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BUD�ET MIASTA NA ROK 2005 

(cz��� opisowa) 
 

                     Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt bud�etu został opracowany zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.). Zasady uchwalania bud�etu i prowadzenia gospodarki finanso-
wej samorz�du terytorialnego zostały okre�lone w dziale IV cytowanej ustawy o finansach 
publicznych. 
Przy konstruowaniu projektu bud�etu miasta kierowano si� wytycznymi i wska�nikami za-
wartymi w pi�mie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z 13.10.2004r., informacj� 
Łódzkiego Urz�du Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w 
Sieradzu, informacj� Urz�du Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek bud�eto-
wych. 
Zgodnie z art. 40 pkt  1,2, i 3 ustawy o finansach publicznych, otrzymali�my informacje o: 
- rocznych kwotach poszczególnych cz��ci subwencji ogólnej przyj�tych w projekcie  

ustawy bud�etowej na 2005 rok, 
- planowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku do-

chodowego od osób fizycznych  stanowi�cych dochód bud�etu pa�stwa, 
- rocznych kwotach dotacji celowych. 
 

D O C H O D Y 
 
Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz�du tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) �ródłami dochodów własnych s�: 
1. Wpływy z podatków: 

a) od nieruchomo�ci, 
b) rolnego, 
c) le�nego, 
d) od �rodków transportowych,  
e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 
f) od posiadania psów, 
g) od spadków i darowizn, 
h) od czynno�ci cywilnoprawnych; 

2. Wpływy z opłat: 
a) skarbowej, 
b) targowej, 
c) miejscowej, 
d) administracyjnej, 
e) eksploatacyjnej - w cz��ci okre�lonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geo-

logiczne i górnicze, 
f) innych stanowi�cych dochody gminy uiszczanych na podstawie odr�bnych przepi-

sów; 
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki bud�etowe gminy oraz wpłaty od gmin-

nych zakładów bud�etowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek bud�eto-
wych; 

4. Dochody z maj�tku gminy; 
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; 
6. Dochody z kar pieni��nych i grzywien okre�lonych w odr�bnych przepisach; 
7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud�etu pa�stwa w zwi�zku z realizacj� zada� z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych ustawami, o ile odr�bne 
przepisy nie stanowi� inaczej; 
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8. Odsetki od po�yczek udzielanych przez gmin�, o ile odr�bne przepisy nie stanowi� ina-
czej; 

9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych nale�no�ci stanowi�cych dochody gminy; 
10. Odsetki od �rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile 

odr�bne przepisy nie stanowi� inaczej; 
11. Dotacje z bud�etów innych jednostek samorz�du terytorialnego; 
12. Inne dochody nale�ne gminie na podstawie odr�bnych przepisów. 
Dochodem gminy jest te� udział we wpływach z podatku dochodowego; 
a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w 

roku 2005 - 35,61 %, a wi�c o 0,11% mniej ni� w 2004 roku; 
b) od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadaj�cych siedzib� na obszarze 

gminy - 6,71 %. 
Oprócz �ródeł dochodów jednostek samorz�du terytorialnego oraz zasad ustalania i groma-
dzenia tych dochodów ustawa okre�la zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej 
oraz dotacji celowych z bud�etu pa�stwa. 
 
Kieruj�c si� przepisami i wytycznymi, przedstawiam Pa�stwu prognoz� dochodów na rok 
2005. Prognoz� dochodów w układzie klasyfikacji bud�etowej zawiera zał�cznik nr 1  do  
projektu  uchwały  bud�etowej na rok 2005. Natomiast prognoz� dochodów wg �ródeł ich 
powstawania i porównanie do planu i przewidywanego wykonania za rok 2004 zawiera za-
ł�cznik nr 1 do niniejszego opracowania. 
  
W poszczególnych tytułach dochody przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
 
I.    Wpływy z podatków: 
 
a) Podatek od nieruchomo�ci - jest najwi�ksz� pozycj� w podatkach. Opodatkowaniu po-

datkiem od nieruchomo�ci podlegaj� grunty, budynki lub ich cz��ci oraz budowle lub ich 
cz��ci zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej. Podatnikami tego podatku s� 
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadaj�ce 
osobowo�ci prawnej b�d�ce wła�cicielami, posiadaczami lub u�ytkownikami wieczysty-
mi nieruchomo�ci. Podstaw� opodatkowania dla budynków lub ich cz��ci stanowi po-
wierzchnia u�ytkowa, dla budowli ich warto��, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie 
z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym. podatku od 
nieruchomo�ci corocznie ulegaj� podwy�szeniu na nast�pny rok podatkowy, z uwzgl�d-
nieniem wska�nika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Wska�-
nik ten wynosi 3,2 % i o taki procent proponuj� podwy�k� stawek podatkowych na rok 
2005. 

 
b) Podatek rolny + le�ny 

Podatek rolny – stanowi  nieznaczn� kwot� w dochodach miasta z uwagi  na niewielk� 
liczb�  gospodarstw  rolnych, a tak�e niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rol-
nym podlegaj� grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u�ytki rolne 
lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u�ytkach rolnych, z wyj�tkiem gruntów za-
j�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej innej ni� rolnicza. Za gospodarstwo rol-
ne uwa�a si� obszar gruntów o powierzchni powy�ej 1 ha  lub o powierzchni u�ytków 
rolnych przekraczaj�cej 1 ha przeliczeniowy stanowi�cych własno�� lub znajduj�cych si� 
w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie maj�-
cej osobowo�ci prawnej. Podstaw� opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na 

podstawie powierzchni, rodzajów i klas u�ytków rolnych wynikaj�cych z ewidencji 
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gruntów  i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okr�gów podatkowych. 
Im ni�sza klasa ziemi, tym ilo�� hektarów przeliczeniowych mniejsza. 

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikaj�ca z ewidencji gruntów i budyn-
ków. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 
200, poz. 1680 z pó�n. zm.)  podatek rolny na rok podatkowy 2005 wynosi: 
1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowarto�� pieni��-

n�  2,5  q  �yta,  tj. 94,1750 zł  (w roku poprzednim 86,4250 zł), 
2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowarto�� pieni��n� 5 q �yta, tj 

188,35zł (w roku poprzednim 172,85 zł) 
 
Podatek le�ny - wpływy  z tego podatku s� mało znacz�ce dla bud�etu miasta z uwagi na 
niewielkie ilo�ci lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem le�nym 
podlegaj� lasy okre�lone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku le�nym (Dz.U. Nr 200, 
poz. 1682), z wyj�tkiem lasów zaj�tych na wykonywanie innej działalno�ci gospodarczej 
ni� działalno�� le�na. Lasem w rozumieniu ustawy s� grunty le�ne sklasyfikowane w 
ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami s� osoby fizyczne, prawne i jed-
nostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej, które s� wła�cicielami, posia-
daczami lub u�ytkownikami wieczystymi lasów. 
Podatek le�ny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowarto�� pieni��n� 0,220 m3 
drewna obliczan� według �redniej ceny sprzeda�y drewna uzyskanej przez nadle�nictwa 
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzaj�cego rok podatkowy. Stawka  za 1 ha lasu na 
2005 rok wynosi 26,4880 zł (w roku poprzednim 23,6940 zł). 

 
c) Podatek od �rodków transportowych - opodatkowaniu podatkiem od �rodków trans-

portowych podlegaj�: samochody ci��arowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 to-
ny, ci�gniki siodłowe i balastowe przystosowane do u�ywania ł�cznie z naczep� lub 
przyczep� o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i 
naczepy, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� dopuszczaln� mas� całkowit� 
od 7 ton z wyj�tkiem zwi�zanych z działalno�ci� rolnicz� prowadzon� przez podatnika 
podatku rolnego oraz autobusy. 
Obowi�zek podatkowy obci��a osoby fizyczne i prawne b�d�ce wła�cicielami wy�ej 
wymienionych �rodków transportowych.  
Rada gminy w drodze uchwały okre�la stawki od �rodków transportowych, z tym, �e 
uwzgl�dnia rodzaj �rodka transportowego i jego wpływ na �rodowisko naturalne, dopusz-
czaln� mas� całkowit�, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siodło ci�gnika albo 
liczb� miejsc do siedzenia. Stawki te zostały uchwalone przez Rad� Miejsk� w roku 
2002. W roku 2005 obowi�zywa� b�d� stawki minimalne w tej samej wysoko�ci co w ro-
ku 2004. Zgodnie z przepisami je�eli stawki minimalne s� wy�sze od stawek uchwalo-
nych przez Rad� Miejsk� na rok poprzedzaj�cy rok podatkowy stosuje si� odpowiednie 
stawki minimalne ogłoszone przez ministra finansów. W zwi�zku z tym, i� obowi�zuj�ce 
do tej pory na terenie miasta Sieradza stawki podatku od �rodków transportowych s�  ni�-
sze od ustalonych górnych granic tego podatku, nie proponujemy zmiany stawek na 2005.   

 
d) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - poda-

tek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 
930 z pó�n. zm.). Realizatorem podatku jest Urz�d Skarbowy. Na skutek zmian ustawo-
wych t� form� opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, st�d 
wpływy z tego tytułu relatywnie  si� zmniejszaj�. 
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e) Podatek od posiadania psów - stanowi nieznaczny procent dochodów miasta. Stawki 
podatku s� kwotowe i uchwalane corocznie przez Rad� Miejsk�. Na rok 2005 proponuje 
si�  stawk� maksymaln� tj.50 zł. 

 
 
 
f) Podatek od spadków i darowizn - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fi-

zyczne własno�ci rzeczy i praw maj�tkowych. Jest to podatek ustalany i wpłacany do 
Urz�du Skarbowego. 

  
g) Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych - podatkowi podlegaj� czynno�ci cywilno-

prawne takie jak: umowy sprzeda�y, po�yczki, por�czenia, darowizny, umowy maj�tko-
we mał�e�skie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatek ten realizowany jest 
przez urz�dy skarbowe.  

