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 UCHWAŁA NR XXII/114/05 
RADY GMINY W SIERADZU 

z dnia 31 stycznia 2005 
 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sieradz na 2005 rok. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003r Nr 214 poz. 1806, nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz art. 
109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( 
tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148, z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 
poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 96 poz. 874, Nr 19 
poz.177, Nr 93 poz. 890, nr 166 poz. 1611, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 
poz. 1264, Nr 210 poz. 2135) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się budŜet gminy na okres roku kalendarzowego 2005. 
§ 2. Uchwala się dochody budŜetu gminy w wysokości 12.910.612 zł zgodnie z 

zał. Nr 1 w tym: 
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami w wysokości 1.715.972 zł. 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
wysokości 90.000 zł. 

§ 3. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 12.910.612 zł zgodnie z 
zał. Nr 2 w tym: 
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami w wysokości 1.715.972 zł. 
2) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
wysokości 90.000 zł. 

§ 4. Uchwala się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 
1.791.362 zł  zgodnie z zał. Nr 3. 

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków na 2005r. Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 4. 

§ 6. Uchwala się plan dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005r. zgodnie z zał. Nr 5. 

§ 7. Uchwala się plan wieloletni inwestycyjny zgodnie z zał. Nr 6. 
§ 8. Uchwala się przychody i wydatki na 2005r. środka specjalnego zgodnie z 

zał. Nr 7. 
§ 9. Przedstawia się prognozę zadłuŜenia Gminy Sieradz zgodnie z zał. Nr 8. 
§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 101.310 zł. 
§ 11. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przenoszenia wydatków między 

rozdziałami, paragrafami w obrębie działu. 
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    § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 

stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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 DOCHODY I WYDATKI WG. DZIAŁÓW  
 

Dz. Nazwa      Dochody  Wydatki 
010 Rolnictwo i Łowiectwo            5.000    1.084.000 
600 Transport i Łączność                   -       315.070 
700 Gospodarka Mieszkaniowa         60.000         24.500 
710 Działalność Usługowa                   -         26.000 
750 Administracja Publiczna          46.028    1.792.000 
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
 Przeciw PoŜarowa                     -       110.800 
756 Dochody od Osób prawnych, od Osób 
 Fizycznych i od Innych Jednostek Nie 
 Posiadających Osobowości Prawnych    3.678.680         83.400 
758 RóŜne Rozliczenia       6.666.531       101.310 
801 Oświata i Wychowanie         400.000    6.309.930 
852 Pomoc Społeczna          155.401       437.900 
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza         93.000       410.610 
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona  
 Środowiska                      -       220.000 
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa  
 Narodowego                      -       143.120 
926 Kultura Fizyczna i Sport                    -         46.000 

Razem      11.104.640  11.104.640 
851 Ochrona Zdrowia            90.000         90.000 

 Razem zadania własne    11.194.640  11.194.640 
 
 
ZADANIA ZLECONE 
 
750 Administracja Publiczna          66.120         66.120 
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
 Państwowej i Kontroli, Ochrony Prawa 
 Oraz Sądownictwa             1.518           1.518 
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
 Przeciw PoŜarowa            10.950          10.950 
852 Pomoc Społeczna       1.637.384     1.637.384 
 Razem zadania zlecone      1.715.972     1.715.972 
 Ogółem      12.910.612   12.910.612 
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 Zał. Nr 1 do Uchwały                       
       Nr XXII/114/05 

 
 

 
 BudŜet Gminy Sieradz 

 na 2005 rok. 
 
 

DOCHODY : w układzie klasyfikacji budŜetowej. 
Dz.        Rozdz.         §         Treść                                                                    PLAN 
 
010                                      Rolnictwo i Łowiectwo                 5.000 
            01095                      Pozostała działalność       5.000 

  0750    dochody z najmu i dzierŜawy składników 
              majątkowych  skarbu Państwa jednostek  
              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
 zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 oraz innych umów o podobnym charakterze        5.000 

 
700 Gospodarka Mieszkaniowa    60.000 
            70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  60.000 
                                 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i  
 uŜytkowanie wieczyste nieruchomości     5.000 
                                 0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników 
 majątkowych Skarbu Państwa jednostek  
 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
 zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 oraz innych umów o podobnym charakterze  15.000 
                                 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa  
 własności oraz prawa uŜytkowania  
 wieczystego nieruchomości    40.000  
 
750 Administracja Publiczna     46.028 
            75095 Pozostała działalność     45.028 
                                 0920 pozostałe odsetki      40.000 
                                 0970 wpływy z róŜnych dochodów      5.028 
            75011 Urzędy Wojewódzkie       1.000 
                                 2360 dochody  j.s.t. związane z realizacją zadań 
 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 
 zleconych ustawami       1.000 
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756 Dochody od Osób Prawnych, Osób  
 Fizycznych i od Innych Jednostek  
                                            Nie Posiadających Osobowości Prawnej 
                                            oraz Wydatki Zwi ązane z ich Poborem      3.678.680  
 
            75601 Wpływy z podatku dochodowego od  
  osób fizycznych       10.000 
                                 0350 podatek od działalności gospodarczej osób  
  fizycznych opłacony w formie  
  karty podatkowej                 10.000 
 
            75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
  leśnego, podatku od czynności cywilno 
  prawnych, podatków i opłat lokalnych 
  od osób prawnych i innych jednostek 
  organizacyjnych           1.412.965 
                                 0310 podatek od nieruchomości  j.g.u.         1.319.165 
                    0320 podatek rolny  j.g.u.     42.000 
                                 0330 podatek leśny  j.g.u.     35.800 
                    0340 podatek od środków transportowych  j.g.u.        16.000 
 
            75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku  
 leśnego, podatku od spadków i darowizn,  
 podatku od czynności cywilno prawnych 
 oraz podatków i opłat lokalnych od osób  
 fizycznych               941.500 
                                 0310 podatek od nieruchomości             253.000 
                                 0320 podatek rolny              480.000 
                                 0330 podatek leśny      31.000 
                                 0340 podatek od środków transportu                        97.000 
                                 0360 podatek od spadków i darowizn       5.000 
                                 0370 podatek od posiadania psów         500 
                                 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za 
 czynności urzędowe                                              5.000 
                                 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych           70.000 
                                  
