmcyjnych

obsfugi 8,65 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 40 "tygodniowo.
Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

3

Planowane wydatki w Szkolę Podstawowęj Nr 3 kwota 3 284 5'74 zl w fum na:
Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół
pócho<ine od wynagrodzeń + dodatkowe
wynagrodzenie roczne
fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło,

i

i

'
ubezpieczenie budynków ,Zakup mateliałówbiuiowych do' ogóInego
przewidywane remonĘ bieżące w budynku szkoły
Przyzraje się środki na organizac.ję imprez spofto\łych'

woda'

no:uio'ycl
^i;;'p;;;;y
i io'to'iu*iJ* o.u'

"zyilu

na korzystanię młodzieŹy z basenu, na opiekę medyczną
Srodki na nagrody j ubileuszowę i odpra.\ły emęIytalne

Wydatki na wynagrodzenia

fsz

socjainy nagroda roczna, koszty utzymania księgowego oraz
'pochorlne,
wydatki inwęstycyjne
Kwota 322 28Izł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawo\łych
nr 2 i nr3 są to wydatki na
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii' zakup usług Iemontowych
przy dostosowaniu klas do
wymogów'
Miasto ponosi wydatki na utrzymanie cŻerech Przedszkoli Miejskich.
Przeznacza środkiwłasne budżęfu i pobiera opłatę od rodziców.
Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:
Przedszkole Nr I przewiduje na rok lZ/13- 78 dzieciw3 grupach
Liczba etatów nauczycieJskich 5'80/5,80
Liczba etatów administfacy jnych 0,5
Liczba etatów obsługi 4

Llczba zatwięrd'zonvch godzin l25
planowane są wydatki na utlzymanje Przędszkola 5.74 15l zł
w tym: planowane wpĘwy z odpłatnościopłaty od rodzicÓw i odpłatnośćza dzieci gminy
z
Sierpc zgodnie z
porozumieniami.

Najwięłsze koszty to płace i pochodne
Za

_ Wydatki bieŹącę to koszty energii cieplnej
,wywozu nięczystości, opłat
telęfony i światło'zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok I2/l3 146 dzieci w ó oddziałach
Liczba etatów nauczycieIskich 1 0,05
Liczba ętatów administracyjnych 1,25
Liczba etatów obsługi l 1'5
Liczba zatvłierdzonych godzin 230
W tym liczba godzin ponad wymiarowych 25
Zajęcia dodatkowe opłacane przezrodziców rytmika' język obcy
planowanę są wydatki na utrzymanie Przędszkola 123l761 zł (zwydatkamj
na dzięci niępełnosprawne)
w tym:-planowanę wpływy Z odpłatnościod rodziców i odpłatnośćzi dzieci z gmin
zgodnie z poio'uńińl", .
Najwię_ksze.kosŻy to płace i pochodne - Wydatki bieżące to koszty energii ciĘInej
,i"y*-" i'l""'y.i"J.i, opłut
Za telelony i światło,zakup mateliałów biurowych i pomocy naukowych'
Przedszkole Nr 3 przewiduje narok 12/13 l06dzięci w 4 oddziałach

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

ętatów nauczycięlskich 9/9 etatu
etatów administracyjnych l
etatów obsługi 9 etatu
zatwierdzonych godzin 100 w tym ponadwymiaro*ych
Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola
Zajęcia dodatkowe oplacane przez rodziców j ęzyk angieIski, rytmika
planowane wydatki na utrzymanię Prze dszkola 945 525 zł
NajWięłsZę koszty to płace i pochodle. wydatki bięŻące to kosŻy enelgii cieplnej
,wywozu nięczystości, opłat
Za teIefony i światło,zakup materiałóW biurowych i pomocy naukowych. RemontyLieiącę
Przedszkola.

