UCHWAŁA NR XIII/79/07
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57 i art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/ oraz art. 165, art. 166
ust.1 i 2, art. 168 ,art. 173 ust 1 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 , poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 / Rada Gminy
Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budŜet gminy Sędziejowice na rok 2008.
§ 2.1. Uchwala się dochody budŜetu gminy w wysokości 15.312.333 zł, w tym dochody majątkowe
w kwocie 2.269.810 zł oraz dochody bieŜące w kwocie 13.042.523 zł - zgodnie z załącznikiem
nr 1, tabela nr 1 i 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.371.110 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, tabela nr 1 i załącznikiem nr 2,
tabela nr 2,
2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1, tabela nr 1 i 2.
§ 3.1. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 14.217.723zł - zgodnie z załącznikiem
nr 2, tabela nr 1, 2 i 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:
1/ wydatki bieŜące w kwocie 11.675.723 zł, w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.821.383 zł,
b/ dotacje 494.900 zł,
c/ wydatki na obsługę długu gminy 166.000 zł;

2/ wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.542.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w wysokości 2.371.110 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1 i 2;
2/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000 zł, w tym dotacja
w wysokości 20.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1 i 3.
§ 4. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 420.900 zł, z tego dla:
1/ Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 232.900 zł;
2/ Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 188.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1 i 3.
§ 5. Ustala się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność poŜytku publicznego w zakresie upowszechniania, prowadzenia szkolenia sportowego
i uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w wysokości 21.000 zł - zgodnie z załącznikiem
nr 2, tabela nr 3.
§ 6. Ustala się dotacje w zakresie współdziałania z innymi gminami na realizację zadań
oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 33.000zł - zgodnie
z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się:
1/ rezerwę ogólną w wysokości 25.110 zł.
2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
7.383 zł.
§ 8. Ustala się przychody w wysokości 1.490.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1,
w tym z:
1/ kredytów i poŜyczek w kwocie 1.490.000 zł,
§ 9. Ustala się rozchody w wysokości 2.584.610 zł w tym na spłatę poŜyczek na finansowanie zadań
realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 1.915.610 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 10. Do uchwały budŜetowej dołącza się prognozę długu gminy na 31.12.2008 rok i lata następne
zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 2.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych poŜyczek i kredytów na finansowanie:
1/ spłaty wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 1.290.000 zł.;
2/ finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów w wysokości
1.800.000 zł..

§ 12. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku
budŜetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 13. Uchwala się limity wydatków:
1/ na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym,
§ 14. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 15. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1/ zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym
w kwocie 16.286.000 zł;
2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w kwocie
1.200.000 zł;
3/ zaciągania kredytów i poŜyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku
budŜetowego przejściowego deficytu w kwocie 1.200.000 zł;
4/ dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących budŜetu gminy w ramach działu między
paragrafami i rozdziałami;
5/ lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Przyjmuje się do realizacji dochody podlegające przekazaniu do budŜetu państwa na
2008 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Tabela nr 1
Dochody budŜetu gminy
według działów, rozdziałów
na 2008 rok
w zł
Dział
Rozdział

Nazwa

Ogółem
Zadania własne
010
Rolnictwo i łowiectwo
01010
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
01095
Pozostała działalność
020
Leśnictwo
02095
Pozostała działalność
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
40001
Dostarczanie ciepła
40002
Dostarczanie wody
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70095
Pozostała działalność
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
75023
Urzędy gmin
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jedn. organ.
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
75647
Pobór podatków opłat i niepodatkowych

Plan na
2008 r.

15.312.333
1.788.785
1.785.113
3.672
3.310
3.310
388.550
126.350
262.200
446.862
383.894
62.968
4.993
1.991
3.002

3.640.738

438.959

1.224.928
3.000

75618

75621
758
75801
75807
75814
801
80101
80104
80148
851
85154
852
85212
85214
85219
900
90001
90020
921
92109

naleŜności budŜetowych
7.200
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
23.550
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
1.943.101
RóŜne rozliczenia
6.109.877
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
3.622.333
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2.471.144
RóŜne rozliczenia finansowe
16.400
Oświata i wychowanie
126.572
Szkoły podstawowe
21.532
Przedszkola
66.040
Stołówki szkolne
39.000
Ochrona zdrowia
70.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
70.000
Pomoc społeczna
126.029
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.
emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego
1.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.
36.091
Ośrodki pomocy społecznej
88.938
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
105.010
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
104.500
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
510
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
130.497
130.497
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Razem zadania własne

750
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
75414 Obrona cywilna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwa,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwa,
kontroli i ochrony prawa
852 Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emeryt. i rentowe
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.
emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne
Razem zadania zlecone

12.941.223
69.726
69.726
650
650
1.056
1.056
2.299.678
412.501
85.136
1.793.336

8.705
2.371.110

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Tabela nr 2
DOCHODY BUDśETU GMINY NA 2008 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w tym
Lp.