            75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
 na podstawie ustaw      15.000 
                                 0410 wpływy z opłaty skarbowej    15.000 
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            75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
 dochód budŜetu państwa           1.283.215 
                                 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych        1.273.215 
                                 0020    podatek dochodowy od osób prawnych               10.000 
  
            75647 Pobór podatków opłat i nie podatkowych 
 naleŜności budŜetowych                                      16.000 
                                 0910 odsetki                                                                  16.000 
   
758 RóŜne Rozliczenia                                         6.666.531 
            75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
 jednostek samorządu terytorialnego               4.017.738 
                                 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa             4.017.738 
 
            75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
 dla gmin                                                          2.602.250 
                                 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa             2.602.250 
 
            75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej 
 dla gmin                                                                46.543 
                                 2920 subwencje ogólne dla gmin                                  46.543 
 
801 Oświata i Wychowanie                                     400.000 
            80110 Gimnazja                                                            400.000 
                                 6290 środki na dofinansowanie własnych 
 inwestycji gmin, powiatów, województw 
 pozyskanie z innych źródeł                                400.000  
 
852 Pomoc społeczna                                               155.401 
            85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
 składki na ubezpieczenia społeczne                     10.821 
                                 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
 państwa na realizację własnych zadań 
 bieŜących gmin                                                     10.821 
                                            
            85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                              144.580 
                                 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
 państwa na realizację własnych zadań 
 bieŜących gmin                                                   144.580 
 
 854      Edukacyjna Opieka Wychowawcza                  93.000 
            85401           Świetlice szkolne                                                  93.000 
                                 0830 wpływy z usług                                                     90.000 
                                 0970 wpływy z róŜnych dochodów                                 3.000 
                                             Razem                                                           11.104.640 
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851 Ochrona zdrowia                                               90.000 
            85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         90.000 
                                 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na  
 sprzedaŜ alkoholu                                                90.000 
 Razem zadania własne                                  11.194.640 
 
 
 
 
ZADANIA ZLECONE 
 
750 Administracja publiczna                                   66.120 
            75011 Urzędy Wojewódzkie                                          66.120 
                                 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
 państwa na realizację zadań bieŜących z  
 zakresu adm. rządowej oraz innych zadań  
 zleconych gminie ustawami                                 66.120 
 
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa  
 oraz Sądownictwa                                                1.518 
            75101 Urzędy naczelnych organów władzy  
 państwowej, kontroli i ochrony prawa                   1.518 
                                 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
 państwa na realizację zadań bieŜących 
 z zakresu  adm. rządowej oraz innych 
 zadań zleconych gminie ustawami                         1.518 
 
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
 PrzeciwpoŜarowa                                                10.950 
            75414 Obrona cywilna                                                     10.950 
                                 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
 państwa na realizację zadań bieŜących 
 z zakresu adm. rządowej oraz innych 
 zadań zleconych gminie ustawami                            950 

6310 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
z zakresu adm. rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami                       10.000 

 
852 Pomoc Społeczna                                           1.637.384 
            85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na  
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
 ubezpieczenia społecznego                             1.225.400 
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                                 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
 państwa na realizację zadań bieŜących 
 z zakresu adm. rządowej oraz innych 
 zadań zleconych gminie ustawami                  1.225.400 
 
            85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
 opłacane za osoby pobierające niektóre 
 świadczenia z pomocy społecznej oraz 
 niektóre świadczenia rodzinne                             29.857 
                                 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
 państwa na realizację zadań bieŜących 
 z zakresu adm. rządowej oraz innych 
 zadań zleconych gminie ustawami                       29.857   
 
            85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
  na ubezpieczenia społeczne                                382.127 
                                 2010  dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
   państwa na realizację zadań bieŜących 
   z zakresu adm. rządowej oraz innych 
   zadań zleconych gminie ustawami                     382.127 
   Razem zadania zlecone                                    1.715.972 
   Ogółem dochody                                          12.910.612 
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 Załącznik Nr 2 do Uchwała 
                                               Rady Gminy XXII/114/05 
 
WYDATKI : w układzie klasyfikacji budŜetowej. 
Dz.      Rozdz.          §  Treść                                                                  PLAN 
010         Rolnictwo i Łowiectwo                                  1.084.000 
            01010                  Infrastruktura wodociągowa i  
                                sanitarna wsi                                                    1.024.000 
                                  4210  zakup materiałów i wyposaŜenia                            5.000 
                                  4260 zakup energii                                                        10.000 
                                  4300 zakup usług pozostałych                                      50.000 
                                  6610 dotacje celowe przekazane gminie na 
 inwestycje i zakupy inwestycyjne  
 realizowane na podstawie porozumień 
 między j. s. t.                                                      959.000 
 
            01030  Izby Rolnicze                                                       10.000 
                                 2850   wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 
             w wysokości 2% uzyskanych wpływów 
                                            z podatku rolnego                                                 10.000 
 
            01095 Pozostała działalność                                           50.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych                                      50.000 
 
600 Transport i Ł ączność                                       315.070 
            60016 Drogi publiczne gminne                                     315.070 
                                 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               34.900 
                                 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                         2.100 
                                 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                       5.350 
                                 4120 składki na fundusz pracy                                        1.500 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                          60.000          
                                 4270 zakup usług remontowych                                  100.000 
                                 4280 zakup usług zdrowotnych                                          500  
                                 4300 zakup usług pozostałych                                     100.000 
                                 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych                                                                  720 
                                 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. 
 budŜetowych zał. Nr 3                                          10.000 
 
700 Gospodarka Mieszkaniowa                                24.500 
             70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           23.000 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                            5.000 
                                 4260 zakup energii                                                           3.000 
                                 4270 zakup usług remontowych                                      5.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych                                       10.000 
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             70095 Pozostała działalność                                              1.500 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                            1.500 
  
710 Działalność usługowa                                          26.000 
             71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne            26.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych                                       26.000  
 