 
II.  Wpływy z opłat: 
 
a) Opłata skarbowa – przedmiotem�opłaty s� w sprawach indywidualnych z zakresu admi-

nistracji publicznej - podania (��dania, wnioski, odwołania, za�alenia) i zał�czniki do po-
da�, czynno�ci urz�dowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zaintere-
sowanego, za�wiadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia (pozwo-
lenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, dokumenty stwierdzaj�ce usta-
nowienie pełnomocnika i ich odpisy (wypisy), weksle, dokumenty zwieraj�ce o�wiadcze-
nie woli por�czyciela. Podmiotami obowi�zanymi do zapłaty opłaty skarbowej s� osoby 
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj�ce osobowo�ci prawnej. Reali-
zowana jest bezpo�rednio przez miasto. 

   
b) Opłata targowa - stawki opłaty targowej okre�liła Rada Miejska uchwał� Nr XX/142/96 

z 15 lutego 1996 r. Analiza wysoko�ci stawek wykazała, i� s� one relatywnie wy�sze w 
porównaniu z innymi gminami st�d nie proponuje si� ich podwy�ki na rok 2005. Opłata 
ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiada-
j�cych osobowo�ci prawnej dokonuj�cych sprzeda�y na targowiskach. W chwili obecnej 
wszystkie targowiska s� administrowane przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urz�dzie 
Miasta Sieradz. 

 
c) Opłata administracyjna –    zgodnie  z   podj�t�  uchwał�  Nr  267/XXVIII/01  z  dnia 

11 kwietnia 2001 r. Rady Miejskiej w Sieradzu i jej zmian�, uchwał� Nr 
357/XXXVIII/2002 z dnia 20 marca 2002 r. opłata administracyjna pobierana jest: 
- za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w wysoko�ci 5 zł od ka�dej strony formatu A-4.  
 
d) Opłata stała – wpis do ewidencji działalno�ci gospodarczej – zgodnie z ustaw� z dnia 

19 listopada 1999 r. – Prawo o działalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178  z 
2000 z pó�n. zm.) od 2002 wniosek o wpis do ewidencji działalno�ci gospodarczej podle-
ga opłacie stałej w kwocie 100 zł, a je�eli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała 
wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowi� dochód bud�etu gminy prowadz�cej ewidencj�. 

 
e) Opłata produktowa - wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzeda�y produktów w 

opakowaniach  s� gromadzone na odr�bnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 
kwietnia roku kalendarzowego nast�puj�cego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 
70% zgromadzonych �rodków powi�kszonych o przychody z oprocentowania Woje-
wódzkim Funduszom Ochrony �rodowiska, który nast�pnie przekazuje gminom (zwi�z-
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kom gmin) proporcjonalnie do ilo�ci odpadów opakowaniowych przekazanych do odzy-
sku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach gminy.   

 
 
III.  Dochody z maj�tku gmin: 
 
a) Wpływy z dzier�awy mienia komunalnego – wpływy z tego tytułu wynikaj� z zawar-

tych umów na dzier�aw� gruntów i nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� gminy. Wyso-
ko�� tej opłaty jest zró�nicowana w zale�no�ci od tego, czy pobiera j� si� od gruntów za-
budowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzier�awianego gruntu.  

 
b) Adiacenty + renta planistyczna - opłaty adiacenckie wynikaj� ze wzrostu warto�ci nie-

ruchomo�ci poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieru-
chomo�ci w wyniku scalenia, natomiast renta planistyczna jest opłat� na rzecz gminy z 
tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci poło�onej na terenie obj�tym zmian� miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedanej przez wła�ciciela w ci�gu 5 lat od 
uchwalenia planu. 

 
c) Przekształcenia – ustawa o przekształceniu prawa u�ytkowania wieczystego w prawo 

własno�ci przysługuj�ca osobom fizycznym obowi�zywała tylko do ko�ca 2002 roku. 
Tak wi�c wpływy z tego tytułu w 2005 roku b�d� wynikały wył�cznie z wcze�niej wy-
danych decyzji rozkładaj�cych opłat� za przekształcenia na raty. 

 
d) U�ytkowanie wieczyste – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarz�d, u�ytkowa-

nie wieczyste nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� gminy. Uregulowane jest ustaw� o 
gospodarce nieruchomo�ciami ( Dz. U.z 2004  Nr 141, poz.1492). Wysoko�� tej opłaty 
jest zró�nicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. 

 
e) Wpływy ze sprzeda�y mienia - propozycja planu w tej pozycji wynika z  zamierzonej 

sprzeda�y lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w za-
sobach komunalnych w miar� napływu wniosków, a tak�e sprzeda�y nieruchomo�ci ko-
munalnych –przy ulicy Jana Pawła II (PKS), przy ul. Broniewskiego, przy ul. Parkowej 
(restauracja Przysta�), przy ul. Mickiewicza (b.siedziba MOPS), przy ul. Ró�anej i 
Reymonta. 

 
IV.  Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowi�cych dochód bud�etu pa�stwa 
 
a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z art. 4 

ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) wysoko�� udziału 
we wpływach z podatku  dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku 
posiadaj�cych siedzib� na obszarze gminy wynosi 6,71 %. 

b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z art. 33 
ust.1 pkt.1 oraz art.98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek sa-
morz�du terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz 1966) Ministerstwo Finansów zał�cznikiem 
do pisma ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004r. skalkulowało planowany udział gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r. na poziomie 17.822.538 zł. tj. 
35,61 %, a wi�c o 0,11% mniej ni� w roku 2004. 
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym 
tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa� 
dochody podatkowe planowane s� w bud�ecie pa�stwa na podstawie szacunków i pro-
gnoz. Realizacja tych dochodów mo�e ulec zwi�kszeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu 
z planem okre�lonym w ustawie bud�etowej, z powodów, na które Minister Finansów nie 
ma bezpo�redniego wpływu. Do tej pory faktyczne wpływy były ni�sze ni� planowane 
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przez Ministerstwo Finansów (w roku 2003 – wykonanie kształtowało si� na poziomie 
92,89 % planu rocznego).   

 
V. Pozostałe dochody: 
 
a) Oprocentowanie od �rodków gromadzonych na rachunkach bankowych – jest to 

oprocentowanie uzyskiwane przez Urz�d Miasta i jednostki bud�etowe z tytułu posiada-
nia rachunków bankowych oraz lokat terminowych, 

b) Odsetki karne sankcyjne - s� to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania nale�no-
�ci podatkowych, 

c) Pozostałe odsetki – s� to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje 
rozkładaj�ce na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa u�ytkowania wie-
czystego), 

d) Opłata prolongacyjna - opłata ta naliczana jest w przypadku wydawania na wniosek 
podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatno�ci lub rozło�enia na raty zapłaty 
podatku, b�d� odroczenia lub rozło�enia na raty zaległo�ci podatkowych. 

e) Mandaty – s� to dochody uzyskiwane przez Stra� Miejsk�, 
f) Dochody z podatków zniesionych – wpływy dotycz� �ci�ganych zaległo�ci ze zniesio-

nego cz��ciowo podatku od �rodków transportowych. Znaczne zmniejszenie tej kwoty 
wynika z upływu czasu tj. 3 lat od momentu zmiany przepisów w zakresie podatku od 
�rodków transportowych, 

g) Wpływy z usług – s� to dochody uzyskiwane przez Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji 
w Sieradzu  z tytułu działalno�ci, 

h) Zezwolenie na sprzeda� alkoholu – przewiduje si� tu wpływy z tytułu udzielania ze-
zwole� na sprzeda� detaliczn� napojów alkoholowych dla przedsi�biorców prowadz�-
cych działalno�� handlow� i gastronomiczn�, 

i) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud�etu pa�stwa w zwi�zku z realizacj� zada� z 
zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych ustawami – zgodnie z pi-
smem Urz�du Wojewódzkiego kwota przewidywanego dochodu wynosi 8.350 zł, 

j) Koncesja TAXI – opłata ta wynika z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transpor-
cie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z pó�n. zm.) i rozporz�dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci opłat (Dz. U.Nr 150, 
poz. 1685 z pó�n. zm.) 

 
VI Subwencja ogólna 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 
samorz�du terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) subwencja ogólna dla gmin składaj�c� si� 
z nast�puj�cych cz��ci: 

a) wyrównawczej, 
b) równowa��cej , 
c) o�wiatowej. 
 

Ad. a) cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa si� z kwoty podstawowej i 
kwoty uzupełniaj�cej. Wysoko�� kwoty podstawowej ustalana jest  w oparciu o dochody 
podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego 
przez dochody podatkowe rozumie si� ł�czne dochody z tytułu: podatku od nieruchomo�ci, 
podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, podatku od dzia-
łalno�ci gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z 
opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych. Dla ustalenia cz��ci wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje si� dochody, 
które jednostka samorz�du terytorialnego mogłaby uzyska� z podatku rolnego, stosuj�c �red-
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ni� cen� skupu �yta, a z podatku le�nego - �redni� cen� sprzeda�y drewna, ogłoszone przez 
Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosuj�c do obliczenia górne granice stawek 
podatków obowi�zuj�ce w danym roku, bez zwolnie�, odrocze�, umorze� oraz zaniechania 
poboru podatków. Skutki finansowe wynikaj�ce z uchwał organów samorz�du terytorialne-
go, okre�laj�ce ni�sze stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy po-
datkowe nie stanowi� podstawy do zwi�kszenia subwencji ogólnej. 
Kwot� podstawow� otrzymuj� gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszka�ca jest 
ni�szy od 92 % �redniego dochodu podatkowego na 1 mieszka�ca kraju. W przypadku mia-
sta Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 773,33 zł na 
jednego mieszka�ca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 747,12 zł. W zwi�zku z 
tym nie mamy prawa do tej cz��ci subwencji. 
Kwot� uzupełniaj�c� otrzymuj� gminy, w której g�sto�� zaludnienia jest ni�sza od �redniej 
g�sto�ci zaludnienia w kraju (nas tak�e nie dotyczy). 
 
Ad. b) cz��� równowa��ca – została rozdzielona mi�dzy gminy zgodnie z rozporz�dzeniem 
Ministra Finansów z dnia 29 wrze�nia 2004 r. w sprawie podziału cz��ci równowa��cej sub-
wencji ogólnej dla gmin na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz.2169).  Zgodnie z pismem Ministra 
Finansów ST3-4820-52/2004 z 2003-10-13 dla miasta Sieradza ustalono kwot� 813.811 zł 
 
Ad.c) cz��� o�wiatowa - wst�pne kwoty cz��ci o�wiatowej subwencji ogólnej na 2005 rok 
dla poszczególnych jednostek samorz�du terytorialnego zostały przyj�te zgodnie z zasadami 
przyj�tymi w projekcie rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 
zasad podziału cz��ci o�wiatowej subwencji ogólnej na rok 2005. Zgodnie z pismem Mini-
stra Finansów ST3-4820-52/2004 z 2004-10-13 dla miasta Sieradza ustalono kwot� 
15.780.648 zł. 
 
