
Uchwała Nr XXXI/274/2005 

Rady Miejskiej w Sieradzu  

z dnia 28 kwietnia 2005 roku 

 

w sprawie: zmiany w bud�ecie miasta na rok 2005. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 
109,110,116 ust.1 i 2, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 r., Nr 45, poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, 
poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 
123, poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradz 
Rada Miejska w Sieradzu postanawia, co nast�puje: 

               § 1. 1. W bud�ecie miasta na 2005 rok po stronie przychodów: 
  Zmniejszy� Zwi�kszy� 

                         § 957    2 548 983,94 
Razem    2 548 983,94 

      
                       2. W bud�ecie miasta na 2005 rok  po stronie wydatków: 
  

  Zmniejszy� Zwi�kszy� 
  Dział 600 rozdz. 60016 § 4300   50 000,- 

§ 6050   270 000,- 
Razem dział 600   320 000,- 

      
Dział 750 rozdz. 75023 § 6060   80 000,- 

Razem dział 750   80 000,- 
      

Dział 754 rozdz. 75412 § 4210    13 000,- 
rozdz. 75416 § 6060   50 000,- 

Razem dział 754   63 000,- 
      

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810   200 000,- 
Razem dział 758   200 000,- 

      
Dział 801 rozdz. 80101 § 4010    223 587,00 

§ 4110   40 232,00 
§ 4120   5 482,00 

rozdz. 80104 § 4010   108 500,00 
§ 4110   19 537,00 



§ 4120   2 679,00 
rozdz. 80110 § 4010   145 770,00 

§ 4110   26 004,00 
§ 4120   3 543,00 

rozdz. 80195 § 4810   229 235,96 
Razem dział 801   804 569,96 

      
Dział 851 rozdz. 85154 § 2620     15 000,00 

§ 2630   72 301,98 
§ 4210   20 000,00 
§ 4300   80 000,00 

Razem dział 851   187 301,98 
      

Dział 854 rozdz. 85401 § 4010   14 235,- 
§ 4110   2 531,- 
§ 4120   346,- 

 rozdz. 85415 § 3260   170 000,- 
Razem dział 854   187 112,- 

      
Dział 900 rozdz.90015 § 4300   30 000,- 

rozdz. 90095 § 4210   50 000,- 
Razem dział 900   80 000,- 

      
Dział 921 rozdz. 92116 § 6220   100 000,- 

rozdz. 92195 § 4210   6 000,- 
§ 4300   6 000,- 

Razem dział 921   112 000,- 
      

Dział 926 rozdz. 92604 § 6050   515 000,- 
Razem dział 926   515 000,- 

   
                 § 2. Zał�cznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie bud�etu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Dochody 
i wydatki na rok 2005 zwi�zane z realizacj� zada� okre�lonych w programie profilaktyki  
i rozwi�zywania problemów alkoholowych” otrzymuje brzmienie zgodne z zał�cznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały. 
  
                 § 3. W zał�czniku nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie bud�etu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Zestawienie 
przychodów i rozchodów na 2005 r” wprowadzi� nast�puj�ce zmiany w zakresie § 957: 
  

§   Zmniejszy�: Zwi�kszy�: 
  Przychody bud�etu     
957 Nadwy�ki z lat ubiegłych   2 548 983,94 

  



                 § 4.  Zał�czniku nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie bud�etu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Plan 
nakładów inwestycyjnych na 2005 rok” wprowadzi� zmiany w nast�puj�cym zakresie: 
  

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszy�: Zwi�kszy�: 

600 60016 Ci�g pieszy od ul. Jagiello�skiej do 
Al. Grunwaldzkiej 

  270 000,- 

750 75023 zakupy inwestycyjne   80 000,- 
754 75416 zakupy inwestycyjne   50 000,- 
926 92604 wykonanie trybun na stadionie   130 000,- 

926 92604 utworzenie Centrum Edukacji 
Ekologicznej 

  385 000,- 

Razem   1 045 000,- 
  
  
                 § 5.  Zał�cznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie bud�etu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Wydatki na 
wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodne z zał�cznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
  
               § 6.  Zał�cznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie bud�etu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Dotacje 
przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” otrzymuje 
brzmienie zgodne z zał�cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
  
  
                 § 7. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi Miasta Sieradz. 
                 