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 12l13 l03 dzięci w 4 oddziałach
Liczba ętatów nauczycielskich 6+0,55
Liczba etatów administracyjnych 1,25
Liczba etatów obsługi l0

Liczba zatwięrdzonych godzin 155
W tym godzin ponad wymiarowych 17,5

Zajęcia dodatkowe ż budżetu przedszkola 1 godz' religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane pf zez rcdziców 2 godziny rytmiki
planowane wydatki na ufuzymanie Przedszkola 89ó 085 zł
Największe koszty to płace i pochodne ' Wydatki biężące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat
za telefony i światło'zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych
Planowane inwestycje nakwotę271 310 Zł szczegółowo opisane w załączniku.do budżętu
Gimnazja Miejskie
Niepubliczne Gimnazjum w2013 r planowana dotacja 109000 złlprzewidywana lic zba uczniów 20 l20z
Gimnazjum im'Biskupa Leona wetmańskiego w Sierpcu planowana dotacja na 2013r w/g przewidyvanej
liczby uczniów l l6ll47 wynosi. ] 000 000 zł'
I sze

Gimnazjum Miejskie
Liczba uczniów w roku 12l13 420 liczba oddziałów l8

Liczba nauczycieli dyplomowanych 37l35,67 mianowanych 5,83/7,l6 kontraktowych 3/64,5. zatwięfdzona
liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarołych '72177 i 42

godziny pozalekcyjne
Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 854 563 zł w tym na:
płace dla nauczycieli, obsługi ,pochodne, J 3 tka i fundusz socja]ny, ciępło, woda, energia elektryczna ,Zakup
pomocy naukowych,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputelów i drukar'ęk opłaty składek za
ubęZpieczenię' za konserwację alarmu oraz bieżące Iemonty

Przyznaje się środki na organizację impręz spońowych' na korzystanię młodzieżyz basenu Przyznaje się środkina opiekę
medyczną Srodki na odprawy emeryłalnę. na nagrody jubileuszo\łę' Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,13tka fsz

socjalny, koszty uffzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szkolnych.
Planowanejest dokształcanię idoskonalenie naucZycie]i to kwota'7 5 122Zł
Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota ] 8 7 l5 Zł
Szkoła Nr 3 l7o funduszu płac kwota l9 850zł
Gimnazjum l%o frrnduszu płac kwota 23 614 Zł
Przędszkola nr 1-2 661zł,Nl2-4 994zł'Nr3-2 Ż00zł, Nr 4 -3 082zł razem 12943zł
Kwota 389 9902ł stanowi wydatki na program realizowany w ramach ploglamu opetacyjnego Kapitał Ludzki
pn,,,Sierpeccy Badacze"
Dz 851 Ochrona Zdrowia
stanowi oń planu budżetu
Planowanę środkiw programie na zwalczanje nalkomanii kwota 20 000 Zł

33l 729

z'ł

Na \Y}datki zwlązane z konkursami Stowazyszeń pożytku publicznęgo pl'ogmmy plofilaktyki zdrowotnej
olganizowane wśród dzięci i tttłodziezy szko]nej kwota 11 129 zł.( Sierpeckie dnia osób Niepełnosprawnych,
Integracyjne spotkania osób cholych na SM' ogólnopolska olimpiada Zdlow} Styl Zycia. Konkurs MoŹe

Pomóc Mi kropelka Twojej krwi)
Planowane Wydatki na świętlicę śIodowiskową 200 000 zł w tym :zgodnie Z programern alkoholowym
świadczeń socjalnych
Planowane rłrydatki płace ,pochodne od \łynagfodzeń
'fSZ
Wydatki bieŻące zakup środkÓw czystości ręczników wyposaŻenia mateliałów biurowych, zakup pomocy
dydaktycznych ,zakup afiykułów Ąwnościolłych'Przygotowanie zup dla ludzi z problemami alkoholowymi.
Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy śIodowiskowej związane Z plowadzęnięm świętlicy.
Przęciwdziałanie a]koholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynęk dzięci, ploglamów infomacyjnych,
współdziałanie z policją wynagrodzenja Komisji , zlęcęnia badań oraz szkoleń 97 500zł ' Kwota 2 500zł z
przęznaczen1em na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst UrZąd Miasta Płocka na pokrycję
kosŻów utrzymania izby wytrzeźwień w PIocku'

Dz 852 Pomoc Spoleczna

stanowi 25 7o planu budżetu

10 487 3Ż5

zl

-Dzienny Dorn Pomocy Społecznej jęst zadaniem własnym zatludnia 4 etatów placowników.
Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynaglodzeń dodatkowe wynagrodzenie locme oIaZ odpis na fsz