750 Administracja Publiczna                              1.792.000 
             75022 Rady gmin                                                            89.000 
                                 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych    82.000 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia       3.000 
                                 4300 zakup usług  pozostałych        3.000 
                                 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe       1.000 
 
             75023 Urzędy gmin             1.623.000 
                                 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników         1.068.900 
                                 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne    75.000 
                                 4110 składki na ubezpieczenia społeczne            184.500 
                                 4120 składki na fundusz pracy      26.200 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     65.000 
                                 4260 zakup energii         7.978 
                                 4270 zakup usług remontowych      20.000 
                                 4280 zakup usług zdrowotnych           500 
                                 4300 zakup usług pozostałych      80.000 
                                 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe     21.000 
                                 4430 róŜne opłaty i składki        3.000 
                                 4440 odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych   19.560 
                                 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
 budŜetowych wg zał. Nr 3      10.000 
                                 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu 
 na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
 realizowane na podstawie porozumienia  
 między jednostkami samorządu  
 terytorialnego wg zał. Nr 3     41.362  
 
             75078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych    25.000 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia       5.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych      10.000 
                                 4810 rezerwy        10.000 
 
             75095 Pozostała działalność      55.000 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia        5.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych      50.000 
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754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
 Przeciw PoŜarowa     110.800 
              75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne   109.800 
                                 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    25.000 
                                 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne      2.100 
                                 4110 składki na ubezpieczenia społeczne      4.700 
                                 4120 składki na fundusz pracy           700 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     32.500 
                                 4270 zakup usług remontowych      20.000 
                                 4280 zakup usług zdrowotnych        1.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych        6.000 
                                 4430 róŜne opłaty i składki      16.000 
                                 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych          1.800 
 
              75414 Obrona cywilna         1.000 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia          500 
                                 4300 zakup usług pozostałych           500 
 
756 Dochody od osób prawnych, od osób 
 fizycznych i od innych jednostek 
 nie posiadających osobowości prawnej 
 oraz wydatki związane z  poborem 
 podatków        83.400 
              75647 Pobór podatków, opłat nie opodatkowanych 
 naleŜności budŜetowych         83.400 
                                 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych    38.400 
                                 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne    45.000 
 
758 RóŜne rozliczenia               101.310 
              75818 Rezerwy ogólne i celowe    101.310 
                                 4810 rezerwy      101.310 
 
801 Oświata i wychowanie           6.309.930 
              80101 Szkoły podstawowe           3.094.690  
                                 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
 wynagrodzeń     181.750 
                                 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników         1.908.600 
                                 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  168.000 
                                 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  385.500 
                                 4120 składki na fundusz pracy      55.000 
                                 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia   160.000 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
 i ksiąŜek       10.000 
                                 4260 zakup energii      50.000 
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                                 4270 zakup usług remontowych     10.000 
                                 4280 zakup usług zdrowotnych       1.000 
                                 4300 zakup usług pozostałych     50.000 
                                 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe      1.000 
                                 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych      113.840 
 
              80104 Przedszkola      306.470 
                                3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 
 wynagrodzeń       24.800 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  204.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne    16.000 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne    41.400 
                                4120 składki na fundusz pracy        5.900 
                                4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
 i ksiąŜek          1.500 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
 socjalnych        12.870 
 
              80110 Gimnazja             2.405.180 
                                3020 wydatki osobowe nie zaliczane do  
 wynagrodzenia                   2.900 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników         1.030.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne    80.000 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne  190.000 
                                4120 składki na fundusz pracy      27.000 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     12.000 
                                4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
 i ksiąŜek          5.000 
                                4270 zakup usług remontowych        1.000 
                                4280 zakup usług zdrowotnych           500 
                                4300 zakup usług pozostałych    230.000 
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe       1.000 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych        64.780 
                                6050 wydatki inwestycyjne jednostek  
 budŜetowych zał. Nr 3    761.000 
 
              80113 DowoŜenie uczniów do szkół             446.240 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    48.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne      4.500 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne    12.500 
                                4120 składki na fundusz pracy        1.800 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     50.000 
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                                4270 zakup usług remontowych      12.000 
                                4300 zakup usług pozostałych    306.000 
                                4430 róŜne opłaty i składki      10.000 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
  socjalnych          1.440 
 
              80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   24.500 
                                4300 zakup usług pozostałych      23.500 
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe       1.000 
 
              80195 Pozostała działalność      32.850 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych        32.850 
 
852 Pomoc Społeczna     437.900 
              85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
 na ubezpieczenia społeczne     78.000 
                                3110 świadczenia społeczne      75.000 
                                4300 zakup usług pozostałych        3.000 
 
              85215 Dodatki mieszkaniowe      70.000 
                                3110 świadczenia społeczne      70.000 
 
              85219 Ośrodki pomocy społecznej   197.900 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  126.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne    13.000 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne    25.300 
                                4120 składki na fundusz pracy        4.400 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia       6.000 
                                4270 zakup usług remontowych        1.000 
                                4280 zakup usług zdrowotnych           600 
                                4300 zakup usług pozostałych      13.500 
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe       4.500 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych          3.600 
 
              85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
 usługi opiekuńcze         2.000 
                                4300 zakup usług pozostałych        2.000 
 
              85295 Pozostała działalność      90.000 
                                3110 świadczenia społeczne      90.000 
 
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  410.610 
              85401 Świetlice szkolne     410.610 
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                                3020 wydatki osobowe nie zaliczone do  
 wynagrodzeń         9.500 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników            224.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne    22.000 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne    43.750 
                                4120 składki na fundusz pracy        6.220 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia       2.000 
                                4220 zakup środków Ŝywności      90.000 
                                4260 zakup energii         1.200 
                                4280 zakup usług zdrowotnych           500 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych        11.440 
 
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona  
 środowiska                220.000 
              90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg   205.000 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     25.000 
                                4260 zakup energii     100.000 
                                4270 zakup usług pozostałych      80.000 
              90095 Pozostała działalność      15.000 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     10.000 
                                4300 zakup usług pozostałych        5.000 
 
