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UCHWAŁA NR XXXII/169/06 

RADY GMINY SIERADZ 
z dnia 30 stycznia 2006 r. 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sieradz na 2006 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 2001 r. poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz art. 165, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Rada 
Gminy postanawia: 

§  1.  Uchwala się budŜet gminy na okres roku kalendarzowego 2006. 
§ 2. Uchwala się dochody budŜetu gminy w wysokości 14.204.985 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 
     2.306.781 zł; 
 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
w  wysokości 90.000 zł. 

§ 3. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 15.304.985 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 
    2.306.781 zł; 
 2) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w  
    wysokości 90.000 zł. 
 § 4. Uchwala się deficyt budŜetowy w wysokości 1.100.000 zł, który 
planuje się pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu zgodnie z zał. Nr 3. 

§ 5. Uchwala się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 
wysokości 2.386.697 zł zgodnie z zał. Nr 4 . 

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków na 2006 r. Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 5. 

§ 7. Uchwala się plan dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r. 
zgodnie z zał. Nr 6. 
          § 8. Uchwala się załącznik o wydatkach na programy i projekty 
realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie 
z zał. Nr 7.  
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 § 9. Przedstawia się prognozę zadłuŜenia Gminy Sieradz zgodnie  
z zał. Nr 8.                                             

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 51.616 zł. 
§ 11. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:  

  1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości  działania jednostki i termin zapłaty 
upływa w roku następnym; 
 2) dokonywania zmian w planie wydatków,  z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami.  
          § 12. Ustala się limit  zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 
poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu 
gminy; 
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy, 
w kwocie 1.100.000 zł.    

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2006 roku 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 4.000                907.400 
600 Transport i łączność -                329.783 
700  Gospodarka mieszkaniowa 321.000                  24.500 
710  Działalność usługowa                     50.000 
750 Administracja publiczna 6.266             1.788.400 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
        przeciwpoŜarowa -                111.190 
756 Dochody od osób prawnych, od osób  
        fizycznych i od innych jednostek nie  
        posiadających osobowości prawnej oraz 
        wydatki związane z ich poborem 3.928.972                  80.400 
758 RóŜne rozliczenia 7.227.859                  51.616 
801 Oświata i wychowanie 65.120             8.142.205 
852 Pomoc społeczna 158.987                532.170 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96.000                388.540 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -                295.000 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -                147.000 
926 Kultura fizyczna i sport -                  60.000 
        Razem  11.808.204           12.908.204 
851 Ochrona zdrowia 90.000                  90.000 

        Razem zadania własne 11.898.204           12.998.204 
  
ZADANIA  ZLECONE 
 
750 Administracja publiczna 68.649                  68.649 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 
        państwowej,  kontroli i ochrony prawa 
        oraz sądownictwa 1.530                    1.530 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
        przeciwpoŜarowa 1.450                    1.450 
852 Pomoc społeczna 2.235.152             2.235.152 
        Razem zadania zlecone 2.306.781             2.306.781 
        Ogółem: 14.204.985           15.304.985 
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                                                                              Załącznik Nr 1 do  Uchwały 
                                                                                          Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
                                                                                           
                                               
                                   BudŜet  Gminy Sieradz 
                                          na 2006 rok. 
 
DOCHODY : w układzie klasyfikacji budŜetowej. 
 
Dz.   Rozdz.    §         Treść                                                                PLAN 
010   Rolnictwo i łowiectwo  4.000  
       01095  Pozostała działalność 4.000 
 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 4.000  
 
700   Gospodarka mieszkaniowa  321.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchom.  321.000 
                       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 16.000 
  0870 wpływ ze sprzedaŜy składników  
   majątkowych  300.000 
 
750   Administracja publiczna  6.266 
 75095  Pozostała działalność  5.000 
  0970 wpływy z róŜnych dochodów                            5.000 
 