                 § 8. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu. 
                      
  
  
 
 

Przewodnicz�cy  
Rady Miejskiej w Sieradzu 

 
Mirosław Owczarek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Nadwy�k� bud�etow� za 2004 w kwocie 2.548.983,94 zł proponuje si� przeznaczy� na 
wydatki w działach: 
Dział 600 – Transport i ł�czno�� 
−        opracowanie „Programu rozwoju dróg gminnych na terenie miasta  Sieradza”, 

zawieraj�ce stan istniej�cej sieci drogowej oraz jej modernizacj� z uwzgl�dnieniem 
budowy i przebudowy infrastruktury komunalnej zlokalizowanej w pasach drogowych, co 
pozwoli usystematyzowa� kolejno�� prac – 50 000 zł 

− −       ci�g pieszy od ul. Jagiello�skiej do Al. Grunwaldzkiej – 270 000 zł – kwota ta pozwoli 
na zako�czenie prac w tym roku (ci�g ten zaplanowany był w bud�ecie na dwa lata). 

  
  
Dział 750 – Administracja publiczne 
−        zakup nowego samochodu słu�bowego na potrzeby Urz�du Miasta – 80 000 zł.                 

Dotychczasowy samochód słu�bowy marki Fiat ALFA Romeo 156 zakupiony został na 
pocz�tku 1998 roku (ma ponad 7 lat) i ma obecnie przebieg ponad 195 tys. km. Coraz 
cz�stsze awarie samochodu powoduj�, �e jazda nim staje si� mniej bezpieczna,  wzrastaj� 
koszty jego eksploatacji, a w szczególno�ci koszty napraw. Równie� silnik w chwili 
obecnej jest modelem przestarzałym, który spala wi�cej ni� silniki produkowane obecnie. 
Zakup nowego samochodu z nowoczesnym silnikiem diesla spowoduje oszcz�dno�ci w 
kosztach eksploatacji rz�du 10.000 zł w skali roku. Na kwot� powy�sz� składaj� si� 
koszty remontów obecnego samochodu, które wynosz� rocznie ok. 6.000 zł oraz 
oszcz�dno�ci na kosztach zakupu paliwa (nowoczesny silnik diesla spala ok. 40% mniej 
paliwa ni� samochód obecny oraz olej nap�dowy jest ta�szy) o ok. 4.000 zł. Nowy 
samochód b�dzie równie� du�o bezpieczniejszym �rodkiem komunikacji ni� obecny. 
Dlatego te� zakładaj�c wskazane wy�ej oszcz�dno�ci na eksploatacji nowego samochodu 
oraz uzyskany dochód z tytułu sprzeda�y obecnego samochodu w wysoko�ci ok. 15.000zł, 
uwa�am, �e zakup nowego samochodu zwróci si� w ci�gu najbli�szych 4-5 lat i jest 
uzasadniony ekonomicznie. Zakup nowego samochodu odb�dzie si� w drodze przetargu 
nieograniczonego, który zostanie ogłoszony z chwil� przyznania �rodków finansowych. 

Dział 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 
−        dofinansowanie stra�y po�arnych – 13 000 zł – zakup mundurów oraz dofinansowanie 

remontu budynku  OSP w Zapu�cie Wielkiej. 
−        zakup samochodu dla Stra�y Miejskiej przeznaczonego do prowadzenia działa� 

prewencyjnych na terenie miasta Sieradza 50.000 zł. 
Obecnie posiadany samochód Daewoo Lanos rocznik 1997 ma ponad 190 tys. km 
przebiegu. Od czasu podj�cia przez Stra� słu�by całodobowej samochód ten jest u�ywany 
bez przerw, 7 dni w tygodniu. Koszty napraw wynikaj�ce ze znacznego zu�ycia 
podzespołów mechanicznych samochodu stanowi� znaczne obci��enie bud�etu Stra�y, a 
konieczno�� ka�dorazowego odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego i czas jego 
przestoju dezorganizuje prac� jednostki. Nie bez znaczenia pozostaje równie� fakt, �e 
obecnie posiadany samochód nie jest przystosowany do przewozu osób w warunkach 
zwi�kszonego ryzyka.  Nie posiada grodzi oddzielaj�cej przedział kierowcy od przedziału 
dla osoby przewo�onej ani te� przedziału dla osoby zatrzymanej, co w przypadku cz��ci 
osób wobec których podejmowane s� czynno�ci słu�bowe niejednokrotnie mo�e stwarza� 