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa  
 Narodowego                                                      143.120 
              92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           31.460 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               12.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                         1.000 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne                       2.250 
                                4120 składki na fundusz pracy                                           350 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                           8.000 
                                4260 zakup energii                                                          1.000 
                                4300 zakup usług pozostałych                                        6.000 
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe                                       500 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych                                                                 360 
 
              92116 Biblioteki      104.160 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    67.000 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne      5.500 
                                4110 składki na ubezpieczenia społeczne              12.500 
                                4120 składki na fundusz pracy        1.800 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia        3.000 
                                4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i  
 ksiąŜek          6.000 
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                                4260 zakup energii         1.000 
                                4300 zakup usług pozostałych        5.000 
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe          200 
                                4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
 socjalnych          2.160 
 
              92195 Pozostała działalność        7.500 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia       6.000 
                                4300 zakup usług pozostałych                  1.500 
 
926 Kultura Fizyczna i Sport      46.000 
              92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i  
 sportu         46.000 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     20.000 
                                4270 zakup usług remontowych        3.000 
                                4300 zakup usług pozostałych      16.000  
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe       2.000 
                                4430 róŜne opłaty i składki        5.000 
 Razem          11.104.640 
 
851 Ochrona Zdrowia                 90.000 
              85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     90.000 
                                4110 składniki na ubezpieczenia społeczne      2.100 
                                4120 składniki na fundusz pracy          300 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia     25.000 
                                4300 zakup usług pozostałych      61.600 
                                4410 podróŜe słuŜbowe krajowe       1.000 
 Razem zadania własne        11.194.640 
 
 
 
ZADANIA ZLECONE  
750 Administracja Publiczna                66.120 
              75011 Urzędy Wojewódzkie      66.120 
                                4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    51.100 
                                4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne      4.199 
                                4110 składniki na ubezpieczenia społeczne      9.350 
                                4120 składniki na fundusz pracy       1.350 
                                4210 zakup materiałów i wyposaŜenia           100 
                                4300  zakup usług pozostałych              21  
 
 
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 
 oraz Sądownictwa         1.518 
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              75101 Urzędu naczelnych organów władzy 
 państwowej, kontroli i ochrony prawa      1.518 
                               4210 zakup materiałów i wyposaŜenia          318 
                               4300 zakup usług pozostałych        1.200 
 
 
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
 PrzeciwpoŜarowych                10.950 
              75414 Obrona cywilna       10.950 
                               4210 zakup materiałów i wyposaŜenia           950 
                               6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
 budŜetowych zał. Nr 3      10.000 
 
852 Pomoc Społeczna            1.637.384 
              85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na  
 ubezpieczenia emerytalne, rentowe z  
 ubezpieczenia społecznego         1.225.400  
                               3110  świadczenia społeczne          1.225.400 
        
       85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
 opłacane za osoby pobierające niektóre 
 świadczenia z pomocy społecznej oraz 
 niektóre świadczenia rodzinne     29.857 
                               4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne    29.857 
 
              85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki 
 na ubezpieczenia społeczne   382.127 
                              3110 świadczenia społeczne    367.127 
                              4110 składki na ubezpieczenia społeczne    15.000 
 Razem zadania zlecone           1.715.972 
 Ogółem wydatki          12.910.612 
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Załącznik nr 3 do Uchwały 

                                                                                   Rady Gminy NrXXII/114/05 
 
 

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 R. 
 
 
Dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo. 
1.Budowa kanalizacji 
środki z budŜetu gminy   959.000 
 
Dz. 600 – Transport i Łączność 
1. Zakupy inwestycyjne – wiaty przystankowe 2 szt. 
Środki z budŜetu gminy                10.000 
 
Dz. 750 – Administracja Publiczna. 
1. Projekt  Regionalna Platforma Cyfrowa 
środki z budŜetu gminy      41.362 
2. Zakupy inwestycyjne 
środki z budŜetu gminy               10.000 
 
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  
1. Budowa Publicznego Gimnazjum i Budynku Urzędu Gminy Sieradz. 
Środki z budŜetu gminy    361.000 
Środki z MENiS    400.000  
 
 
 
ZADANIA ZLECONE  
 
Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa  
1. Utworzenie gminnego zespołu reagowania. 
Środki Wojewody      10.000 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały 
Rady Gminy Nr XXII/114/05 
 
 
 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005R. 
 
 
 

 Przychody: 
Dz. 900 rozdz. 90011 
Stan środków na pocz. roku           23.614 
§ 2690 – przelewy redystrybucyjne         2.000 
                                                                       _________ 
                                      Ogółem                       25.614 
 
 
 
Wydatki: 
Dz. 900 rozdz. 90011 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia                10.614 
§ 4300 – zakup usług pozostałych              15.000 
                                                                               ___________ 
     Ogółem   25.614  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

  
Załącznik Nr 5 do Uchwały 
Rady Gminy Nr XXII/114/05 

 
 
 
 

Planowane dochody budŜetu państwa 
związanych z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

na 2005r. 
 
 
 
Dz. 750 – Administracja Publiczna 
   
 15.510 
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie     15.510 
§ 2350 – dochody budŜetu państwa związane z realizacją  
               zadań zleconych jednostkom samorządu  
       terytorialnego       15.510 
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Załącznik nr 6 do Uchwały  
Nr XXII/114/05 

 
 

 
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SIERADZ 

REALIZOWANY W LATACH 2005 – 2006 
 
 
 

Nakłady w 2005r. Lp. Wyszczególnienie  Wartość 
inwestycji 

Nakłady 
poniesione do 
31.12.04 

Środki własne Środki inne Środki 
ogółem 

Nakłady w 
2006r. 

1. Gimnazjum z salą 
gimnastyczną i 
budynkiem Urzędu 
Gminy 

 
7.851.200 

 
3.753.403 

 
361.000 

 
400.000 

 
761.000 

 
3.336.797 

 W tym sala 
gimnastyczna 

2.049.100 1.362.500 286.600 400.000 
MENiS 

686.600 - 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały 
Rady Gminy Nr  XXII/114/05 

 
 
 
 

Przychody i wydatki środka specjalnego na 2005r. 
 