 75011  Urzędy wojewódzkie  1.266 
  2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań 
   z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 
   zleconych ustawami  1.266 
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756   Dochody od osób prawnych, osób 
   fizycznych i od innych jednostek 
   nieposiadających osobowości 
   prawnej oraz wydatki związane 
   z ich poborem  3.928.972 
 
 75601  Wpływy z podatku dochodowego od 
   osób fizycznych  10.000 
  0350 podatek od działalności gospodarczej                                                                                      

osób fizycznych, opłacany 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        1.454.100 
  0310 podatek od nieruchomości j.g.u.  1.366.100 
  0320 podatek rolny j.g.u.  33.000 
  0330 podatek leśny j.g.u.  39.000 
  0340 podatek od środków transp. j.g.u.  16.000 
 
 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku 
   leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
   podatku od czynności cywilnoprawnych 
   oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
                                    fizycznych                                                      935.000 
  0310 podatek od nieruchomości  309.400 
  0320 podatek rolny  375.500  
  0330 podatek leśny  33.000 
  0340 podatek od środków transportu  97.000 
  0360 podatek od spadków i darowizn  40.000 
  0370 podatek od posiadania psów  100 
  0450 wpływy z opłaty administracyjnej za 
   czynności urzędowe  10.000 
  0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 70.000 
 
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących  
       dochody jednostek samorządu terytorialnego 
   na podstawie ustaw  20.000                           
  0410 wpływy z opłaty skarbowej  20.000 
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 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
   dochód budŜetu państwa  1.493.872 
  0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.478.872 
  0020 podatek dochodowy od osób prawnych 15.000 
 
 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
   naleŜności budŜetowych  16.000 
  0910 odsetki od nieterminowych wpłat  
                                    z tytułu podatków i opłat  16.000 
 
758   RóŜne rozliczenia  7.227.859 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 
   dla jednostek samorządu terytorialnego 4.308.460 
  2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa  4.308.460 
 
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.879.399 
   dla gmin 
  2920 subwencja ogólna z budŜetu państwa  2.879.399 
 
       75814                   RóŜne rozliczenia finansowe                            40.000 
                       0920     pozostałe odsetki                                               40.000 
       
801   Oświata i wychowanie  65.120 
 80101  Szkoły podstawowe  65.120 

2708     środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieŜących gmin, powiatów, samorządów  
województw, pozyskane z innych źródeł        48.840   

  2709 środki na dofinansowanie własnych zadań 
   bieŜących gmin, powiatów, samorządów 
   województw, pozyskane z innych źródeł 16.280 
 
852   Pomoc społeczna  158.987 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.337 
  2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
   państwa na realizację własnych zadań 
   bieŜących gmin  12.337 
 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  146.650 
  2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
   państwa na realizację własnych zadań 
   bieŜących gmin  146.650 
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854   Edukacja opieka wychowawcza  96.000 
 85401  Świetlice szkolne  96.000 
  0830 wpływy z usług  90.000 

0970     wpływy z róŜnych dochodów  6.000 
________________________________________________________________ 
                                    Razem  11.808.204 
 
851   Ochrona zdrowia  90.000 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.000 
                      0480 wpływy z opłat za zezwolenia na 
  sprzedaŜ alkoholu 90.000 
                                    Razem zadania własne 11.898.204 
 
 
 
ZADANIA   ZLECONE 
 
750   Administracja publiczna  68.649 
 75011  Urzędy wojewódzkie  68.649 

2010    dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
państwa na realizację zadań bieŜących  

   z zakresu adm. rządowej, oraz innych 
   zadań zleconych gminie ustawami  68.649 

 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 
   państwowej, kontroli i ochrony prawa 
   oraz sądownictwa  1.530 
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
   państwowej, kontroli i ochrony prawa  1.530 

2010    dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
państwa na realizację zadań z zakresu 

   adm. rządowej, oraz innych zadań  
                                    zleconych gminie ustawami  1.530 
 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
   przeciwpoŜarowa   1.450 
 75414  Obrona cywilna  1.450 