VII. Dotacja na zadania zlecone 
 
Zgodnie z pismami: 
a) Łódzkiego Urz�du Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3010-20/G/05 z dnia 25 pa�dzierni-

ka 2004 roku  dla miasta Sieradz przewiduje si�  dotacje w wysoko�ci 8.546.794 zł 
b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  Wojewódzka  w  Sieradzu  Nr DSR-421-1/04 

z 18 pa�dziernika 2004 roku przewiduje si� kwot� 7.224 zł. 
 
 Ł�cznie planowane dotacje dla miasta Sieradz na 2005 rok wynosz� 8.564.018zł - zał�cznik 
nr 3 do uchwały bud�etowej.  
 
VIII.  Pozostałe dotacje na zadania zlecone 
 
a) Dotacja z Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zgodnie 

z rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dota-
cji celowej ze �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 
(Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z pó�n. zm.) przysługuje nam rekompensata za z tytułu utraco-
nych dochodów na skutek zwolnie� z podatku od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego i od 
czynno�ci cywilno-prawnych w wysoko�ci 50 % wnioskowanej kwoty. 

b) Dotacja z Urz�du Gminy Sieradz na inwestycj� realizowan� na podstawie porozu-
mienia – w zwi�zku z realizacj� wspólnej inwestycji pn. Sie� kanalizacji sanitarnej dla 
Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodoci�gowej w Sieradzu jest to udział 
Gminy Sieradz w roku 2005. 

c) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi – na dofinansowanie zadania opracowania Studium Wykonalno�ci Projektu, Ra-
portu Oddziaływania na �rodowisko i aplikacji do Funduszu Spójno�ci dla zadania pn. 
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„Sie� kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodoci�-
gowej w Sieradzu” 

 
Przychody 
 
W przychodach zaplanowana kwota 7.500.000 zł dotyczy dalszej emisji obligacji komunal-
nych. 
 
 

W Y D A T K I   
 
 
Plan wydatków na 2005 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 r. przed-
stawia zał�cznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie kla-
syfikacji bud�etowej zawiera zał�cznik nr 2 do projektu uchwały bud�etowej na rok 2005 . 
 
W poszczególnych działach wydatki przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 
1,poz.3 z pó�n. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowi�zek odpisu 2% od 
uzyskanych wpływów z tytuły podatku rolnego i przekazywania  na konto Izby Rolniczej 
działaj�cej na terenie gminy.  
 
Dział 600 – Transport i ł�czno�� 
 
Drogi publiczne gminne  
Zaplanowana kwota pozwoli na wykonanie remontów cz�stkowych nawierzchni dróg, profi-
lowanie i remont nawierzchni dróg nieutwardzonych, wykonanie nakładek bitumicznych, 
wymian� nawierzchni chodników, utrzymanie zimowe dróg, oznakowanie, wykonanie drob-
nych robót utrzymaniowych, zało�enie ksi��ek obiektów mostowych, nadzór inwestorski, 
wykonanie kosztorysów i map, ubezpieczenie dróg. 
 
W ramach działalno�ci inwestycyjnej planujemy nast�puj�ce zadania:  
1. Infrastruktura drogowa dla stref gospodarczych miasta Sieradz i gminy Sieradz  
�rodki ogółem 255.000 zl   
Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Poprawa dost�pno�ci komunikacyjnej dla miejskiej i gminnej strefy gospodarczej. Wybudo-
wanie 2,5 km. drogi. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� rozpocz�cie w 2005r budowy drogi ł�cz�cej ul. Armii   Krajo-
wej z drog� powiatow� przebiegaj�c� przez wie� Kłocko i przeznaczon� do obsługi  miejskiej 
i gminnej strefy gospodarczej. Zadanie obj�te jest wieloletnim programem  inwestycyjnym. 
 
2.  Ulica Kmicica  
�rodki ogółem 350.000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Stworzenie utwardzonych ci�gów komunikacyjnych. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. odcinka ulicy Kmicica pomi�dzy ulicami 
Zagłoby i Skrzetuskiego 
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3.  Modernizacja drogi do PZU i ci�gu pieszego od ul. Zaj�czej do ul.Broniewskiego. 
�rodki ogółem                                  170.000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Stworzenie utwardzonych ci�gów komunikacyjnych mi�dzy innymi do PZU , Przedszkola Nr 
6 i Gimnazjum Nr 3 oraz poprawa standardu istniej�cego ci�gu pieszego w Parku Broniew-
skiego. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie I etapu modernizacji drogi do PZU wraz z o�wie-
tleniem oraz utwardzenie ci�gu pieszego od ul. Zaj�czej do ul. Broniewskiego. Zadanie obj�te 
jest wieloletnim programem inwestycyjnym. 
  
4.  Ci�g pieszy od ul. Jagielo�skiej do Alei Grunwaldzkiej 
�rodki ogółem 110.000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Poprawa standardu istniej�cego ci�gu pieszego. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie I etapu modernizacji ci�gu pieszego od ul. Jagiel-
lo�skiej do Al. Grunwaldzkiej, która poprawi dost�pno�� komunikacyjn� mi�dzy innymi do 
Biblioteki Pedagogicznej, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 1. Zadanie obj�te jest 
wieloletnim programem  inwestycyjnym. 
 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami  
�rodki zaplanowane w tym rozdziale skalkulowane zostały na poziomie minimalnych wy-
datków zwi�zanych z bie��c� działalno�ci� oraz na pokrycie niezb�dnych kosztów z tytułu 
roszcze� i wypłat na rzecz innych podmiotów. Obejmuj� one nast�puj�ce pozycje: 
1. Wyceny lokali i nieruchomo�ci, na co składaj� si�: 

a) wycena lokali i nieruchomo�ci komunalnych:  
	 operaty szacunkowe nieruchomo�ci, 
	 ogłoszenia prasowe i wykazy nieruchomo�ci; 

     b) wycena pozostałych nieruchomo�ci: 
	 wycena nieruchomo�ci przeznaczonych do wykupu lub zamiany gruntów, ustalanie 

wielko�ci odszkodowania, 
	 ogłoszenia prasowe, 
	 ustalanie wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.; 

2. Opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du terytorialnego, na co składaj� si�: 
a) wył�czenia gruntów z produkcji rolnej, 
b) opłaty z tytułu u�ytkowania wieczystego na gruntach skarbu pa�stwa, 

3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, na co składaj� si�: 
a) wykupy i wywłaszczenia gruntów na cele publiczne: 
	 wykup gruntów pod ulice, 
	 potr�cenia z tytułu udziału w scaleniu i podziale nieruchomo�ci na osiedlu Rey-

monta, 
b) rekultywacje i odszkodowania za niemo�no�� u�ytkowania gruntu , 

4. Koszty  post�powania  s�dowego  zwi�zane  z  zasiedzeniem gruntów . 
 
Pozostała działalno�� – remonty kapitalne budynków komunalnych 
Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie w ramach działalno�ci bie��cej 
na pokrycie kosztów obsługi tj. odsetek od zaci�gni�tej w roku 2003 po�yczki z Wojewódz-
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kiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizacje 
bloków komunalnych 82.400 zł. 
Natomiast w ramach działalno�ci inwestycyjnej planuje si� dalsze remonty kapitalne budyn-
ków b�d�cych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W roku 2005 planujemy 
nast�puj�ce remonty kapitalne: 
 
 
1. Termomodernizacja budynku ul .Łokietka 33  
�rodki ogółem 770.000 zł  
Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmuj�cej 
m.in. wymian� stolarki, ocieplenia �cian, remont dachu i modernizacj� instalacji c.o. 
 
2.Termomodernizacja budynku Armii Krajowej 18  
�rodki ogółem 320.000 zł   

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmuj�cej 
m.in. wymian� stolarki, ocieplenia �cian i dachu, modernizacj� instalacji c.o. 
 
3.Termomodernizacja budynku ul.Targowa 8 A  
�rodki ogółem 380.000 zł  
Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmuj�cej 
m.in. wymian� stolarki, ocieplenia �cian i dachu, modernizacj� instalacji c.o. 
4.Termomodernizacja budynku ul.Polna 24 
�rodki ogółem 390.000 zł  
Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmuj�cej 
m.in. wymian� stolarki, ocieplenia �cian i stropodachu oraz modernizacj� instalacji c.o. 
  
5. Termomodernizacja budynku ul.Powsta�ców Warszawy 6  
�rodki ogółem 240 000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmuj�cej 
m.in. wymian� stolarki, ocieplenia �cian i dachu. 
 
6. Termomodernizacja budynku ul.Powsta�ców Warszawy 10  
�rodki ogółem 240. 000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 
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Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmuj�cej 
m.in. wymian� stolarki, ocieplenia �cian i dachu 
 
 
 
7. Budynek ul.Orzechowa 
�rodki ogółem 1.400.000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zwi�kszenie liczby lokali socjalnych b�d�cych w dyspozycji miasta Sieradza. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie w 2005r. przebudowy budynku i  przeznaczenie go 
na lokale socjalne. 
 
Dział 710- Działalno�� usługowa 
 
Plany zagospodarowania przestrzennego  
Zaplanowane w tym rozdziale �rodki przeznaczone s� na pokrycie kosztów sporz�dzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowa� i 
czynno�ci zwi�zanych bezpo�rednio z realizacj� zada� z zakresu gospodarki przestrzennej. 
Zadnie to obejmuje opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Miejskich 
Stref Gospodarczych Elewator i Zapusta oraz dla �ródmie�cia, 
Ponadto w ramach zadania realizowane jest dokonywanie oceny aktualno�ci planów miej-
scowych i Studium oraz przeprowadzenie procedury zmian Studium. Planuje si� sporz�dzenie 
opracowania ekofizjograficznego dla terenu miasta Sieradza. Sukcesywne sporz�dzanie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego wi��e si� ze skróceniem procesu inwesty-
cyjnego na terenach obj�tych planami. 

 
Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
W rozdziale tym �rodki zaplanowano na sfinansowanie opracowa� geodezyjnych zwi�za-
nych z bie��ca działalno�ci� w zakresie porz�dkowania stanów prawnych nieruchomo�ci, 
inwentaryzacji mienia i komunalizacji. W ramach przewidywanej kwoty planuje si� wydatki 
na: 

a) podziały gruntów komunalnych , 
b) podziały gruntów pozostałych i wyrysy z map ewidencyjnych, 
c) inwentaryzacje budynków komunalnych. 