 
 
Przychody: 
Dz. 600 – Transport i łączność      21 
Rozdz. 60016 –Drogi publiczne gminne     21 
 
 
 
 
Wydatki: 
Dz. 600 rozdz. 60016       21 
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                                                                             Załącznik Nr 8 do Uchwały 
                                                                       R.G. Nr XXII/114/05                        

                                                                                                                
Prognoza Długu 

 
Planowana spłata w latach  

Wyszczególnienie 
Stan 

zobowiązań  
j.s.t. na 

31.12.2004 

Planowane do 
spłaty 

zobowiązania w 
roku 2005 

Planowane do 
zaciągnięcia zobow. 

w roku 2005 

Stan zobowiązań 
pozostałych do 

spłaty na 
31.12.2005 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

W pozostałych 
latach 

Zobowiązania wg tyt. 
DłuŜnych z tego: 

- - - - - - - - 

1) emisja pap. 
Wartościowych 

- - - - - - - - 

2) kredyty - - - - - - - - 
3) poŜyczki - - - - - - - - 
4) przyjęte depozyty  - - - - - - - - 
5) wymagalne 
zobowiązania  

- - - - - - - - 

- jedn. BudŜetowych 
- pozost. Jedn. sektora fin. 
publ. Wynikające z ustaw i 
orzeczeń sądu, udziel. 
poręczeń, gwarancji i 
innych tytułów 

- - - - - - - - 

Razem (od 1 - 5) - - - - - - - - 
Odsetki od poŜyczek, 
kredyt., pap. 
Wartościowych dyskonto 

- - - - - - - - 

Niewymagalne zobow. z 
tyt. Poręczeń i gwarancji 
(kwota objęta poręcz.) 

- - - - - - - - 

Ogółem  - - - - - - - - 
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Załącznik Nr 9 

INFORMACJA 
o stanie mienia  komunalnego 

wg stanu na 30.10.2004r. 
 

I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w 
ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy). 
Wartość brutto 

1. Grunty – powierzchnia 133,44     531.923 
2. Budynki i budowle                              7.138.510 
3. Urządzenia techniczne      427.071 
4. Środki transportu       670.675 
5. Maszyny i urządzenia           45.140 
6. Wodociągi o długości 108,67 km                            5.298.175 
7. Kanalizacja 3.848,8 m                     1.370.189 
8. Urządzenia techniczne (GOPS)          20.468 
9. Drogi i mosty                             1.498.415 

                       ___________ 
                                  17.000.566 
II. Dane dotyczące innych niŜ własność praw majątkowych. 

1. UŜytkowanie wieczyste 3,61 ha 
2. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów  
      gospodarczych (Fundusz Ochrony Środowiska) – 10.000 zł. 
3. Posiadanie wierzytelności ogółem: 
− zaległości i odsetki w podatku rolnym  j.g.u.       1.009 
− zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.   26.790 
− zaległości i odsetki w łącznym zobowiązaniu  
      pienięŜnym od osób fizycznych               78.786 
− zaległości i odsetki od podatku od nieruchomości od 
      osób fizycznych         70.770 
− podatek i odsetki od środków transportu      73.974 

            ____________ 
     ogółem:      251.329 
   
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 

1. w okresie od 30.11.2003r do 30.10.2004r. 
− zakupiono 2 szt. Komputerów – 6.334,16 zł 
− nieodpłatnie otrzymano 3 szt. Komputerów w celu utworzenia i 

wyposaŜenia  publicznych punktów dostępu do internetu w gminnej 
bibliotece publicznej w Charłupi Małej – 9.026,17 zł 

− zakupiono komorę chłodniczą do Kłocka – 10.000 zł 
− wyksięgowano zuŜyty monitor – 751,25 zł 
− na podstawie operatu szacunkowego zwiększono wartość budynku 

Urzędu Gminy o kwotę 99.161,59 zł 
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− zakupiono pompę głębinową do stacji uzdatniania wody w Rudzie – 

8.853 zł 
− wyksięgowano nieruchomości będące podmiotem uŜytkowania 

wieczystego gminy – 24.810 zł 
− zakupiono serwer w celu stworzenia centralnego zabezpieczenia 

miejsca przechowywania najwaŜniejszych danych oraz wdroŜenia 
programu elektronicznego w urzędzie – 12.937,99 zł 

− zakupiono i zamontowano wiatę przystankową we wsi Czartki – 
4.758 zł 

  
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego w 2004r. 

1. Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierŜawę i uŜytkowanie 
wieczyste 
− wynajem budynków mieszkalnych    14.352 
− uŜytkowanie wieczyste        5.702 
− sprzedaŜ działek i budynków mienia komunalnego  22.600 
− sprzedaŜ kontenerów        2.460 

                      
__________ 

      Ogółem:              45.114 
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        BUDśET GMINY NA 2005 R. 

(część opisowa) 
 

  Gmina Sieradz jest typową gminą rolniczą, ogólna powierzchnia wynosi 
12.123 ha fizycznych z tego 6.706 ha przeliczeniowych, swoim zasięgiem obejmuje 
32 sołectwa. 
Projekt budŜetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 15 poz. 148, z analizy tej ustawy 
moŜna stwierdzić, Ŝe plan dochodów jest prognozą a nie wykazem naleŜności 
budŜetu, natomiast plan wydatków określa górne limity kwot , które mogą być 
wypłacane na dany cel art. 124 ust. 2 w/w ustawy. 
 
DOCHODY 
Przedstawiony projekt dochodów gminy na 2005r. wzrasta o 3% w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów za 2004r. 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Czynsz za tenutę  dzierŜawną  obwody łowieckie cena zboŜa 37,67 x 1,7 x  13.360 ha 
przyjęto kwotę 5.000 zł. 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Opłaty za wieczyste uŜytkowanie kwota – 5.000 zł. Wpływy z dzierŜawy budynków, 
gruntów mienia komunalnego przyjęto kwotę 15.000 zł. SprzedaŜ działek mienia 
komunalnego kwota 40.000 zł. 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, a takŜe od lokat 
terminowych kwota – 40.000 zł. 
Wpływy z róŜnych dochodów kwota – 5.028 zł oraz 5% dochodów uzyskanych na 
rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami kwota – 1.000 zł. 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWO ŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 
- podatek z karty podatkowej – podatek ten opracowany jest przez podatników 
prowadzących działalność o charakterze usługowym lub wytwórczo-usługowym w 
zakresie detalicznego handlu art. spoŜywczymi, rolnymi i ogrodniczymi.  
Samorządy lokalne nie mają moŜliwości samodzielnego ukształtowania podstaw karty 
podatkowej gdyŜ są one ustalone i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 
Przyjęto kwotę  10.000 zł. 
 