2010    dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących 

   z zakresu adm. rządowej oraz innych 
   zadań zleconych gminie ustawami  1.450 
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852   Pomoc społeczna  2.235.152 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                                    oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                                    i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1.896.700 

2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu adm. rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami  1.896.700 
 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
   opłacane za osoby pobierające niektóre 
   świadczenia z pomocy społecznej oraz 
   niektóre świadczenia rodzinne  23.230 

2010    dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu adm. rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami  23.230 

 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz  
   składki na ubezpieczenia emerytalne i  
   rentowe  315.222 
  2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu  
   państwa na realizację zadań bieŜących 
   z zakresu adm. rządowej oraz innych 
   zadań zleconych gminie ustawami  315.222 
   Razem zadania zlecone  2.306.781 
   Ogółem dochody:  14.204.985 
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                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Uchwały 
                                                                                                   Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
                                                                                                    
WYDATKI : w układzie klasyfikacji budŜetowej. 
 
Dz. Rozdz. § Treść  PLAN 
010   Rolnictwo i łowiectwo  907.400 
 01010  Infrastruktura wodociągowa 
   i sanitacyjna wsi  792.400 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  5.000 
  4260 zakup energii  10.000 
  4300 zakup usług pozostałych  20.000 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek 
                                         budŜetowych wg zał. Nr 4  30.000 

6610 dotacje celowe przekazane gminie na 
            inwestycje i zakupy inwestycyjne 

                                   realizowane na podstawie porozumień 
                                   między j. s. t.                                                   727.400 

 
 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                                     105.000 
                       4210    zakup materiałów i wyposaŜenia                        5.000 
  4300 zakup usług pozostałych                                  50.000      
                       4308    zakup usług pozostałych                                   50.000 
    
600   Transport i ł ączność  329.783 
 60016  Drogi publiczne gminne  329.783 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  30.000 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.200 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne        10.900 
  4120 składki na Fundusz Pracy   1.550 
                       4170     wynagrodzenia bezosobowe                              3.900 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  70.000 
                       4270     zakup usług remontowych  100.000 
                       4280     zakup usług zdrowotnych                                      500 
  4300 zakup usług pozostałych  100.000 
  4440     odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  733 
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6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 

jedn. budŜetowych wg zał. Nr 4  10.000 
 

700   Gospodarka mieszkaniowa  24.500 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchom.  23.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  3.000 
  4260 zakup energii  3.000 
  4270 zakup usług remontowych  7.000 
  4300 zakup usług pozostałych  10.000 
 
 70095  Pozostała działalność  1.500 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  1.500 
 
710                             Działalność usługowa                                       50.000 
       71014                  Opracowania geodezyjne i kartograficzne         50.000 
                      4300     zakup usług pozostałych                                    50.000 
 
750   Administracja publiczna                          1.788.400 
 75022  Rady gmin  96.000 
  3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych          83.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  10.000 
  4300 zakup usług pozostałych  2.000 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  1.000 
 
 75023  Urzędy gmin  1.657.400 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.098.200 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  65.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  192.000 
  4120 składki na Fundusz Pracy   27.300 
                       4140     PFRON                                                             13.000 
                       4170     wynagrodzenia bezosobowe                              4.200 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  57.000 
  4260 zakup energii  22.000 
  4270 zakup usług remontowych  6.000 
                       4280     zakup usług zdrowotnych                                     500 
  4300 zakup usług pozostałych  100.000 
                       4350     zakup usług dostępu do sieci Internet  15.000 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  23.000 
  4430 róŜne opłaty i składki                                         3.000                       
  4440 odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 18.700 

6060     wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budŜetowych wg zał. Nr 4  12.500 
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       75075                   Promocja jednostek samorządu  
   terytorialnego     20.000 
                       4210     zakup materiałów i wyposaŜenia                     15.000 
                       4300     zakup usług pozostałych                                    5.000 

 
 75078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 15.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  5.000 
  4300 zakup usług pozostałych  5.000 
  4810 rezerwy  5.000 