świadczeń socjalnych Pozostałę środkiprzeznaczone są na zakup artykułów Żywnościowych oraz na

przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałę odpłatnośćZa
kierowanych mięSzkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu
Pornocy Społecznej 542 160 zł

- rcdziny zastępczę 22 300Zł

- Zadania w zakresię przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 14oZł_ dodatęk specjalny
dla pracownika w/w

zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fsz pracy, odpis na fsz śwsocjalrrych, sz"kolónia i
źakupy
_

Świadczenia rodzinne
z fszu alimentacyjnego wypłacane są Ze Środków budżęfu pańStwa -na rok
'świadczenia
2013 plzeznaczone zostały środki w wysokości 6 l52 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnięnie 3 ętaty. oIaZ inne wydatki

- w}płata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczęnia pomocy
z
społecznej kwota 24 300zł z budŻętu państwa i 35 200zł otrzymine z budzetu państwa na realizacjĘ
zadań

własnych ,
Swiadczenia społeczne 350 000zł z budżetu rliasta i zasiłki okresowę ] 65 000złz budŹetu państwa

W ramach opieki społecznej mieścisię też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2013 roku przewiduje
stę na
i pochodne pracownika obsługującego dodatki
mięszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 1 057 550 zł.

wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie

Zasiłki i pomoc w natulze oraz składki na ubezpieczenie emęrytalno rentowe środkiZ budżetu państwa
planowane na 2013r' na zadanta własne 374 000 zł planowane łypłaty zasiłków stałych
,zasiłki oilr..o*",
gwamntowane zasiłki okresowę, składkj na fundusz emerytalny' Składki na fundusz rentówy

macierzyńskie.

'okresowe

Zasiłki

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej
z budżetu miasta 6 62 860 zł ' oraz. z budżętu państwa kwota 264 200zł W ramaih planu ponoszone są wydatki
na płace, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowę wynagrodzenie rocme + fsz soc;alny oriz na wydatki biezące
ohzymywanę środkina wydatki bieŻące ptzeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem
obrfugę
""yśtos.i,
biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.
Usługi opiekuńcze i specjalistycme usługi opiekuńcze Z budżęfu państwa 70 220 zł w tym rłynagrodzenia i

pochodne środkiwłasne 577 395zł na wykonanie usług na rzecz osób stamzych przez org*i'ac;ę

i'ci i Rrns.

Świadczenia społeczIre -doĄwianie uczniów kwota l80 000zł

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

stanowi 170 planu budżetu

952

4l3 zł

2

Planowane wydatki na utrzymanię świetlic:w szkole Podstawowęj Nr
są to wynagrodzenia w tym
wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie
rocme planowana wypłata nagród j ubileuszowych ' Kwota 2'7 5 421 zł

w szkolę Podstawowej Nr 3 w tym wynaglodzenia nauczycieli administlacji i obsługi , pochodne

wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych'
'I03 Zł'

w Gimnazjum wydatki

na

wynagrodzenia nauczycieli administracji

dodatkowe wynagrodzenie roczne'

kwota22l

894

zł

Kwota

od

344

i obsługi pochodne od wynagrodzeń
'

i

Planowane wydatki na wypoczynek zimowy i lętni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką łychowawozą
99 393zł w tym:
Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2O13r zł dotacje dla stowarzyszeń '7 495 zł la
w}poczynek dzięci i młodzieĄ szkolenia kwota 27000' wejścia na basen szk2- 1 l 000, szk3_ l0 000, gimnazj um3900zł ofaz pomoc materialna dla uczniów 40 000zł
W budzecię miasta Zap]anowano kwotę l 1 000zł na stypendia dJa uczniów szczególnie uzdoJnionych zgodnie z
uchwałą Rady Miasta
Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska stanowi ló7o planu budżetu

8 092 500zł

planowane środkina oczyszczanię miasta zimowę i]etnie utrzymanie wg umowy,zakup koszy na śmieci i
,

naplawy już stojących ,usuwanie śliskościi odpadów śniegu z ulic i chodników, przewidywana kwota to 1 795
000 zł. oraz kwota 420 000 rozdział 90003 oczyszczanie miasta' Kwota 2 630 00Ozł to środki na inwęstycje
'
opisane w załączniku inwestycyjnym -kanaIizacja deszczowa na telenie miasta oraz zakup usług remontowych i

pozostałych w gospodarcę ściekoweji ochronię wód rozdz 90001. Wydatki zwięane z ustawą o utlzymaniu
czystości iporządku w gminach krvota 2 000 000zł rozdz 90oo2 w rozdz 90006 wydatki związane z opłatami
na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska 30 000zł