 
Dział 750- Administracja publiczna 
 
Urz�dy Wojewódzkie 
Rozdział ten obejmuje wydatki na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�do-
wej zleconych miastu Sieradz takich jak: prowadzenie ewidencji ludno�ci, sprawy zwi�zane z 
wydawanie i wymian� dowodów osobistych, realizacj� zada� przez Urz�d Stanu Cywilnego, 
prowadzenie spraw zwi�zanych z obronno�ci� kraju i obron� cywiln�. 

Rada Miasta 
Planowane �rodki w tym rozdziale zostan� przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjo-
nowania Rady Miasta w roku 2005. W ci�gu roku planuje si� 12 posiedze� Rady. Główn� 
pozycj� w zaplanowanych wydatkach stanowi� �rodki na wypłat� zryczałtowanych diet dla 
Radnych.  
Ponadto w ramach planowanych �rodków uj�te s� wydatki zwi�zane z obsług� posiedze� rady 
i komisji, opłaty za udział Radnych w szkoleniach o tematyce samorz�dowej, zakup poradni-
ków i prasy zwi�zanej z funkcjonowaniem samorz�du gminnego.  
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Urz�d Miasta 
Zaplanowane �rodki w tym rozdziale przeznaczone s� na wydatki osobowe i rzeczowe zwi�-
zane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorz�dowej. 
W ramach wydatków osobowych zaplanowane �rodki zostan� wykorzystane na wynagrodze-
nia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, F�S), wypłat� nagród jubileuszowych oraz odpraw emery-
talnych dla pracowników Urz�du Miasta. 
W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane �rodki zostan� wydatkowane m.in. na opłaty 
zwi�zane z utrzymaniem i eksploatacj� pomieszcze� Urz�du Miasta, opłaty za usługi poczto-
we, telekomunikacyjne, energi� ciepln� i elektryczn�, zakup materiałów biurowych, materia-
łów eksploatacyjnych do komputerów i współpracuj�cych z nimi urz�dze� peryferyjnych, 
opłaty licencyjne za u�ywane oprogramowanie w Urz�dzie oraz pokrycie kosztów podró�y 
słu�bowych i szkole� pracowników urz�du.  
W ramach zada� inwestycyjnych planuje si� kontynuacj� zadania „Regionalna Platforma 
Cyfrowa”, która ma na celu wdro�enie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Udział 
Miasta został skalkulowany na poziomie 47.281 zł. 

Pozostała działalno�� 
W ramach tego rozdziału  �rodki proponujemy przeznaczy� na: 
- promocj� miasta, w tym na zadania: 
Współpraca mi�dzynarodowa 
Realizacja tego zadania ma przyczyni� si� do utrwalenia przyjaznych stosunków z Gaggenau 
- miastem partnerskim oraz z pi�cioma miastami zaprzyja�nionymi (Annemasse, Gospic, 
Novalije, Jamboł, Sara�sk). Współpraca b�dzie odbywa� si� przede wszystkim poprzez bez-
po�rednie spotkania - planowane s� 2 w roku , udział we wspólnych przedsi�wzi�ciach - pla-
nowane s� 2 w roku,  oraz wymian� korespondencji. Korzy�ci z kontaktów mi�dzynarodo-
wych, poza dzie�mi i młodzie��, maj� szans� obj�� równie� osoby dorosłe, w pierwszej ko-
lejno�ci specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Dlatego w ramach tego zadania b�dzie-
my poszukiwa� formuły, w obr�bie której mo�na by doprowadzi� do przynajmniej jednego 
spotkania eksperckiego i wymiany mi�dzynarodowej w tym zakresie. 
Promocja miasta 
Realizacja tego zadania ma przyczyni� si� do upowszechnienia informacji o Sieradzu i budo-
wy jego korzystnego wizerunku, zarówno w�ród sieradzan, jak i na zewn�trz. Zostan� wydane 
co najmniej 4 publikacje.  
Publikacja informatora bud�etowego oraz poradnika inwestora przybli�y mieszka�com za-
gadnienia z zakresu finansów samorz�du lokalnego oraz zasad i warunków podejmowania 
działalno�ci gospodarczej na terenie Sieradza. Zostanie tak�e wydany folder promocyjny o 
Sieradzu oraz raport o stanie miasta za rok 2004 (wersja papierowa i elektroniczna). Przygo-
towanych zostanie 6 projektów rzeczowych �rodków promocji, poprzez które b�dzie utrwala-
ny korzystny wizerunek miasta. Dwa razy w ci�gu roku b�dzie przeprowadzona kampania 
promuj�ca miejski serwis internetowy. 
Wsparcie dla lokalnej przedsi�biorczo�ci 
Zadanie okre�lone jako "Wsparcie dla lokalnej przedsi�biorczo�ci" ma na celu stworzenie 
odpowiednich warunków dla rozwoju lokalnej przedsi�biorczo�ci. Ma doprowadzi� do przy-
gotowania lokalnych przedsi�biorców do pozyskiwania �rodków unijnych i zwi�kszenia licz-
by przedsi�biorstw korzystaj�cych z pa�stwowego i unijnego wsparcia finansowego. Zadanie 
b�dzie realizowane poprzez upowszechnianie informacji o mo�liwo�ciach pozyskania unij-
nych dotacji oraz organizowanie szkole� dla firm.  Planuje si� zorganizowanie 4 szkole�. 
Przedsi�biorcy, zarejestrowani w bazie danych internetowego serwisu miejskiego, b�d� 
otrzymywa� w ka�dym miesi�cu informacje o odbywaj�cych si� targach, szkoleniach i konfe-
rencjach. 
Promocja potencjału gospodarczego miasta 
Realizacja zadania polega na wyselekcjonowaniu 500 podmiotów w Polsce i zagranic�, do 
których zostanie skierowana oferta inwestycyjna miasta. Firmy zostan� wybrane za pomoc� 
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kryteriów: lokalizacji, formy działalno�ci oraz wielko�ci obrotów. Oferta trafi równie� do 50 
inwestorów zagranicznych. W zadaniu przewidziano udział w targach  inwestycyjnych. Pla-
nowane jest równie� zorganizowanie w Sieradzu spotkania z inwestorami i przedstawicielami 
lokalnych firm. Celem zadania jest upowszechnienie informacji o miejskich strefach gospo-
darczych i sieradzkiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przedstawie-
nie Sieradza jako miejsca przyjaznego inwestorom, badanie rynku inwestycyjnego, a docelo-
wo pozyskanie inwestorów. Oferta inwestycyjna b�dzie równie� dost�pna w Internecie. Zo-
stanie umieszczona w miejskim serwisie internetowym oraz w dwóch innych portalach tema-
tycznych. 
Polityka informacyjna Urz�du Miasta 
Realizacja zadania pn. "Polityka informacyjna Urz�du Miasta" ma zwi�kszy� zaufanie miesz-
ka�ców do Urz�du Miasta Sieradza jako rzetelnego �ródła informacji. Skoordynowane dzia-
łania maj� pomóc w upowszechnianiu wiadomo�ci nt. bie��cych spraw miasta, prac samorz�-
du lokalnego oraz zapewni� mieszka�com stały dost�p do potrzebnych informacji. Zadanie 
b�dzie realizowane poprzez wykorzystanie �rodków masowego przekazu.  
 
- Składki członkowskie na: 
   a) Zwi�zek Miasta Polskich 
   b) Zwi�zek Gmin Regionu Łódzkiego 
   c) Zwi�zek Komunalny Gmin ”Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
 
- pozostałe – zabezpieczenie �rodków na dalsze unormowanie spraw zwi�zanych ze spółkami 
Miasta. 
 
 
Dział 751 – Urz�dy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa. 
  
Urz�dy naczelnych organów władzy i kontroli 
�rodki zaplanowane w tym dziale pochodz� z Krajowego Biura Wyborczego i s� przezna-
czone na prowadzenie i aktualizacj� stałego rejestru wyborców. 
 
Dział 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 

Ochotnicze stra�e po�arne 
�rodki zaplanowane w bud�ecie przeznaczone s� na pokrycie wydatków takich jak: zakup 
materiałów i wyposa�enia , ubezpieczenie stra�aków i samochodów , remont sprz�tu po�arni-
czego itp. dla 6 jednostek ochotniczych stra�y po�arnych, których utrzymanie gotowo�ci bo-
jowej nale�y do zada� miasta. W rozdziale tym zaplanowane zostały tak�e dotacje dla Ochot-
niczych Stra�y Po�arnych.  

Obrona cywilna 
Zaplanowana kwota przeznaczona b�dzie na: 

- zakup czasopism fachowych, materiałów i sprz�tu do działalno�ci popularyzacyjnej i 
ratowniczej obrony cywilnej m. Sieradz, 

- bie��ce przegl�dy i konserwacje punktów alarmowych oraz naprawy syren w PEC i 
PK, a tak�e dora�ne koszty utrzymania budowli ochronnych, 

- działalno�� szkoleniowo-�wiczebn� z kadr� kierownicz� i pracownikami ds. obron-
nych zakładów pracy oraz członkami formacji OC,  

- pokrycie kosztów zwi�zanych z poborem m��czyzn rocznika 1986, 
- utworzenie gminnego zespołu reagowania. 

 
Stra� Miejska 
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Zaplanowane �rodki przeznaczone s� na utrzymanie Stra�y Miejskiej w Sieradzu. Stra� Miej-
ska wykonuje swoje zadania polegaj�ce na ochronie ładu, porz�dku i bezpiecze�stwa pu-
blicznego, wynikaj�ce z ustaw i aktów prawa miejscowego. 
 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie po-
siadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale�no�ci bud�etu 
Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na prowizje z tytułu inkasa podatków 
i opłat. Dotyczy to przede wszystkim inkasa za zbieranie opłaty targowej przez Gospodar-
stwo Pomocnicze przy Urz�dzie Miasta Sieradz. 
 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego 
 
Obsługa papierów warto�ciowych, kredytów i po�yczek jednostek samorz�du terytorialnego 
�rodki zaplanowane w tym dziale posłu�� do zapłaty prowizji i odsetek od ewentualnych 
zobowi�za� krótkoterminowych z tytułu zaci�gni�tych kredytów bankowych na bie��c� 
działalno�� oraz obsług� obligacji komunalnych. 
 