  
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
   przeciwpoŜarowa  111.190 
 75412  Ochotnicze straŜe poŜarne  110.190 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  2.100 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   4.700 
  4120 składki na Fundusz Pracy   670 
                       4170     wynagrodzenia bezosobowe                             20.000 

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  50.000 
  4270     zakup usług remontowych   10.000 
  4280     zakup usług zdrowotnych                                  1.500 

4300 zakup usług pozostałych  3.000 
4430 róŜne opłaty i składki  13.000 
4440 odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych           220 

 
 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  
   nieposiadających osobowości prawnej 
   oraz wydatki związane z ich poborem 80.400 
 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
   naleŜności budŜetowych  80.400 
  3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 38.400 
  4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  42.000 

 
758   RóŜne rozliczenia  51.616 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe  51.616 
  4810 rezerwy  51.616 
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801   Oświata i wychowanie  8.142.205 
 80101  Szkoły podstawowe  3.385.740 

3020 wydatki osobowe nie  
zaliczone do wynagrodzeń  170.000 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.045.000 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   158.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   392.000 
  4118 składki na ubezpieczenia społeczne  1.761 
                       4119     składki na ubezpieczenia społeczne                      587 
  4120 składki na Fundusz Pracy   56.000 
  4128 składki na Fundusz Pracy  252 
                       4129     składki na Fundusz Pracy                                        84 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  3.000 
  4178 wynagrodzenia bezosobowe  10.227 
                       4179     wynagrodzenia bezosobowe                              3.409 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  160.000 
  4218 zakup materiałów i wyposaŜenia  6.808 
  4219 zakup materiałów i wyposaŜenia  2.269 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i ksiąŜek  10.000 

  4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
   i ksiąŜek  2.319 
                       4249     zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
                                    i ksiąŜek                                                                773 
  4260 zakup energii  50.000 
                       4268     zakup energii                                                      3.000 
  4269 zakup energii  1.000 
  4270 zakup usług remontowych  108.000 
  4280 zakup usług zdrowotnych  2.000 

4300 zakup usług pozostałych  35.000 
4308     zakup usług pozostałych 23.573 
4309     zakup usług pozostałych 7.858 
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000  

  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  1.000 
                       4418     podróŜe słuŜbowe krajowe                                    900 
  4419 podróŜe słuŜbowe krajowe  300 
  4430 róŜne opłaty i składki  5.000 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  120.620 

 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
   podstawowych   259.800 
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3020 wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń   20.000 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 170.000 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   16.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   35.500 
  4120 składki na Fundusz Pracy   5.100 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i ksiąŜek  1.500 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
   socjalnych  11.700 
 
 80110  Gimnazjum  3.970.030 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do  
   wynagrodzeń  2.200 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.227.100 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   85.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   226.000 
  4120 składki na Fundusz Pracy   32.200 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  404.000 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i ksiąŜek  100.000 

  4260 zakup energii  29.000 
  4270 zakup usług remontowych  1.000 
  4280 zakup usług zdrowotnych  1.300 
  4300 zakup usług pozostałych  200.000 
  4350 zakup usług dostępu do sieci Internet  500 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  1.000 
  4430 róŜne opłaty i składki  3.000 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  70.933 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜet. 
wg zał. Nr 4  1.586.797 
 

 80113  DowoŜenie uczniów do szkół  471.937                  
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 67.100 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   4.500 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   15.600 
  4120 składki na Fundusz Pracy   2.220 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  33.850 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  80.000 
  4270 zakup usług remontowych  10.000 
  4280 zakup usług zdrowotnych  200 
  4300 zakup usług pozostałych  250.000 
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  4430 róŜne opłaty i składki  7.000 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  1.467 
 
 80146              Dokształcanie i doskonalenie 
   nauczycieli  18.100 
  4300 zakup usług pozostałych  17.100 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  1.000 
 
 80195  Pozostała działalność  36.598 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  36.598 
 
852   Pomoc społeczna  532.170 
 85202  Domy pomocy społecznej  9.000 
  4300 zakup usług pozostałych  9.000 
 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                                    oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                                    i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.000 
  4300 zakup usług pozostałych  20.000 
 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
                                    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85.337 
  3110 świadczenia społeczne  80.337 
  4300 zakup usług pozostałych  5.000 
 