niebezpiecze�stwo dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu oraz nie stanowi 
wła�ciwego zabezpieczenia przed samowolnym wydostaniem si� osoby zatrzymanej z 
pojazdu. Pojazd eksploatowany w takich warunkach, równie� ze wzgl�du na agresywne 
zachowanie osób wobec których wykonywane s� czynno�ci słu�bowe, powinien by� 
wyposa�ony w przedział do przewozu osób zatrzymanych w warunkach zmniejszonego 
komfortu podró�owania, zabezpieczony krat� z drzwiami wyposa�onymi w zamek 
patentowy oraz w wentylacj� wywiewn�. Przedział taki jest łatwy do utrzymania w 
czysto�ci, co umo�liwia równie� w wyj�tkowych sytuacjach przewo�enie zwierz�t. 

Dział 758 – Ró�ne rozliczenia 
−        uzupełnienie rezerwy ogólnej, która została zmniejszona uchwał� nr XXV/247/2005 

Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2005 roku w zwi�zku ze zmian� kwoty subwencji 
o�wiatowej. 

Dział 801 – O�wiata i wychowanie 
−        �rodki w tym dziale przeznaczone zostan� na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 

uzupełnienie rezerwy celowej. Plan   �rodków   na    wynagrodzenia   uchwalony  został  
w   wersji  minimum.  W  zwi�zku z ustawow� waloryzacj� płac dla pracowników o�wiaty 
i szczegółowym rozeznaniem potrzeb na wynagrodzenia dokonanym w I kwartale br. 
zachodzi konieczno�� zabezpieczenia dodatkowych �rodków. Potrzeby te s� 
konsekwencj� negocjacji ze zwi�zkami zawodowymi i przyj�tego Uchwał� Rady 
Miejskiej regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uzupełnienie rezerwy celowej stanowi  
odtworzenie �rodków przyznanych na remonty w uchwale bud�etowej na 2005 rok, a 
pomniejszonych w wyniku ostatecznej wersji subwencji o�wiatowej.   

Dział 851 – Ochrona zdrowia 
−        profilaktyka przeciwalkoholowa – zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwole� na sprzeda� 
napojów alkoholowych wykorzystywane b�d� jedynie na realizacj� gminnych programów 
profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych i nie mog� by� przeznaczone na 
inne cele.  

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
−        zabezpieczenie �rodków w tym dziale jest niezb�dne do prawidłowej realizacji zadania 

zwi�zanego z pomoc� materialn� o charakterze socjalnym dla uczniów. Kwota została 
ustalona w oparciu o dotychczas zło�one wnioski, prognoz� potrzeb w II edycji i 
przyznan� dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
− −       prace projektowe – 30 000 zł - �rodki zostan� przeznaczone na uruchomienie prac 

projektowych w zakresie o�wietlenia ul. POW na odcinku ul. Towarowej do ul. 
Szlacheckiej. Prace te s� niezb�dnych do wykonania ze wzgl�du na planowan� przez 
GDDKiA przebudow� ulicy.  

− −       zakup materiałów, sprz�tu oraz pokrycie kosztów zwi�zanych z organizacj� robót 
publicznych – 50 000 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
− −       dotacja dla Miejskiego Domu Kultury Sieradzu z przeznaczeniem na modernizacj� 

amfiteatru. 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
− −       wykonanie trybun na stadionie – 130 000 zł – Kwota ta pozwoli na doko�czenie 

budowy trybun na stadionie MOSIR-u. Inwestycj� t� rozpocz�to w połowie lat 80-tych i 
przez 20 minionych lat nie udało si� zako�czy�. Obecny stan negatywnie wpływa na 
estetyk� obiektu, a wr�cz go szpeci. �le równie� wpływa na morale mieszka�ców 
Sieradza, którzy  ka�dego dnia, a zwłaszcza w weekendy licznie odwiedzaj� ten obiekt. 
Zako�czenie budowy trybun w znacznym stopniu usprawni organizacje masowych imprez 



takich jak np. STRONG MAN, mecze Warty Sieradz, mityngi lekkoatletyczne itp. 
Pozwoli równie� w perspektywie organizowa� imprezy sportowe o zasi�gu regionalnym i 
ogólnopolskim. 