Dział 758 - Ró�ne rozliczenia 

Rezerwa ogólna 
Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 
2003 nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.) istnieje mo�liwo�� utworzenia rezerwy na nieprzewidziane 
wydatki do 1 % wydatków bud�etowych. Proponuje si� rezerw� w wysoko�ci 300.000 zł 
 
Dział 801 - O�wiata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 
   Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych , w tym jedna 
szkoła integracyjna . 
W roku szkolnym 2004/2005 do szkół podstawowych ucz�szcza 3.173 uczniów w 133 od-
działach . 
Zatrudnienie w tych placówkach w przeliczeniu na pełne etaty jest nast�puj�ce : 
- nauczyciele – 225,20 
- pracownicy administracji i obsługi - 75,25 + 9,25 sezonowi 
 
W mie�cie funkcjonuj� równie� 2 szkoły niepubliczne, które zwróciły si� o dotacj� zgodnie z 
art. 90 ust. 2a ustawy o systemie o�wiaty oraz uchwał� Rady Miejskiej w Sieradzu nr 
XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku dla 84 uczniów: 
− Niepubliczna  Szkoła   Podstawowa   „Edukacja  Niezale�na”   sp.  z  o. o. – 65 uczniów, 
− Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej �w. Urszuli  Ledóchow-

skiej    -   19 uczniów . 
 

W rozdziale tym planowana jest tak�e spłata odsetek od po�yczek z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie "Termomodernizacja 
budynku szkoły Nr 10 etap I i II  w wysoko�ci 13.881 zł 
 
W ramach inwestycji planowana jest realizacja nast�puj�cych zada�: 
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6  
�rodki ogółem 200.000 zł   
Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 
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Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie I etapu termomodernizacji budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 6. Cało�� zadania obejmie wymian� stolarki okiennej, drzwi zewn�trznych, 
ocieplenie �cian i dachu oraz modernizacj� kotłowni i instalacji c.o. 
Zadanie obj�te jest wieloletnim programem inwestycyjnym. 
 
2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4  
�rodki ogółem 520.000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W zamach zadania planuje si� wykonanie II etapu termomodernizacji budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 4, który obejmuje realizacj� prac na budynku dydaktycznym. Planuje si� wy-
mian� stolarki okiennej, drzwi zewn�trznych, ocieplenie �cian i dachu oraz modernizacj� in-
stalacji c.o.  
 
Przedszkola 
Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 przedszkoli, do których ucz�szcza 1.038 dzieci w 43 
grupach,  z czego: 
- 22 grupy „O” w tym 2 grupy integracyjne, 
- 22 grupy (3,4,5-latków), w tym 2 grupy integracyjne  i 1 grupa �łobkowa. 
Zatrudnienie w placówkach przedszkolnych na dzie� 30.09.2004r. w przeliczeniu na etaty 
przedstawia si� nast�puj�co: 
- nauczyciele – 83,95 
- pozostali pracownicy 10,08 
Do 4 oddziałów „0” mieszcz�cych si� w szkołach podstawowych ucz�szcza 86 uczniów. Za-
dania dydaktyczno-wychowawcze realizuje 4 nauczycieli .    
W mie�cie funkcjonuje równie� Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
SJ które zwróciło si� o dotacj� dla 70 dzieci zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie 
o�wiaty oraz uchwał� Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 
roku . 
 
Gimnazja 
Na terenie miasta Sieradz funkcjonuj� 3 gimnazja miejskie , do których ucz�szcza 1.971 
uczniów w 77 oddziałach . 
Zatrudnieni w gimnazjach s� : 
- nauczyciele na 158,12 etatu 
- pracownicy administracji  i obsługi – 35,00 etatów 
W mie�cie funkcjonuj�  3 gimnazja niepubliczne , które zwróciły si� o dotacj� dla 97 
uczniów: 
1. Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezale�na” sp.z o.o.  – 48 uczniów, 
2. Gimnazjum Katolickie przy  Parafii Rzymsko – Katolickiej �w. Urszuli Ledóchowskiej-

31 uczniów, 
3. Gimnazjum J�zykowe Społecznego Towarzystwa O�wiatowego – 18 uczniów. 
 
W ramach inwestycji planowane jest nast�puj�ce zadanie: 
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3  
�rodki ogółem 750.000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
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W ramach zadania planuje si� wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3,  któ-
ry obejmuje wymian� stolarki okiennej, drzwi zewn�trznych, ocieplenie �cian i dachu oraz 
modernizacj� instalacji c.o. 
 
 
 
Dowo�enie uczniów do szkół 
T� form� opieki obj�tych jest 282 uczniów ze szkół: 
- Szkoła Podstawowa Nr 4                       - 2 uczniów  
- Szkoła Podstawowa Nr 6                       -  74 uczniów,   
- Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8  -  14 uczniów, 
- Szkoła Podstawowa Nr 10                     - 1 ucze�,     
- Gimnazjum nr 1                                     -  30 uczniów, 
- Gimnazjum nr 2                                     -  143 uczniów, 
- Gimnazjum nr 3                                     - 18 uczniów.  

Komisje egzaminacyjne 
W ramach tego rozdziału zaplanowano �rodki na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla eks-
pertów MENiS  działaj�cych w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta 
Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegaj�cych si� o awans zawodowy na sto-
pie� nauczyciela mianowanego. 

Pozostała działalno�� 
W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerw� celow� z przeznaczeniem na: 
- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposa�enia zwi�zanych z  remontami w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych, 
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysoko�ci 1 % 

planowanych rocznych �rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, 

- fundusz nagród na Dzie� Edukacji Narodowej, 
- inne nie przewidziane wydatki zwi�zane z bie��cym funkcjonowaniem placówek o�wia-

towych. 
 
Dział 851 - Ochrona zdrowia  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Kwota zaplanowana w bud�ecie pozwoli na realizacj� zada� okre�lonych w programie profi-
laktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych (zał�cznik nr 5 do uchwały bud�etowej). 

Pozostała działalno�� 
Jednym z istotnych zada� gminy z zakresu ochrony zdrowia jest zapewnienie mieszka�com 
miasta dost�pno�ci do usług medycznych.  Maj�c na wzgl�dzie zdrowie mieszka�ców  miasta 
Sieradza  w roku 2005  realizowane b�d� programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.              
Realizowany w roku 2004 program w zakresie wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci  
b�dzie kontynuowany w roku 2005. 
 
Dział 852- Pomoc społeczna 
 
�wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  
�wiadczenia rodzinne skierowane s� dla rodzin o najni�szych dochodach i przeznaczone s� na 
cz��ciowe pokrycie wydatków zwi�zanych z cz��ciowym utrzymaniem dziecka. 
 



 17 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z 
pomocy społecznej  
�rodki przeznaczone s� na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpie-
czenia zdrowotne osobom pobieraj�cym nast�puj�ce �wiadczenia: 
- zasiłki dla matek samotnie wychowuj�cych dziecko 
- �wiadczenia piel�gnacyjne, 
- zasiłki stałe. 
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
Planowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansow� oraz pomoc w naturze dla najubo�-
szych osób z terenu miasta.  
 
Dodatki mieszkaniowe 
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.(Dz.U.Nr71, poz. 734 z 2001rz 
pó�n. zm.) zakłada, �e od 2005r. dodatek mieszkaniowy b�dzie przysługiwał osobom, je�eli 
�redni miesi�czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi�cy 
poprzedzaj�cych  dat� zło�enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekra-
cza 175% kwoty najni�szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 160%) i 
125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 110%). 
Wzrost o 200.000 zł w stosunku do roku ubiegłego uwzgl�dnia zwi�kszenie ilo�ci osób ubie-
gaj�cych si� o dodatek mieszkaniowy. 

O�rodki Pomocy Społecznej 
W projekcie uchwały bud�etowej uwzgl�dniono wydatki na utrzymanie Miejskiego O�rodka 
Pomocy Społecznej  tzn. płace, pochodne, bie��ce utrzymanie i eksploatacja budynków. 
 
 
Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze 
�rodki zaplanowane  w tym rozdziale przeznaczone s� na pokrycie kosztów zwi�zanych ze 
�wiadczeniem usług opieku�czych dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest w ramach 
zada� własnych i zleconych . 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 
 
Pomoc dla repatriantów 
W ramach aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. art. 23 z 
pó�n. zm. refundowane s� koszty zatrudnienia (wynagrodzenie i pochodne) repatrianta z Ka-
zachstanu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sieradzu na stano-
wisku lekarza. 
Umowa została zawarta od dnia 01.04.2003 r. do dnia 31.03.2005 r. i kwota 5.400 zł jest  nie-
zb�dna na zabezpieczenie wynagrodzenia w roku 2005. 
Pi�cioosobowa  rodzina   została zaproszona do Sieradza w zwi�zku  z  Uchwał� Rady Miej-
skiej w Sieradzu Nr XLIV/298/98 z dnia 22.01.1998r. Zasiedlenie nast�piło w dniu 24 czerw-
ca 2000 r. w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 1/77. 
 
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 

�wietlice szkolne 
�wietlice te działaj� przy szkołach podstawowych nr 1 , 4 , 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 
2 i 3 . 
Poza opiek� ci�gł� prowadz� one równie� stołówki dla uczniów danej szkoły. 
Zatrudnieni w �wietlicach s�: 
- nauczyciele na 9,19 etatu, 
- personel kuchni na 24,5 etatach. 
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Pozostała działalno�� 
W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerw� celow� z przeznaczeniem na: 
- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposa�enia zwi�zanych z  dostosowa-

niem kuchni i stołówek do nowych wymaga� sanitarnych, 
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysoko�ci 1 % 

planowanych rocznych �rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, 

- fundusz nagród na Dzie� Edukacji Narodowej, 
- inne nie przewidziane wydatki zwi�zane z bie��cym funkcjonowaniem �wietlic. 

 

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
 
Gospodarka �ciekowa i ochrona wód  
�rodki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostan� na bie��ce utrzymanie i konser-
wacj� zbiorników wodnych (retencyjnych, wyrównawczych), rowów odwadniaj�cych na 
terenie miasta Sieradz . 
 
Gospodarka odpadami 
W rozdziale tym zaplanowana jest składka inwestycyjna z tytułu przynale�no�ci do Zwi�zku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. 
 
Oczyszczanie miast i wsi 
�rodki z tej pozycji przeznaczone b�d� na utrzymanie czysto�ci i porz�dku w mie�cie po-
przez oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych, utrzymania dro�no-
�ci kratek �ciekowych i korytek, słupów ogłoszeniowych, wykaszanie skarp cieków i rowów 
odwadniaj�cych, zbiorników wodnych, a tak�e opró�nianie koszy ulicznych, kontenerów i 
odbiór odpadów segregowanych z pojemników i worków.  
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Zaplanowane �rodki przeznaczone zostan� na utrzymanie i piel�gnacj� �ywopłotów, zieleni 
w parkach; im. A. Mickiewicza, Staromiejskim, na osiedlu Broniewskiego i na osiedlu Klo-
nowe oraz przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowi�cych wła-
sno�� miasta.  
 