 85215  Dodatki mieszkaniowe  55.000 
  3110 świadczenia społeczne  55.000 
 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  268.833 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 168.200 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   14.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   33.170 
  4120 składki na Fundusz Pracy   4.480 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  14.000 
  4270 zakup usług remontowych  5.000 
  4280 zakup usług zdrowotnych  600 
  4300 zakup usług pozostałych  16.718 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  6.000 
  4430 róŜne opłaty i składki  3.000 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  3.665 
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 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
   usługi opiekuńcze  2.000 
  4300 zakup usług pozostałych  2.000 
 
 85295  Pozostała działalność  92.000 
  3110 świadczenia społeczne  92.000 
    
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  388.540 
 85401  Świetlice szkolne  388.540 

3020 wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń  12.000 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 204.000 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   20.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   40.700 
  4120 składki na Fundusz Pracy   5.800 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  3.000 
  4220  zakup środków Ŝywności  90.000 
  4260 zakup energii  1.200 
  4280 zakup usług zdrowotnych  500 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  11.340 
 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

               środowiska  295.000 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  280.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  20.000 
  4260 zakup energii  160.000 
  4270 zakup usług remontowych  100.000 
 

 90095  Pozostała działalność  15.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  10.000 
  4300 zakup usług pozostałych  5.000 
   
921   Kultura i ochrona dziedzictwa  
   narodowego  147.000 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice 
   i kluby  31.600 
  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników 12.100 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.200 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  2.300 
  4120 składki na Fundusz Pracy   330 
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  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  8.000 
  4260 zakup energii  800 
  4300 zakup usług pozostałych  4.500 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  503 
  4430 róŜne opłaty i składki  500 

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  367 
 

 92116  Biblioteki  115.400 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68.000 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   6.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne   12.750 
  4120 składki na Fundusz Pracy   1.820 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  3.730 
  4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.000 
   i ksiąŜek 
  4260 zakup energii  2.500 
                       4270     zakup usług remontowych                                 2.000 
  4300 zakup usług pozostałych  6.000 
  4350 zakup usług dostępu do sieci Internet  1.500 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  500 
  4430 róŜne opłaty i składki  400 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych  2.200 
 
926   Kultura fizyczna i sport   60.000 
 92605  Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu 60.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  620 
  4120 składki na Fundusz Pracy  100 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  15.000 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  20.000 
  4260 zakup energii  2.000 
  4270 zakup usług remontowych  2.000 
  4300 zakup usług pozostałych  11.080 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  200 
  4430 róŜne opłaty i składki  9.000 
                                    Razem  12.908.204 
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851   Ochrona zdrowia  90.000 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  90.000 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  2.200 
  4120 składki na Fundusz Pracy  320 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  12.700 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  25.000 
  4300 zakup usług pozostałych  39.280 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe  500 
  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
   budŜetowych wg załącznika nr 4  10.000 
                                    Razem zadania własne  12.998.204 
 
   
 
ZADANIA   ZLECONE 
750   Administracja publiczna 68.649 
 75011  Urzędy wojewódzkie 68.649 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 52.800 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  4.426 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  9.860 
  4120 składki na Fundusz Pracy  1.402 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 140 
  4300 zakup usług pozostałych 21 
 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 
   państwowej, kontroli i ochrony prawa 
   oraz sądownictwa 1.530 
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy  
   państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.530 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  155 
  4120 składki na Fundusz Pracy  22 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 900 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  407 
  4300 zakup usług pozostałych 46 
 