- podatek od nieruchomości od j.g.u. podatnikami tego podatku lub posiadających 
nieruchomości stanowiące własność państwa lub gminy, którzy wydzierŜawili je albo  
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otrzymali w zarząd a takŜe właściciele budynków lub ich część stanowi pow. 
UŜytkowa dla budowli i ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia: 
1. Budynki związane z działalnością pow.  9.001,7 x 13,93   125.393 
2. budynki pozostałe pow. 1.319 x 3,04          4.009 
3. Budowle wartość 528.581,91 x 2%             1.057.164 
4. Grunty związane z działalnością pow. 193.030,39 x 0,60   115.818 
5. Grunty pozostałe pow. 245.200 x 0,07        17.164 
              ____________ 
    Razem:              1.319.548 
Przyjęto kwotę – 1.319.165 zł. 
 
- podatek rolny od j.g.u. pobierany jest od jednostek państwowych na terenie gminy 
jak: OHZ, Nadleśnictwa; 
pow. Ha przeliczeniowe  476,50 cena Ŝyta x  36,00 x 2,5 q / 90,00  42.000 
Przyjęto kwotę 42.000 zł 
 
- podatek leśny od j.g.u. płacony przez Nadleśnictwo Złoczew i Sieradz wg ha 
przeliczeniowych 
1. Rezerwy, parki ochronne i lasy ochronne powyŜej 40 lat 
736,85 ha x cena drewna 120,40 x 0,220 – 26,488 x 50%   9.758 
2. Pozostałe powyŜej 40 lat pow. 983,63 ha x 26,488            26.054 
               __________ 
    Razem:                 35.812 
Przyjęto kwotę – 35.800 zł. 
 
- podatek od środków transportu j.g.u. pobierany jest od jednostek państwowych na 
terenie gminy 
Przyjęto kwotę 16.000 zł. 
 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat od j.g.u. 
Przyjęto kwotę 1.000 zł. 
 
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- przyjęto stawki podatków 
zwiększone o 3% do uchwalonych w 2003r. 
1. Budynki związane z działalnością pow. 10.163 x 13,93           141.570 
2. Budynki pozostałe pow. 16.919 x 3,04     51.434 
3. Budowle wartość 310.520,17 x 2%        6.210 
4. Pozostałe grunty pow. 249.860 x 0,07      17.490 
5. Grunty związane z działalnością pow. 61.280 x 0,60   36.768 
              ___________ 
    Razem:               253.472 
Przyjęto kwotę 253.000 zł. 
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- podatek rolny od gospodarstw indywidualnych – podatkiem tym objęte są 
gospodarstwa rolne o pow. powyŜej 1 ha przeliczeniowego. Liczbę hektarów 
przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni rodzajów i klas uŜytkowych   
wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów 
podatkowych im wyŜsza klasa ziemi tym więcej hektarów przeliczeniowych: 
pow. ha  przeliczeniowe 5213 x (36,00 x 2,5 q) 90,00            469.170 
pow. uŜytków rolnych 196 ha x (36,00 x 2,5 q) 180,00   35.280 
                  _________ 
    Razem:               504.450 
Ulgi z tytułu nabycia                 - 21.000 
Ulgi Ŝołnierskie                              - 286 
Ulgi inwestycyjne                   - 2.592 
                 ___________ 
    Razem:               480.572 
Przyjęto kwotę 480.000 zł. 
 
- podatek leśny od osób fizycznych 
pow.1176,44 x cena drewna 120,40 x 0,220 – 26,488    31.161 
Przyjęto kwotę 31.000 zł. 
 
- podatek od środków transportu od osób fizycznych wg stawek na poziomie 2004r. 
Przyjęto kwotę 97.000 zł. 
 
- podatek od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r. Dz. U. Nr 45 
poz. 207 z późniejszymi zmianami. Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby 
fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. 
Gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku, jest to w zakresie 
działań Urzędu Skarbowego. 
Przyjęto kwotę 5.000 zł. 
 
- wpływy z opłat za czynności urzędowe 
Przyjęto kwotę 5.000 zł. 
 
- podatek od czynności cywilno- prawnych 
Przyjęto kwotę 70.000 zł. 
 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Przyjęto kwotę 15.000 zł. 
 
- opłata skarbowa od ludności są to wpływy opłaty skarbowej wnoszone w formie 
znaków skarbowych. Opłaty skarbowe są zróŜnicowane w zaleŜności od czynności 
urzędowych. Ich  wysokość określona jest na podstawie Rozp. Min. Finansów i gmina 
nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. 
Przyjęto kwotę 15.000 zł. 
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- podatek dochodowy od osób fizycznych – podatek ten pobierany jest od osób 
fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Do obliczenia obowiązuje uproszczona 
formuła polegająca na tym, Ŝe oblicza się kwotę wpływów z tego podatku z całego  
województwa, a następnie rozdziela na poszczególne gminy w zaleŜności od liczby 
mieszkańców. Czynności te dokonywane są przez Ministerstwo Finansów. 
Przyjęto kwotę 1.273.215 zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 
13.10.2004r. Nr ST3 – 4820 – 52/04 
 
- podatek dochodowy od osób prawnych 
Przyjęto kwotę 10.000 zł. 
 
RÓśNE ROZLICZENIA 
Subwencja ogólna z budŜetu państwa, sposób ustalania, a takŜe podział subwencji 
ogólnej między gminy, określone zostały w rozdz. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. 
o finansowaniu gmin Dz. U. Nr 129 poz. 600 
Na 2005r. decyzją Min. Finansów została przyznana:  
subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.602.250 zł,  
subwencja oświatowa  w kwocie – 4.017.738 zł, 
subwencja równowaŜąca w kwocie – 46.543 zł. 
 