O�wietlenie ulic, placów i dróg 
Zaplanowana kwota pozwoli w roku 2005 jedynie na regulowanie nale�no�ci za zu�yt� ener-
gi� elektryczn� niezb�dn� do o�wietlenia ulic, utrzymanie w sprawno�ci 3.175 sztuk punk-
tów �wietlnych o ł�cznej mocy około 836 kW. 
 
W ramach działalno�ci inwestycyjnej planuje si� wykonanie zadania: 
O�wietlenie przy ul.Wołodyjowskiego i ul.Ketlinga - Lii  
�rodki ogółem 17.500 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Poprawa bezpiecze�stwa. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie o�wietlenia w cz��ci ul. Wołodyjowskiego i ul. 
Ketlinga. Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 
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Wpływy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem �rodków opłat i kar za korzystanie ze �rodowi-
ska 
Pozyskane �rodki  przeznacza si�, zgodnie z ustaw� z dnia 11 maja 2001r. o obowi�zkach 
przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkto-
wej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z pó�n. zm.), na finansowanie działa� w 
zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej doty-
cz�cej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. 
 
Pozostała działalno�� 
W tym: 
 
a) inwestycje: 
 
1.Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodoci�gowej.  
�rodki ogółem 4.977 500 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Stworzenie mo�liwo�ci podł�czenia si� do sieci kanalizacyjnej. Poprawa parametrów wody 
pitnej. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie brakuj�cej dokumentacji projektowej w zakresie  
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wyłonienie in�yniera kontraktów oraz rozpocz�cie reali-
zacji zamierzenia. W zakres rzeczowy zadania wchodz� równie�  zadania znajduj�ce si� 
wcze�niej w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na rok 2004 o nazwie "Infrastruktura 
techniczna os.Chabie" oraz "Likwidacja niekontrolowanych zrzutów �cieków sanitarnych do 
rzek Warty i 
egliny - kanalizacja sanitarna i deszczowa" 
Zadanie obj�te jest wieloletnim programem inwestycyjnym. 
 
2. Ci�gi komunikacyjne przy pawilonach ul.Bohaterów Wrze�nia - Lii  
�rodki ogółem 28.000 zł  
Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Ułatwienie dost�pu do usytuowanych w tym rejonie budynków usługowo-mieszkalnych. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
W ramach zadania planuje si� wykonanie I etapu budowy polegaj�cego na wykonaniu  chod-
nika przy ulicy Bohaterów Wrze�nia w rejonie zlokalizowanych tam pawilonów usługowo- 
mieszkalnych. Zadanie w I etapie b�dzie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwesty-
cyjnych. 

 
3. Zakupy inwestycyjne 
W ramach tego zadania planuje si� zakup 3 sztuk wiat przystankowych komunikacji miej-
skiej, które zostan� zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych 
przy ulicach: Al. Grunwaldzka – przy Szkole Podstawowej Nr 9, Sienkiewicza – przy ron-
dzie, Wojska Polskiego – w pobli�u skrzy�owania z ulic� Sara�sk�. 
 
b) odsetki od po�yczek i kredytów - s� to odsetki zaplanowane do spłaty w roku 2005 od: 

- po�yczki z Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na budow� oczyszczalni �cieków - odsetki  w wysoko�ci 401.310 zł 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta – odsetki w wysoko�ci 
12.542 zł, 
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- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w os. „Kopernika- Olendry Małe – odsetki w 
wysoko�ci 7.268 zł, 

- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w Warszawie na infrastruktur� os. 
Centrum - odsetki w wysoko�ci 2.915 zł, 

- kredytu z ING Banku �l�skiego S.A. Centrum Bankowo�ci Korporacyjnej w Łodzi  na 
infrastruktur� tech. w o�. Chabie – odsetki w kwocie 35.959zł, 

- kredytu z BO� S.A. w Warszawie na infrastruktur� techniczna osiedla „Chabie” zada-
nie I – etap I  - odsetki w wysoko�ci 235 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w os. Droga Brzezi�ska – odsetki w wysoko�ci 
3.339 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na infrastruktury Grzesika i Piwnika – odsetki w wysoko�ci 2.671 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na infrastruktury os. Chabie – odsetki w wysoko�ci 21.288 zł. 

 
c) zakup usług w zakresie przewozów pasa�erskich �rodkami komunikacji  miejskiej w gra-

nicach administracyjnych miasta na 10 liniach autobusowych o ł�cznej długo�ci około 
114 km – przewidywana kwota 924.000 zł.  

 
d) pozostałe zadania – w zakres ten wchodz� roboty zwi�zane z nazewnictwem ulic (wymia-

na zniszczonych tablic z nazwami ulic oraz uzupełnianie w miejscach, gdzie ich brak), na-
praw� wiat przystankowych (przewidziano do remontu 25 wiat), dekoracj� miasta z okazji 
�wi�t pa�stwowych, utrzymaniem i dekoracj� grobów wojennych (cmentarz �ołnierzy ra-
dzieckich, groby wojenne na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego, Uniejow-
skiej i cmentarzu komunalnym) oraz miejsc pami�ci narodowej, prowadzeniem spraw w 
zakresie robót publicznych (wykonywanie drobnych prac remontowych chodników, 
obiektów małej architektury na terenach zielonych, prowadzenie zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych, udra�nianie rowów w pasach drogowych oraz rowów odwadniaj�cych), 
obsługa zada� zwi�zanych z utrzymaniem małej architektury i placów zabaw oraz nadzo-
rowanie zada� zwi�zanych z bezdomnymi zwierz�tami. 

 
 
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Kwot� 50 000 zł planuje si� wydatkowa� poprzez organizacj� konkursu ofert na realizacj� 
zada� w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego..  
 
Domy kultury  
Miejski Dom Kultury jako samorz�dowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie 
upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzie�y i 
dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, 
tanecznych i teatralnych, organizacj� wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzgl�d-
nieniem twórców sieradzkich. 
Zaplanowana dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu w wysoko�ci 470.000 zł 
przeznaczona jest na utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz 
koszty rzeczowe zwi�zane z utrzymaniem obiektów (430.000 zł), a tak�e na dofinansowanie 
organizacji cyklicznych imprez MDK (40.000 zł) takich jak: Mini Playback Show, Półplay-
back Show, Przegl�d Kabaretów Studniówkowych, Przegl�d Twórczo�ci Seniorów, Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Obcoj�zycznej, Festiwal „Piosenka, któr� Lubi�”, Sobótki, Ogólno-
polski Festiwal „Przebój Mamy i Taty”, Festiwal Bluesowy, Festiwal Jazzowy, Ogólnopolski 
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Festiwal Poezji �piewanej „Dopóki jestem u�miechem, słowem, gestem...”, Przegl�d Bajek 
„Szkatułka Krasnala”. 
Dotacje na organizacj� imprez b�d� przekazywane w terminie ich realizacji. 
 

Biblioteki  
W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu funkcjonuje biblioteka centralna z 
siedzib� przy ul. Polnej 36 a oraz filie biblioteczne: 

- filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, 
- filia nr 2 działaj�ca w szpitalach przy ul. Armii Krajowej 7 oraz przy ul. Nenckiego 2, 
- filia nr 3 przy ul. Reymonta 19. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu organizuje m.in. wystawy i wystawki okoliczno-
�ciowe ksi��ek zwi�zane z rocznicami, lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, 
konkursy dla dzieci i młodzie�y (np. „Malowanie na �cianie). 
Dotacja przeznaczona jest na wydatki płacowe oraz pokrycie kosztów zwi�zanych z utrzy-
maniem bazy, a tak�e na zakup ksi��ek.  
 
Pozostała działalno��  
�rodki planowane w tym rozdziale przeznaczone s� na dofinansowanie działalno�ci w zakre-
sie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym: 
∗∗∗∗ Cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”, 
∗∗∗∗ Festiwal Muzyki Powa�nej „Kolory Polski”, 
∗∗∗∗ Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego, 
∗∗∗∗ Organizacja uroczysto�ci z okazji �wi�t pa�stwowych i rocznic, 
∗∗∗∗ Koncerty okoliczno�ciowe, 
∗∗∗∗ Konkursy plastyczne, 
∗∗∗∗ Konkursy muzyczne, 
∗∗∗∗ Konkursy literackie i poetyckie, 
∗∗∗∗ Dni Kultury Chrze�cija�skiej, 
∗∗∗∗ Prezentacje teatrów ulicznych, 
∗∗∗∗ Promocja artystów prowadz�cych sw� działalno�� w mie�cie 
∗∗∗∗ Przegl�dy folklorystyczne, 
∗∗∗∗ Promocja artystów miejscowych (artystów profesjonalnych i ludowych), 
∗∗∗∗ Obsługa muzyczna uroczysto�ci miejskich przez Orkiestr� D�t� OSP w Sieradzu 
∗∗∗∗ Wydawnictwa, w tym wydanie Leksykonu Miasta Sieradza, 
∗∗∗∗ Składka członkowska dla Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. 
W ramach programu „Teatr bez granic” kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na realiza-
cj� modernizacji budynku Teatru Miejskiego. 
 
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 

Instytucje kultury fizycznej  
Planowana kwota przeznaczona jest na: 
1) utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonuj�cej w ramach Miejskiego O�rodka 
Sportu i Rekreacji w Sieradzu, z której stowarzyszenia kultury fizycznej korzystaj� bezpłat-
nie, w skład której wchodz�: 
- Zespół Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Sportowej 1, 
- O�rodek Wypoczynkowy w M�ce, 
- Hala sportowa przy ul. Mickiewicza, 
- Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 9  
2) realizacje zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa zadaszenia nad kr�giem tanecznym” w 
O�rodku Wypoczynkowym w M�ce 
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3) prowadzenie działalno�ci merytorycznej w zakresie kultury fizycznej i organizowanie im-
prez sportowych i rekreacyjnych dla mieszka�ców miasta. 
 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
W tym rozdziale planujemy dofinansowanie działalno�ci w zakresie sportu dzieci i młodzie-
�y (�rodki finansowe przeznaczone na szkolenie, zakup sprz�tu sportowego, ubezpieczenie 
zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury 
fizycznej – podmioty zostan� wyłonione w wyniku konkursu ofert. 
 