754                             Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
   przeciwpoŜarowa 1.450 
 75414  Obrona cywilna 1.450 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1.450 
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852   Pomoc społeczna 2.235.152 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                                    oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                                    i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.896.700 
  3110 świadczenia społeczne 1.826.799 
  4010 wynagrodzenia osobowe 34.127 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.208 
  4120 składki na Fundusz Pracy 836 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7.000 
  4300 zakup usług pozostałych 8.000 
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 363 
  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
   socjalnych 367 
 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
   opłacane za osoby pobierające niektóre 
   świadczenia z pomocy społecznej oraz  
   niektóre świadczenia rodzinne 23.230 
  4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.230 
 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 315.222 
  3110 świadczenia społeczne 315.222 
                             Ogółem zadania zlecone 2.306.781 
                               Ogółem wydatki 15.304.985 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
 
 
 
 

Zestawienie przychodów budŜetu na 2006 r. 
 

 
 

 
 

§ Treść Kwota 
1 2 3 

PRZYCHODY BUDśETU 
   

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów 
na rynku krajowym 
w tym: poŜyczek 
            kredytów 

 
1.100.000 

 0 
         1.100.000 

   
 Razem przychody 1.100.000 
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                                                                                    Załącznik Nr 4 do Uchwały 
                                                                                                  Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
                                                                                                   
 
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 R.                                                                     
 
 
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. 
1. Rozbudowa sieci wodociągowej  
Środki z budŜetu gminy           30.000 
2. Budowa kanalizacji. 
Środki z budŜetu gminy 727.400 
 
Dz. 600 - Transport i łączność 
1. Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe 2 szt. 
Środki z budŜetu gminy 10.000  
 
Dz. 750 - Administracja publiczna. 
1. Zakupy inwestycyjne. 
Środki z budŜetu gminy 12.500    
 
Dz. 801 - Oświata i wychowanie 
1. Budowa Publicznego Gimnazjum i Budynku Urzędu Gminy Sieradz. 
Środki budŜetu gminy         1.586.797 
 
Dz. 851 – Ochrona zdrowia 
1. Zakupy inwestycyjne 
Środki z budŜetu gminy    10.000 
 
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
1. Zakupy inwestycyjne 
Środki z GFOŚ     10.000 
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                                                                             Załącznik Nr 5 do Uchwały 
                                                                                          Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
 
 
 
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2006 R. 
 
 
 
Przychody: 
Dz. 900 rozdz. 90011   
stan środków na początek roku 23.429 
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne 5.000 
    ______________ 
                                              Ogółem: 28.429 
 
 
 
Wydatki 
Dz. 900 rozdz. 90011   
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 10.000 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 8.429 
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne 
funduszy celowych                                                   10.000 
    ________________ 
                                           Ogółem: 28.429 
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                                                                                                 Załącznik Nr 6 do Uchwały 
                                                                                                 Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
                    Planowane dochody budŜetu państwa 
                    związane  z realizacją zadań zleconych 
                    jednostkom samorządu terytorialnego 
                                       na 2006 r. 
 
 
 
 
 
Dz. 750 - Administracja publiczna 24.058 
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 24.058 
§ 0690 - dochody budŜetu państwa związane z realizacją 
   zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 24.058
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                                                                                                               Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/169/06   

Wydatki* na programy i projekty realizowane 

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) 
                 

w tym: Planowane wydatki 

2006 r.  

z tego: 

Środki z budŜetu krajowego** Środki z budŜetu UE 

z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: 
Lp. Projekt 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
struktu-
ralnych 

Klasyfikacja 
(dział, 

rozdział) 

Wydatki w 
okresie 

realizacji 
projektu  

(całkowita 
wartość 

Projektu) 

środki z 
budŜetu 

krajowego  

środki z 
budŜetu 

UE 
Wydatki 
Razem  

W
yd

at
ki

 r
az

em
 

po
Ŝy

cz
ki

 i 
kr

ed
yt

y 

ob
lig

ac
je

  

po
zo

st
ał

e 
**

 

W
yd

at
ki

 r
az

em
 

po
Ŝy

cz
ki

 n
a 

pr
ef

i-n
an

so
w

a-
ni

e 
z 

bu
dŜ

et
u 

pa
ń
st

w
a 

po
Ŝy

cz
ki

 i 
kr

ed
yt

y 

ob
lig

ac
je

  

po
zo

st
ał

e 
 

        (6+7)     (9+13) 
(10+11+

12)       
(14+15+1

6+17)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
Wydatki maj ątkowe 
razem x                           

 Program: 
........................... 