środkina utlzymanie zieleni w mieście wg umowy, zakup ławek parkowych 'Planowane
zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerÓw ' Zagospodalowanie teręnów komunalnych' plzęświetlanię
dlzew, kontynuacja ubzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika będących własnością
miasta, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatóW i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadanja 260
000zł rozdział 90004
oplaty za oświetlenię miasta i napmwy konserwacyjne ,oświętlenie świątecznęmiasta i jnne nie przewidziane
zadania naprawy i konselwacja oświętlenia uJicznego 835 000 zł rozdział 900t5
w pozostałęj działalnoścjw gospodarce komunalnej i ochronię środowiskaw miarę posiadanych środków,
remonty studni awaryjnych, ręmont biężący kanalizacji deszczowych ,na Ięmont zdroi ulicznych i opłaty Za
pobieraną wodę z rych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem ToI ToI do postawienia na teręnię
nriasta łącznie przewidywana kwota 122 500 Zl. rozdział 90095
Planowanę

Dz 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

stanowi

59lo planu

budżetu

194Ż370 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja l 200 000 zł w planowanej dotacji są środkiprzeznaczone implezy
zgodnie z kalendarzem imprez na 20l3 I Dla Bibliotęki planowana dotacja w wysokości 595 800 zł

Dla pozostĄch instytucji kultuly_ Pracownia Dokumęntacji Dziejów Miasta Sieryc - 135 170 na
wynagrodzęnia' pochodne i zakupy. Kwota ll 400zł przeznacza się na Wydatki zwlęane z konkursami
stowalzyszeń poż},tku pubJicznego ( Przeglądy twórczości, wyjazdy do teatIu)

stanowi l 7o planu budżetu
411 500 zł
Plan insfytucji kultury fizycznej 2l9 000 zł. MoSiR przeznacza się na:, upowszechnięnie sportu i organizację
implez sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną pfzęZnaczone na zakup- sprzętu
Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport

sportowego, wynagrodzenia i pochodne' Utrzymanię mienia komunalnego tj. obięktów spoltowych na stadionię

miejskim,przede wszystkim środkiprzeznacza się na uprawianie spotu pIZeZ dzieci j młodziez, w szkołach i
placę z dziećmi i mlodzieŻą. Srodki przeznaczone na wydatki z\\jązanę z konkursami stowarzyszeń poŻ),tku
publicznego na kultulę fizyczną l98 500 zł. ( rozgrywek piłki nożnęj, szkolęń dz\ewcząt w sekcjipiłki ręcznej,

popularyZacji spoltu pływackiego j powszechna nauka pływania).

W 20l3 roku planowanejest zaciągnięcie połczki na inwęstycje w wysokości2000 000 zł
Z budżętu Miasta w 2013 roku będą spłacane poĄczki i kredyty na inwestycje miejskie
Zaciągnięte Banku ochrony Śrorlowiska i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 696 33'7,32 zł. .
Do plojektu budŻętu dołącza się poniŹsze załączniki:
Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 20l3r.
Załączniki Nr 2 wydatki bieżącę i majątkowe budzetu miasta sięĘca na 2013I
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 20l3r
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacjązadań z zakęsu administracji rządowej i irurych zadań
Zleconych odlębnymi ustawami w 20l3r.
Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki zw1ąZane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumiell./umów/między jednostkami samolządu terytolialnego w 20l 3r'
Załącznik nr 6 Dochody z qłufu wydawania zezwoleń na sprzedaŹ
napojów alkoholowych olaz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania probIemów alkoholowych
Załącznikna7 Wydatki na realizację Zadań okręślonychw gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2013I.
Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowę w 2013r'
Załącznik Nr 10 Dotacje celowe d]a podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicmych
w 2013r.

Załącznik nr 1 1 Plan przychodów i kosztów ZakładóW budŹetowych
Załącznik nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych
Załącznik rt l3 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

PRZEW DNlczĄcY
RADY

M