 
Pozostała działalno�� 
W rozdziale tym planujemy dofinansowanie  organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, 
organizowanych w mie�cie, takich jak: 
∗∗∗∗ Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushinkai, 
∗∗∗∗ 46 Biegi Ulicami Sieradza, 
∗∗∗∗ Ogólnopolski Turniej Juniorów w zapasach styl wolny, z okazji zako�czenia „Lata Sie-

radzkiego”,     
∗∗∗∗  Imprezy sportowe w ramach „Dni Sieradza”, 
∗∗∗∗ Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu, 
∗∗∗∗ Igrzyska Młodzie�y Szkolnej organizowane na szczeblu miejskim, 
∗∗∗∗ Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego, 
∗∗∗∗ Czwartki lekkoatletyczne, 
∗∗∗∗ Turnieje szachowe, 
∗∗∗∗ Turnieje tenisowe, 
∗∗∗∗ Turnieje w piłce koszykowej halowej i ulicznej, 
∗∗∗∗ Turnieje halowe w piłce no�nej, 
∗∗∗∗ Zawody po�arnicze, 
∗∗∗∗ Zawody w�dkarskie. 
ponadto  zakupy pucharów i nagród.  

   -     imprezy rekreacyjne 
∗∗∗∗ Festyny  plenerowe, 
∗∗∗∗ Rajdy  piesze  i  rowerowe, 
∗∗∗∗ Imprezy krajoznawcze, 
∗∗∗∗ Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w   mie�cie dla 

dzieci i młodzie�y. 
 
W ramach tej pozycji planuje si� tak�e płatno�� odsetek od kredytu z Banku Inicjatyw Spo-
łeczno-Ekonomicznych w Łodzi zaci�gni�tego na budow� hali sportowej przy szkole pod-
stawowej nr 9  w wysoko�ci 151 300 zł 
 
Rozchody 
 
W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata nast�puj�cych rat od kredytów i po�yczek: 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na dofinansowanie zadania „termomodernizacja budynków komunalnych” – raty 
w wysoko�ci 320.000 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w os. „Kopernika- Olendry Małe – raty w wy-
soko�ci 108.000 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta  – raty w wysoko�ci 
140.000 zł, 
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- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej 
nr 10 – etap I – raty w wysoko�ci 99.200 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej 
nr 10 – etap II – raty w wysoko�ci 99.200 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w osiedlu Droga Brzezi�ska  – raty w wysoko-
�ci 125.000 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na budow� kanalizacji sanitarnej w osiedlu Grzesika i Piwnika  – raty w wyso-
ko�ci 100.000 zł, 

- po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na infrastruktur� techniczn� osiedla Chabie – zadanie I – etap II  i III  – raty w 
wysoko�ci 280.000 zł, 

- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w Warszawie na infrastruktur� os. 
Centrum - rat w wysoko�ci 156.180 zł, 

- kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi na budow� hali spor-
towej przy szkole nr 9 – rat w wysoko�ci 375.000 zł, 

- kredytu z IHG Banku �l�skiego S.A. Centrum Bankowo�ci Korporacyjnej w Łodzi  na 
infrastruktur� techniczn� w o�. Chabie – rat w wysoko�ci 145.876 zł, 

- kredytu z Banku Ochrony �rodowiska S.A. w Warszawie na infrastruktur� techniczna 
osiedla „Chabie” zadanie I – etap I  - rat w wysoko�ci 37.550zł. 

Ł�cznie na rok 2005 planuje si� do spłaty 1.986.006 zł. 
 
 
 
 
G O S P O D A R K A      P O Z A B U D � E T O W A 
 
 
               Gospodarka pozabud�etowa jest form� działania, w której koszty działalno�ci  po-
krywane s� z uzyskiwanych dochodów własnych, przy czym poszczególne jej formy mog� 
by� tak�e dotowane. W ramach gospodarki pozabud�etowej rozró�nia si� nast�puj�ce formy: 
- zakład bud�etowy, 
- gospodarstwo pomocnicze, 
- �rodek specjalny jednostki bud�etowej, 
- fundusze celowe. 
             W roku 2005 miasto planuje prowadzi� działalno�� poprzez nast�puj�ce formy: go-
spodarstwa pomocnicze, �rodki specjalne jednostek bud�etowych i fundusz celowy. Jeste�my 
tak�e organizatorami dla dwóch instytucji upowszechniania kultury tj. Miejskiego Domu 
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 
Gospodarstwo pomocnicze 
              Jest to wyodr�bnione organizacyjnie i finansowo z macierzystej jednostki bud�eto-
wej, cz��� jego podstawowej działalno�ci lub działalno�� uboczna. Planuje si� i� w roku 
2005 b�d�  działały trzy gospodarstwa pomocnicze: przy Urz�dzie Miasta, przy Miejskim 
O�rodku Sportu i Rekreacji oraz przy Szkole Podstawowej Nr 10. Plan przychodów i wydat-
ków stanowi�cych koszty tych gospodarstw zawiera zał�cznik nr 7 do projektu uchwały 
bud�etowej. 
 
�rodki specjalne 
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     Stanowi� najprostsz� form� pozabud�etowego finansowania działalno�ci gminy, powi�-
zan� organizacyjnie z macierzyst� jednostk� bud�etow�. Ich istota polega na finansowym i 
rachunkowym wyodr�bnieniu pewnych �ci�le okre�lonych dochodów, uzyskiwanych z pro-
wadzonej przez jednostk� bud�etow� działalno�ci ubocznej lub cz��ci jej działalno�ci pod-
stawowej i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów prowadzenia takiej działalno�ci. Dochody 
te pochodz� z odpłatno�ci za prowadzon� przez jednostk� bud�etow� działalno�ci admini-
stracyjnej lub usługowej, z wpłat uczestników wspólnych akcji gospodarczych, z darów i 
podobnych �ródeł. Forma ta nie wymaga specjalnego organizacyjnego i personalnego wyod-
r�bnienia z macierzystej jednostki. Zestawienie planowanych przychodów i wydatków sta-
nowi�cych koszty zawiera  zał�cznik nr 8 do projektu uchwały bud�etowej. 
 
Fundusze celowe 
           Na terenie miasta działa jeden fundusz celowy Miejski Fundusz Ochrony �rodowiska 
i Gospodarki Wodnej.    Planowane  przychody  i wydatki tego funduszu zawiera zał�cznik 
nr 9 do projektu uchwały bud�etowej. 
W ramach tego funduszu planuje si� realizacj� nast�puj�cych zada�: 

- bie��ce 
a) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działa� proekologicznych 

- zakup worków do zbiórki odpadów segregowanych, 
- zakup nagród dla uczestników MURARIA 2004 i innych konkursów, 
- zakup kalendarzy samoprzylepnych, 
- wynaj�cie powierzchni reklamowej na autobusie komunikacji miejskiej, 
- oraz inne materiały i usługi potrzebne do przeprowadzenia akcji edukacyjnej miesz-

ka�ców miasta w zakresie ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami.  
b) Urz�dzanie, piel�gnacja i utrzymanie terenów zieleni, oraz zadrzewie� i zakrzewie�, za-

kup torfu, nasion trawy oraz sadzonek kwiatów, wykonanie szczepienia drzew - kaszta-
nowców. 

c) W zakresie gospodarki wodnej - odmulenie cieków wodnych, zbiorników wodnych w 
parku A. Mickiewicza,  

d) W zakresie przedsi�wzi�� zwi�zanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowa-
niem odpadów - utylizacje zebranych odpadów niebezpiecznych podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych oraz powstałych w siedzibie urz�du miasta i w podległych  jednost-
kach kulturalno – o�wiatowych 

 
-  inwestycyjne 

W ramach tej działalno�ci planujemy dwa zadania inwestycyjne: 
1. Urz�dzenie i zagospodarowanie parku na os.Klonowe.  
�rodki ogółem 90 000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Zorganizowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszka�ców miasta na terenie Parku 
osiedla Klonowe. Zwi�kszenie ilo�ci terenów zielonych w mie�cie. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje urz�dzanie parku z infrastruktur� techniczn� w postaci : 
o�wietlenia, ogrodzenia, alejki głównej, obiektów małej architektury (skay-park, Dirt-park, 
boiska, �ciany do malowania, placu zabaw), szaletu publicznego. 
 
2. Odwodnienie ul. Ceramicznej  
�rodki ogółem 20 000 zł  

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania 
Odwodnienie cz��ci ulicy Krakowskie Przedmie�cie i ul. Ceramicznej z wód opadowych, 
wyeliminowanie zalewania posesji. 
Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania 
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W ramach zadania planuje si� wykonanie odwodnienia w ul. Ceramicznej na odcinku od ul. 
Krakowskie Przedmie�cie do rzeki 
egliny poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta a ko�cz�cej si� na terenie gminy. 
 
 
 
 
 
 

Zał�cznik nr 1 do cz��ci opisowej projektu bud�etu na 2005 r 

  T R E � 	 Plan na 
2004 

Przewidy-
wane wyko-

nanie za 
2004 r. 

Projekt na 
2005 

Wska�nik      
%  5 : 3 

Wska�nik      
% 5 : 4 

1 2 3 4 5 6 7 

I Wpływy z podatków 12 807 144 13 237 008 13 568 781 105,95 102,51 
  a) podatek od nieruchomo�ci 10 616 319 10 880 683 11 198 781 105,49 102,92 
  w tym: od osób fizycznych 2 270 000 2 082 920 2 169 600 95,58 104,16 
               od osób prawnych                       8 346 319 8 797 763 9 029 181 108,18 102,63 
  b) podatek rolny + le�ny 103 825 105 825 110 000 105,95 103,95 
  c) podatek od �rodków transportowych                           947 000 940 000 950 000 100,32 101,06 
  w tym: od osób fizycznych 347 000 290 000 290 000 83,57 100,00 
               od osób prawnych                                   600 000 650 000 660 000 110,00 101,54 

  
d) podatek dochodowy od osób fi-
zycznych opłacany w formie karty 
podatkowej                           

290 000 273 400 270 000 93,10 98,76 

  e) podatek od posiadania psów 30 000 29 200 30 000 100,00 102,74 
  f) podatek od spadków i darowizn                                 170 000 208 600 210 000 123,53 100,67 

  g) podatek od czynno�ci cywilnopraw-
nych             650 000 799 300 800 000 123,08 100,09 

II Wpływy z opłat 1 664 000 1 642 500 1 637 000 98,38 99,67 
  a) opłata skarbowa                                                        1 190 000 1 190 000 1 216 000 102,18 102,18 
  b) opłata targowa                                                          400 000 382 500 350 000 87,50 91,50 
  c) opłata administracyjna 1 000 1 000 1 000 100,00 100,00 

  d) opłata stała-wpis do ew. działalno-
�ci gosp. 