−        utworzenie  Centrum Edukacji Ekologicznej  – 385 000 zł  - przewiduje si� utworzenie 
Centrum na bazie budynku przystani. 

  
  
  



                                                                Zał�cznik nr 1 do Uchwały   

                                                                    Nr XXXI/274/2005 Rady Miejskiej w Sieradzu  

z dnia 28 kwietnia 2005 r.  

Zał�cznik  Nr 5 do Uchwały RM Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004r 

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2005 
ZWI�ZANE Z REALIZACJ� ZADA� OKRE�LONYCH W PROGRAMIE 

PROFILAKTYKI  I  ROZWI�ZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 
  

DZIAŁ  851, ROZDZIAŁ 85154 

DOCHODY 

§ 048 - Wpływy  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzeda�  alkoholu  700.000,00 zł  

WYDATKI 

§  4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9.240,00 zł 

−  składki dotycz�ce realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia. 

§  4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.450,00 zł 

−  składki dotycz�ce realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia. 

§  4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 109.490,00 zł 

−  dotycz�ce realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia. 

§ 4210 - Zakup  materiałów  i  wyposa�enie    102.010,00 

−  zakup  materiałów  i  wyposa�enia  do  realizacji  zada�  z  zakresu  profilaktyki. 

§ 4270 - Zakup  usług  remontowych     80.000,00 zł 

− dofinansowanie  zada�  remontowych  w  celu  zwi�kszenia  mo�liwo�ci organizacji zaj�� o 
charakterze o  charakterze  profilaktycznym, rekreacyjno - sportowym i edukacyjnym. 

§ 4300 - Zakup  usług  pozostałych  177.810,00 zł 

−  programy  profilaktyczne, 
−   zaj�cia sportowe  oraz  zaj�cia w  ramach  promocji  zdrowia i zdrowego  stylu  �ycia  dla  

dzieci  i młodzie�y, 
−  �wietlice  �rodowiskowo profilaktyczne, 
−   kampanie  edukacyjno - profilaktyczne, 
−   organizacja  wypoczynku  wakacyjnego  z  programem  profilaktycznym, 
−   szkolenia  z  zakresu  wiedzy nt. profilaktyki i rozwi�zywania  problemów  uzale�nie�, 
−   szkolenia  z  zakresu  wiedzy nt. profilaktyki i rozwi�zywania  problemów  uzale�nie�, 
−   szkolenia  z  zakresu  wiedzy nt. profilaktyki i rozwi�zywania  problemów  uzale�nie�, 
−    wspomaganie  działalno�ci  zwi�zanej  z  przeciwdziałaniem  przemocy. 

§ 4410 - Podró�e  słu�bowe  krajowe   20.000,00 zł 

−   zwrot  kosztów  delegacji  na  szkolenia, kursy, narady  itp 

§ 6060 - Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne    15.000,00 zł 

−  zakup sprz�tu do placówek realizuj�cych programy profilaktyki uzale�nie� i przemocy w 
rodzinie. 



§ 2620 - Dotacja  przedmiotowa  z  bud�etu  dla  pozostałych jednostek sektora finansów 
publicznych 15.000,00 zł 

−  profilaktyka uzale�nie� w�ród dzieci i młodzie�y 

§ 2630 - Dotacja  przedmiotowa  z  bud�etu  dla  jednostek  nie  zaliczanych  do sektora 
finansów publicznych 357.301,98 zł 

−  profilaktyka  uzale�nie�  w�ród  dzieci  i  młodzie�y, 
−  terapia  i  rehabilitacja  osób  uzale�nionych  od  alkoholu 
−  edukacja  społecze�stwa  z  zakresu  profilaktyki  uzale�nie�, 
−   zaj�cia  opieku�czo - wyrównawcze  z  do�ywianiem  w  �wietlicach, 
−  warsztaty  psychoedukacyjne  z  zakresu  profilaktyki  uzale�nie�, 
−  realizacja  �wiadcze�  zdrowotnych  z  zakresu  profilaktyki  uzale�nie�, 
−  organizacja  wakacyjnego  wypoczynku  z  programem  profilaktycznym, 
−  wspomaganie działalno�ci stowarzysze� trze�wo�ciowych w zakresie wspierania osób  

i rodzin, u których wyst�puje problem alkoholowy 
  



Zał�cznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/274/2005 Rady Miejskiej w Sieradz z dnia.28 kwietnia  2005 r.  
Zał�cznik nr 11 do uchwały RM Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. 