  Priorytet: 
........................... 

    Działanie: 
........................   

1.1 

 nazwa projektu: ....... 
 Np. Budowa drogi 
(razem)                               



 

 

 

24 

z tego                      2004       

2005       

2006       

............                               

Program                               

   Priorytet: 
........................... 

     Działanie: 
........................   
    nazwa projektu: ....... 

                              

z tego                      2004       

2005       

1.2 

2006       
… ............                               

II Wydatki bie Ŝące razem x  138.000  22.000 116.000  115.120  16.280  0  0  16.280  98.840  0  0  0  98.840  
 Program: Sektorowy 
Program Operacyjny 
Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004-2-6 

  Priorytet: 2.Wznowienie 
rozwoju zasobów ludzkich 
w regionach   
    Działanie: 2.1 
Zwiększenie dostępu do 
edukacji-promocja 
kształcenia przez całe 
Ŝycie   
   nazwa projektu: „Szkoła 
marzeń” 23 801, 80101  88.000 22.000  66.000  65.120 16.280  0 0 16.280  48.840  0 0 0 48.840  

z tego                      2004       

2005 22.880  5.720  17.160  

2.1. 

2006 65.120  16.280  48.840  

  ............ 23  801, 80101       65.120  16.280  0  0  16.280  48.840    0  0  48.840  
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 2006 1305  010, 01095 50.000 0  50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 
OGÓŁEM (I+II) x                           

* wydatki obejmują wydatki bieŜące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) 

** środki własne JST, współfinansowanie z budŜetu państwa oraz inne          

Program: 
Restrukturyzacja i 

modernizacja sektora 
Ŝywno ściowego oraz 

rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006 

Priorytet: 
Zrównowa Ŝony rozwój 

obszarów wiejskich 
Działanie: 2.7 

Pilota Ŝowy Program 
Leader + - Schematu I  
Nazwa projektu: „Tak 
jak Warta popły ńmy z 

nurtem inicjatyw” 1305 010, 01095 
 

50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 
z tego: 2004                

2.2 

2005                



 

 

 

26 

 
                                                                                                      Załącznik Nr 8 do uchwały 

                                                                                                               Rady Gminy Nr XXXII/169/06 
 

Prognoza Długu 
 

Planowana spłata w latach   Wyszczególnienie 
 

Stan zobowiązań 
j.s.t. na 
31.12.2005r. 

Planowane do spłaty 
zobowiązania 
w roku 2006 

Planowane do 
zaciągnięcia zobow. 
w roku 2006 

Stan zobowiązań 
pozostałych do 
spłaty na 31.12.2006 

2007 2008 2009 w pozostałych 
latach 

Zobowiązania wg tyt. 
dłuŜnych z tego: 

- - 1.100.000 1.100.000 300.000 400.000 400.000 - 

1)emisja 
pap.wartościowych 

- - - - - - - - 

2)kredyty - - 1.100.000 1.100.000 300.000 400.000 400.000 - 
3)poŜyczki - - - - - - - - 
4)Przyjęte depozyty - - - - - - - - 
5)wymagalne zobowiąz. - - - - - - - - 
-jedn.budŜetowych 
-pozost.jedn.sektora fin. 
publ.wynikające z ustaw 
i orzeczeń sądu, udziel. 
poręczeń,gwarancji i 
innych tytułów  

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

Razem(od 1 – 5) - - 1.100.000 1.100.000 300.000 400.000 400.000 - 
Odsetki od poŜyczek, 
kredyt.,pap.wartościowych 
dyskonto 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Niewymagalne zobow. z 
tyt. poręczeń i gwarancji 
(kwota objeta poręcz.) 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Ogółem - - 1.100.000 1.100.000 300.000 400.000 400.000 - 
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