POMOC SPOŁECZNA 
Przydzielona  dotacja od Wojewody  na realizację własnych zadań bieŜących gmin na 
zasiłku i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 
Przyjęta kwota 10.821 zł. 
Przydzielona dotacja celowa od Wojewody na realizację własnych zadań bieŜących 
gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej. 
Przyjęta kwota 144.580 zł. 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Świetlice szkolne, odpłatność za wyŜywienie dzieci. 
Przyjęto kwotę 90.000 zł. 
Opłaty stałe przyjęto kwoty 3.000 zł. 
 
OCHRONA ZDROWIA 
Odpłatność za wydanie pozwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na 2005 rok. 
Przyjęto kwotę 90.000 zł. 
 
ZADANIA ZLECONE  
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Przydzielona dotacja celowa z budŜetu państwa przez Wojewodę Łódzkiego na 
realizację zadań z zakresu adm. Rządowej 3 etaty pracowników samorządowych, 
ewidencja ludności, sprawy wojskowe, rolnictwo. 
Przydzielona dotacja na 2005r. wynosi kwotę 66.120 zł. 
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URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
Dotacja na 2005r. z krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację 
stałego rejestru wyborców . 
Przydzielona dotacja wynosi kwotę   1.518 zł. 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW 
POśAROWA 
Dotacja na 2005r. z budŜetu państwa przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań 
z zakresu obrony cywilnej. 
Przydzielona dotacja wynosi kwotę 10.950 zł. 
 
POMOC SPOŁECZNA 
Dotacja celowa na 2005r. z budŜetu państwa przydzielona przez Wojewodę 
Łódzkiego na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia   1.225.400 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne          29.857 
Zasiłki i pomoc w naturze          382.127 
                 ___________ 
           1.637.384 
 
WYDATKI  
 
Zadania społeczno – gospodarcze gminy Sieradz obecnie realizowane były w zakresie 
budowy, konserwacji i modernizacji dróg, szlakowanie, Ŝwirowanie, równanie dróg, 
natryski powierzchni, budowy wodociągów, budowy i remontów szkół, rozbudowy 
straŜnic, modernizacja i konserwacja światła ulicznego oraz innych bieŜących zadań 
wynikających z planów budŜetu opracowanych na kaŜdy rok kalendarzowy. Niniejszy 
program jest opracowany w oparciu o  zatwierdzony juŜ przez Radę czteroletni 
program inwestycyjny, analizę wykonania zadań społeczno – gospodarczych lat 
poprzednich  i wnioski zgłaszane przez rady sołectwa i sołtysów. 
Dokonując oceny realizacji dotychczasowych zadań społeczno – gospodarczych 
gminy naleŜy stwierdzić, iŜ mamy na terenie gminy jeszcze wiele dziedzin Ŝycia, 
które naleŜałoby potraktować priorytetowo i przyspieszyć ich realizację. 
Do takich dziedzin Ŝycia społeczno – gospodarczych naleŜy zaliczyć kanalizację wsi, 
gazyfikację, ochronę środowiska i budowę dróg. 
Przystępując do opracowania programu realizacji zadań gospodarczych na 2005r. 
naleŜy wziąć pod uwagę i realizować zadania, które są w trakcie realizacji a nie 
zakończone i w miarę posiadanych  środków finansowych realizować zadania bieŜące 
wymagające natychmiastowego wykonania. 
Na 2005r. planuje się na terenie gminy Sieradz realizować następujące zadania 
społeczno – gospodarcze wg działów. 
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
- zakup materiałów i wyposaŜenia     5.000 
- za zuŜycie energii elektrycznej w hydroforniach           10.000 
- rozbudowa odcinków wodociągowych Chojne-Kłocko          50.000  
- budowa kanalizacji gminy            959.000 
   ( porozumienie z Urzędem miasta) 
- 2% na rzecz Izby Rolniczej od wypływów podatku rolnego          10.000 
- aktualizacja  planu                     50.000 
             
          
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
- płace operatora równiarki i pochodne              43.850  
- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do remontu  
  dróg, ŜuŜel, kamień             260.500 
- zakupy inwestycyjne 2 przystanki             10.000 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      720 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Gospodarka gruntami mienie komunalne, szacunki nieruchomości, wyrysy z map 
ewidencji gruntów, załoŜenie ksiąg wieczystych, wyceny działek oraz remonty 
mieszkań komunalnych. 
Przyjęto kwotę 24.500 zł. 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Rady gmin – w chwili obecnej działają 3 komisje stałe, skład wszystkich komisji 
tworzy 15 radnych. Przyjęta kwota 82.000 zł. Zabezpieczy koszty działania komisji i 
sesji oraz wypłata diety Przewodniczącego Rady Gminy a takŜe wydatki rzeczowe w 
kwocie 7.000 zł. 
Urzędy gmin – wynagrodzenia dla pracowników (22,5 et), nagrody 3%, nagrody 
jubileuszowe, nagrody trzynastki oraz pochodne kwota 1.354.600 zł. 
Wydatki rzeczowe: zakup sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, 
energia elektryczna, materiały kancelaryjne, remonty, opłaty stałe, monitoring,  BIP, 
obsługa informatyczna kwota 197.478 zł. 
Odpisy na fundusz  świadczeń socjalnych 19.560 zł 
Zakupy inwestycyjne (komputery) kwota 10.000 zł 
Realizacja platformy cyfrowej na podstawie porozumienia między j.s.t. kwota  
41.362 zł 
 
USUWANIE KL ĘSK śYWIOŁOWYCH 
Zakup materiałów, utrzymanie magazynu, rezerwa 25.000 zł. 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 
Zakup materiałów i usług kwota 55.000 zł. 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW 
POśAROWA 
Wynagrodzenie dla kierowców w jednostkach OSP i pochodne kwota 32.500 zł. 
Utrzymanie jednostek OSP, zakup paliwa, węŜy, sprzętu p. poŜarowego, remonty 
samochodów, motopomp i syren oraz remonty straŜnic kwota 75.500 zł. 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.800 zł. 
Obrona cywilna – zakup materiałów, szkolenia kwota 1.000 zł. 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 
Pobór podatków opłat nie opodatkowanych są to wydatki na wypłaty wynagrodzeń 
agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10% kwota 
45.000 zł. 
Diety dla sołtysów za udział w sesji rady gminy w kwocie 38.400 zł. 
 