  
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 

  
w tym 

2005 

L.p Dział Rozdział Nazwa programu 
inwestycyjnego 

Jednostka 
organizacyjna 

realizuj�ca 
program lub 

koordynuj�ca 
wykonanie 
programu 

Okres 
realizacji 
programu 

Ł�czne nakłady 
inwestycyjne 

MFO	iGW obligacje 	rodki 
własne 

Razem 
2005 

2006 2007 

1 600 60016 
Infrastruktura drogowa do 
stref gospodarczych miasta                                                                                                                                   
Sieradza i gminy Sieradz 

Urz�d Miasta 
Sieradz 2004-2006 2 700 000     255 000 255 000 2 295 168 0 

2 600 60016 
Modernizacja drogi do PZU i 
ci�gu pieszego od ul. Zaj�czej 
do ul. Broniewskiego 

Urz�d Miasta 
Sieradz 2005-2007 500 000     170 000 170 000 170 000 160 000 

3 700 70095 Budynek ul. Orzechowa 3 Urz�d Miasta 
Sieradz 2005-2006 2 000 000     1 400 000 1 400 000 600 000 0 

4 801 80101 Termomodernizacja budynku 
Szkoly Podstawowej nr 6 

Urz�d Miasta 
Sieradz 2005-2006 450 000   190 000 10 000 200 000 250 000 0 

5 900 90095 Infrastruktura techniczna os. 
Na Skarpie 

Urz�d Miasta 
Sieradz 1999-2007 3 698 240       0 0 520 000 

6 900 90095 Infrastruktura techniczna 
Droga Brzezi�ska 

Urz�d Miasta 
Sieradz 2002-2010 3 607 000       0 0 240 000 

7 900 90095 

Kanalizacja sanitarna dla 
miasta i gminy Sieradz oraz  
modernizacja stacji 
wodoci�gowej w Sieradzu 

Urz�d Miasta 
Sieradz 2003-2009 124 799 000   3 548 600 469 900 4 018 500 7 773 000 3 938 000 

8 921 92195 Modernizacja budynku Teatru 
Miejskiego w Sieradzu  

Urz�d Miasta 
Sieradz 2005-2006 625 000     100 000 100 000 525 000 0 

9 900 90004 
Urz�dzenie i 
zagospodarowanie parku na 
os. Klonowe 

Urz�d Miasta 
Sieradz 2005-2008 550 000 90 000     90 000 130 000 130 000 

RAZEM: 90 000 3 738 600 2 404 900 6 233 500 11 743 168 4 988 000 

  



Zał�cznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/274/2005 Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia 28 kwietnia 2005 r.  

Zał�cznik nr 16 do uchwały RM w Sieradzu Nr XXVII/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r 

Dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

Dział rozdz. Wyszczególnienie kwota 

851 85154 

profilaktyka  uzale�nie�  w�ród  dzieci  i  
młodzie�y, terapia i rehabilitacja osób 
uzale�nionych od alkoholu, edukacja społecze�stwa 
z zakresu profilaktyki uzale�nie�, zaj�cia 
opieku�czo-wyrównawcze z do�ywianiem w 
�wietlicach, warsztaty psychoedukacyjne z zakresu 
profilaktyki uzale�nie�, realizacja �wiadcze� 
zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzale�nie�, 
organizacja wakacyjnego wypoczynku z 
programem profilaktycznym. 

357 301,98 

921 92105 realizacja zada� w obszarze kultury i ochrona 
dziedzictwa narodowego 50 000,00 

926 92605 organizacja imprez sportowych, 
dofinansowanie sportu dzieci i mlodzie�y 180 000,00 

Razem 587 301,98 
  
 