60 000 60 000 60 000 100,00 100,00 

  e) opłata produktowa 13 000 9 000 10 000 76,92 111,11 
III Dochody z maj�tku gminy 2 573 000 2 486 640 2 206 400 85,75 88,73 
  a) dzier�awa                                           532 000 483 200 377 400 70,94 78,10 
  b) adiacenty + renta planistyczna 41 000 48 040 50 000 121,95 104,08 
  c) przekształcenia 150 000 103 400 150 000 100,00 145,07 
  d) u�ytkowanie wieczyste                         300 000 302 000 350 000 116,67 115,89 

  e) sprzeda� i nabycie praw własn.  
nieruchomo�ci 1 350 000 1 350 000 1 279 000 94,74 94,74 

  f) wpłaty z zysku spółek komunalnych 200 000 200 000   0,00 0,00 

IV 
Dochody gminy z udziałów w podat-
kach stanowi�cych dochód bud�etu 
pa�stwa 

18 681 574 18 426 114 18 422 538 98,61 99,98 

  a) udział w podatku dochod. od osób 
prawnych 845 460 

590 000 600 000 70,97 101,69 

  b) udział w podatku dochod. od osób 
fizycznych 17 836 114 17 836 114 17 822 538 99,92 99,92 

V Pozostałe dochody 1 910 642 1 931 848 1 277 450 66,86 66,13 
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  a) oprocentowanie kont bankowych                            120 945 130 500 137 600 113,77 105,44 
  b) odsetki karne sankcyjne 258 000 262 000 265 000 102,71 101,15 
  c) pozostałe odsetki  30 000 33 700 34 000 113,33 100,89 
  d)opłata prolongacyjna     10 000     
  e) mandaty 30 000 27 500 35 000 116,67 127,27 

  f) dochody z pod.znies.(pod.od 
�r.transp)                   

120 000 120 000 15 000 12,50 12,50 

  g) wpływy z usług             70 000 70 000 70 000 100,00 100,00 
  h) zezwolenia na sprzeda� alkoholu 700 000 705 000 700 000 100,00 99,29 

  i) 5% od dochodów uzyskiwanych na 
rzecz bud�etu pa�stwa 6 318 6 318 8 350 132,16 132,16 

  j) koncesja TAXI 2 500 2 370 2 500 100,00 105,49 
  k) rozliczenia z lat ubiegłych 572 479 574 460   0,00 0,00 

  l) pozostałe (min. sprzeda� zb�dnego 
sprz�tu) 400     0,00   

VI Subwencja 16 952 085 16 952 085 16 594 459 97,89 97,89 
  w tym: o�wiatowa 16 010 390 16 010 390 15 780 648 98,57 98,57 
              cz��� równowa��ca 941 108 941 108 813 811 86,47 86,47 

              cz��� rekompensuj�ca-
równowa��ca  587 587 0 0,00 0,00 

  Dochody bez dotacji 54 588 445 54 676 195 53 706 628 98,38 98,23 
VII Dotacje celowe  5 828 979 5 827 317 8 564 018 146,92 146,96 

  w tym: 201-zadania zlecone bie��ce 5 676 063 5 674 401 7 665 148 135,04 135,08 
          202-porozumienie 2 000 2 000   0,00 0,00 
          203-zadania własne gmin 124 092 124 092 888 870 716,30 716,30 
          631-zadania zlecone inwestycyjne 26 824 26 824 10 000 37,28 37,28 

VIII Dotacja z Woj. FO�iGW 176 372 176 372 0 0,00 0,00 
IX Dotacja z NFO�iGW 176 900 176 900 0 0,00 0,00 

X Dotacja na sfinansowanie olimpiady 
młodzie�y 30 817 30 817 0 0,00 0,00 

XI Udział mieszka�ców i Spółdz. 19 192 19 192 0 0,00 0,00 

XII �rodki z Min. Edukacji Nar. i Spor-
tu (MENIS) 262 098 262 098 0 0,00 0,00 

XIII Dotacja z Pa�st. Fund. Rehabilitacji 
Zaw. 432 476 432 476 141 431 32,70 32,70 

XIV 
Dotacja z Urz�du Gminy Sieradz na 
inwestycj� realizowan� na podstawie 
porozumienia 

    959 000     

Razem dochody 61 515 279 61 601 367 63 371 077 103,02 102,87 
  kredyty i po�yczki 583 000 583 000 0 0,00 0,00 

  nadwy�ka bud�etowa 1 779 110 1 779 110 0 0,00 0,00 
  obligacje 5 000 000 2 500 000 7 500 000 150,00 300,00 

Przychody 7 362 110 4 862 110 7 500 000 101,87 154,25 
Razem dochody i przychody 68 877 389 66 463 477 70 871 077 102,89 106,63 
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Zał�cznik Nr 2 do cz��ci opisowej projektu bud�etu na 2005r 
Dział 

Rozdz. 

Tre�� 
Przewidy-
wane wy-
konanie za 

2004 r. 

w tym:  
finansowa-
ne z dotacji 

Projekt 
planu na 
2005 r. 

w tym: 
dotacje 

Wska�-
nik       
5: 3 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 800   2 800   100,00 
01030 Izby rolnicze 2 800   2 800   100,00 
600 Transport i ł�czno�� 1 149 832 0 1 945 000   169,16 

60016 Drogi publiczne gminne 1 149 832   1 945 000   169,16 
700 Gospodarka mieszkaniowa 920 139   3 971 400   431,61 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 150 000   149 000   99,33 
70095 Pozostała działalno�� 770 139   3 822 400   496,33 
710 Działalno�� usługowa 117 000 2 000 80 000   68,38 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 000   30 000   46,15 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000   50 000   100,00 
71035 Cmentarze 2 000 2 000 0   0,00 
750 Administracja publiczna 5 839 743 293 441 5 908 272 286 495 101,17 

75011 Urz�dy wojewódzkie 277 964 277 964 286 495 286 495 103,07 
75022 Rady gmin 152 000   157 800   103,82 
75023 Urz�dy gmin  5 025 757   5 094 429   101,37 
75095 Pozostała działalno�� 384 022 15 477 369 548   96,23 

751 
Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downic-
twa 

67 590 67 590 7 224 7 224 10,69 

75101 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwo-
wej, kontroli i ochrony prawa 7 260 7 260 7 224 7 224 99,50 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 60 330 60 330       

754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciw-
po�arowa 1 007 761 1 750 640 770 12 000 63,58 

75412 Ochotnicze stra�e po�arne 58 981   60 000   101,73 
75414 Obrona cywilna 7 080 1 750 15 770 12 000 222,74 
75416 Stra� Miejska 541 700   565 000   104,30 
75495 Pozostała działalno�� 400 000         

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj�cych 
osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z 
ich poborem 

80 000   90 000   112,50 

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nale�-
no�ci bud�etowych 

80 000   90 000   112,50 

757 Obsługa długu publicznego  329 878   628 000   190,37 

75702 Obsługa papierów warto�ciowych, kredytów i 
po�yczek jednostek samorz�du terytorialnego 329 878   628 000   190,37 

758 Ró�ne rozliczenia 179 200   300 000   167,41 

75809 Rozliczenia mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego 

20 000         

75818 Rezerwy ogólne i celowe 159 200   300 000   188,44 
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801 O�wiata i wychowanie 26 483 504 8 534 27 399 284   103,46 
80101 Szkoły podstawowe 13 265 723 8 234 12 940 101   97,55 
80104 Przedszkola  5 549 010   5 734 916   103,35 
80110 Gimnazja 7 406 036   8 044 322   108,62 
80113 Dowo�enie uczniów do szkół 104 280 300 112 110   107,51 
80145 Komisje egzaminacyjne 3 500   2 500   71,43 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124 000         
80195 Pozostała działalno�� - rezerwa celowa 30 955   565 335   1826,3 
851 Ochrona zdrowia 906 901   765 000   84,35 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 846 901   700 000   82,65 
85195 Pozostała działalno�� 60 000   65 000   108,33 
852 Pomoc społeczna 11 082 813 5 326 295 14 094 299 8 258 299 127,17 

85212 
�wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

3 726 350 3 726 350 6 823 400 6 823 400 183,11 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomo-
cy społecznej 

50 510 50 510 51 661 51 661 102,28 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne  1 725 086 689 086 1 735 388 585 388 100,60 

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000 000   3 200 000   106,67 
85216 Zasiłki rodzinne, piel�gnacyjne i wychowawcze 18 944 18 944       
85219 O�rodki pomocy społecznej 2 355 378 776 860 2 129 670 793 670 90,42 

85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opie-
ku�cze 146 800 4 800 154 180 4 180 105,03 

85278 Usuwanie skutków powodzi 9 250 9 250       
85295 Pozostała działalno�� 50 495 50 495       

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz-
nej 22 000   5 400   24,55 

85334 Pomoc dla repatriantów 22 000   5 400   24,55 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 034 188 0 841 395   81,36 

85401 �wietlice szkolne 1 030 329   766 395   74,38 
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 859         
85495 Pozostała działalno�� - rezerwa celowa 0   75 000     
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 9 430 407 948 124 9 514 927   100,90 

90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 50 000   50 000   100,00 
90002 Gospodarka odpadami 865 152   231 400   26,75 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 650 000 12 552 750 000   115,38 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 498 300 22 300 500 000   100,34 
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 1 043 184 143 184 1 017 500   97,54 

90020 Wpływy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem 
�rodków z opłat produktowych 13 000   10 000   76,92 

90095 Pozostała działalno�� 6 310 771 770 088 6 956 027   110,22 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 915 000   1 070 000   116,94 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 100       0,00 
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 480 000   570 000   118,75 
92116 Biblioteki 315 000   370 000   117,46 
92195 Pozostała działalno�� 103 900   130 000   125,12 
926 Kultura fizyczna i sport 2 342 438 277 438 1 621 300   69,21 

92604 Instytucje kultury fizycznej 1 347 000   1 250 000   92,80 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 139 480   120 000   86,03 
92695 Pozostała działalno�� 855 958 277 438 251 300   29,36 

  R a z e m wydatki 61 911 194 6 925 172 68 885 071 8 564 018 111,26 
  Spłata kredytów i po�yczek 7 050 436   1 986 006   28,17 
  O G Ó Ł E M 68 961 630 6 925 172 68 885 071 8 564 018 111,26 
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