RÓśNE ROZLICZENIA   
Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. 
Nr 15 poz. 148 istnieje moŜliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki o 
wysokości 1% co stanowi kwota 101.310 zł. 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Na terenie gminy działa 5 szkół pełnych 1 -6 klas oraz gimnazjum gminne o ogólnej 
ilości uczniów   1.107. 
DuŜym obciąŜeniem naszego budŜetu są wydatki związane z poprawą złego stanu 
bazy lokalowej placówek oświatowych na terenie gminy. BudŜet przeznaczony na 
oświatę stanowi 56,47% budŜetu gminy. Subwencja oświatowa nie pokrywa 
wydatków na płace i pochodne. 
Wszystkie wydatki rzeczowe szkół pokrywane są z budŜetu gminy. 
 
Szkoły podstawowe – płace nauczycieli i pochodne, nagrody jubileuszowe, nagrody 
13-tka, dodatki mieszkaniowe kwota 2.698.850 zł 
Wydatki rzeczowe: opał, środki czystości, zakup pomocy naukowych  
dydaktycznych, ksiąŜek, rozmowy telefoniczne, energia, remonty bieŜące, wywozy 
nieczystości, badania lekarskie, prenumerata czasopism, podróŜe słuŜbowe kwota 
282.000 zł 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 113.840 zł. 
 
Przedszkola przy szkołach - płace nauczycieli i pochodne, nagrody 13-tka, dodatki 
mieszkaniowe kwota 292.100 zł. 
Wydatki rzeczowe: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜki kwota    
1.500 zł. 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.870 zł. 
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Gimnazjum – płace nauczycieli, awanse zawodowe, pochodne, nagrody 13-tka, 
nagrody jubileuszowe kwota 1.329.900 zł. 
Wydatki rzeczowe: materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup pomocy 
dydaktycznych, ksiąŜek, podróŜe słuŜbowe, kwota 19.500 zł. 
Czynsz za wynajęte pomieszczenia 18.153 x 12 = 217.836 zł 
Rozmowy telefoniczne -12.164 zł  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 64.780 zł 
Wydatki inwestycyjne – budowa gimnazjum kwota 761.000 zł 
 
Dowóz dzieci – płace kierowców, pochodne, nagrody 13-tka płace opiekunów kwota 
72.800 zł 
Wydatki rzeczowe: zakup paliwa, części do autobusów, naprawy, usługi transportowe 
PKS, bilety miesięczne dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, ubezpieczenia 
autobusów, przeglądy techniczne kwota 372.000 zł. 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.440 zł. 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 24.500 zł. 
Pozostała działalność – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 
nauczycieli kwota 32.850 zł. 
 
POMOC SPOŁECZNA 
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są duŜe. Jednak budŜet gminy nie jest w 
stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb w tym zakresie. Zakresie ramach zadań 
własnych zabezpiecza się środki na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe,  
utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, doŜywianie dzieci na 
ogólną kwotę 437.900 zł. 
 
EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Świetlice szkolne: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, płace i pochodne, nagrody 
13-tka kwota 305.470 zł 
śywność – 90.000 zł 
Wydatki rzeczowe: gaz, opał – 3.700 zł. 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.440 zł. 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Oświetlenie ulic: 
- zakup lamp        25.000 
- za zuŜycie energii na terenie gminy            100.000 
- konserwacja, modernizacja oświetlenia    80.000 
- opieka nad zwierzętami        5.000 
- zadrzewienia        10.000 
            __________ 
                  220.000 
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KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Świetlice i kluby – wynagrodzenie pracowników, pochodne, nagroda 13-tka, kwota 
15.600 zł 
Wydatki rzeczowe: utrzymanie Zespołu Obrzędowego w Chojnem, materiały, 
wyposaŜenie świetlicy, energia, gaz, rozmowy telefoniczne, zakup strojów kwota 
15.500 zł 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 360 zł. 
 
Biblioteki – wynagrodzenia pracowników bibliotek, pochodne, nagroda 13-tka, 
premie kwartalne kwota 86.800 zł 
Wydatki rzeczowe: zakup środków czystości, zakup ksiąŜek, energia, opłaty 
telefoniczne kwota 15.200 zł 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.160 zł. 
Plener – organizacja w terenie kwota 7.500 zł. 
 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Środki przeznaczone są na organizację imprez sportowych, utrzymanie wiejskich 
klubów sportowych na terenie gminy, przyjęto kwotę 46.000 zł 
 
OCHRONA ZDROWIA  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczone są 
po stronie wydatków na : szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na 
temat problemów alkoholowych, narkotyków szkołach, organizowanie świetlic przy 
szkołach, zakup sprzętu sportowego do świetlic kwota 90.000 zł. 
 
ZADANIA ZLECONE  
 
Zadania te wykonywane są w ramach dotacji celowych przeznaczonych przez 
Wojewodę na podstawie podpisanych porozumień na poszczególne działy. 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Dotacja celowa przeznaczona jest na 3 etaty w urzędzie: wynagrodzenia osobowe, 
pochodne, nagrody 13-tka kwota 65.999zł oraz akcja kurierska kwota 100 zł, 
transport dowodów osobistych kwota 21 zł. 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację 
stałego rejestru wyborców kwota 1.518 zł. 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 
Dotacje celowe Wojewody Łódzkiego przeznaczeniem na obronę cywilną, materiały 
szkoleniowe kwota 950 zł. 
Utworzenie gminnego zespołu reagowania kwota 10.000 zł. 
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POMOC SPOŁECZNA 
Dotacja celowa Wojewody  Łódzkiego przeznaczeniem na : 
- składki na ubezpieczenia społeczne     29.857 
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia         1.225.400 
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. społ.          382.127 
            __________ 
                          1.637.384 
 
 
 
 