Źródła dochodów

Dochody ogółem
1. Wpływy z podatków ustalonych
odrębnymi przepisami, w tym:
a) rolnego
b) od nieruchomości
c) leśnego
d) od środków transportowych
e) podatek od spadków i
darowizn
f) od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej
g) od posiadania psów
2. Wpływy z opłat
a) produktowej
b) skarbowej
c) eksploatacyjnej
d) targowej
e) za zarząd, uŜytkowanie
i uŜytk. wieczyste nieruchom.
f) od posiadania psów
g) za zezwolenia na sprzedaŜ
alkoholu
h) od czynności cywilnoprawnych
3. Udziały w podatkach
stanowiących dochód państwa
a) 14,0 % wpływów z podatku
dochodowego od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości
prawnej

Według
Plan na
podziałek
2008 r.
klasyfikacji
budŜetowej

Dochody
majątkowe

w tym
Dotacje
i środki
otrzyman
na inwest

Dochody Dochody
ze sprze- z tyt.przekształcenia
daŜy
majątku prawa

15312.333 2269.810 1915.610 354.200

Dochody
bieŜące

uŜytk. w
prawo
własności

-

13042.523

1613.359

§ 0320
§ 0310
§ 0330
§ 0340
§ 0360

1.613.359
664.131
801.785
60.688
82.734
1.021

664.131
801.785
60.688
82.734
1.021

§ 0350

3.000

3.000

§ 0400
§ 0410
§ 0460
§ 0430
§ 0470

149.900
510
18.400
900
7.490

149.900
510
18.400
900
7.490

§ 0370
§ 0480

70.000

70.000

§ 0500

52.600
1.943.101

52.600

§ 0370

§ 0020

-

34.497

1943.101

34.497

4.
5.

6.

b) 0,3934 % ogólnych wpływów z
podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych
Wpływy z przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego przysługującego osob. fiz. w prawo
własności
Dochody z majątku gminy
w tym:
a) z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych
jednostek samorz. terytor.
i Skarbu Państwa lub innych
jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze
b) róŜne dochody
c) odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
d) wpływy z róŜnych opłat
e) wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruch.
f) wpływy z usług
g) wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pienięŜnej

8.

Pozostałe odsetki

9.

Dotacje celowe budŜetu państwa
a) na zadania ustawowe zlecone
w tym :
- na zadania inwestycyjne
b) na zadania powierzone
c) na dofinansowanie zadań
własnych gmin
w tym:
na zadania inwestycyjne

7.

§ 0010

1.908.604

1908.604

§ 0870

380

380

§ 0760

-

-

1.067.684 354.200

354200

713.484

§ 0750

88.060

88.060

§ 0970

2.700

2.700

§ 0910

5.028

5.028

§ 0690

2.346

2.346
354.200

§ 0770

354.200 354.200

§ 0830

610.200

610.200

§ 0490

5.150

5.150

§ 0960

-

-

§ 0920

19.320

19.320

§ 2010

2.496.139
2.371.110

2496.139
2371.110

§ 6310
§2320

-

-

§ 2030

125.029

125.029

§ 6330

-

-

10. Dotacje z funduszy celowych

§ 6260

11. Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gminnych
pozyskanych z innych źródeł

§ 6290

12. Subwencja ogólna z budŜetu
państwa :
- oświatowa
- wyrównawcza
- rekompensująca
13. Subwencja rekompensująca
utracone dochody z tytułu ulg
i zwolnień ustawowych
14. Dotacje otrzymane z fund.
celowych
15. Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
gmin pozyskane z innych źródeł
16. Dochody j.s.t. związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami

-

-

§ 6298

1.915.610 1915.610 1915610

§ 2920

6.093.477
3.622.333
2.471.144

6093.477
3622.333
2471.144

§ 2920

-

-

§ 2440

-

-

§ 2700
§ 2708

10.372

10.372

§ 2360

2.991

2.991

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Tabela nr 1

Plan wydatków budŜetu gminy
na 2008 rok

w zł
z tego
Lp.

Dział, rozdział
klasyfikacji
budŜetowej

1.
2.
I. Wydatki ogółem
1.

4.
2.371.110

Z tego
Wynagrodz. i
pochodn
Wydatki
inwest.
5.
373.581

Zadania
własne

6.

Z tego
Wydatki
inwestycyjne

7.

11.846.613 2.542.000

Wydatki
bieŜące

8.
9.304.613

z tego
Wynagrodzenia i
pochodne
9.
5.447.802

415.680

415.680

398.000

Rozdz.01010
Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi

398.000

398.000

398.000

4.000

4.000

4.000

13.680

13.680

13.680

Dział 400
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
wsi w energię
elektr. gaz i wodę

459.509

459.509

459.509

137.499

Rozdz. 40001
Dostarczanie ciepła

155.565

155.565

155.565

29.042

Rozdz. 40002
Dostarczenie wody

303.944

303.944

303.944

108.457

Dział 600
Transport i łączn.

1.435.333

1.435.333

807.633

370.202

77.323

77.323

1358.010

1.358.010

Rozdz.01030
Izby Rolnicze

3.

3.
14.217.723

Zadania
zlecone

Dział 010
Rolnictwo
i łowiectwo

Rozdz. 01095
Pozostała działal.

2.

Plan na
2008 r.
(4+5)

Rozdz. 60004
Lokalny transport
zbiorowy

Rozdz. 60016
Drogi publiczne
gminne

627.700

17.680

77.323

627.700

730.310

370.202

Dotacje

10.
494.900

Wydatki
na
obsługę
długu
11.
166.000

4.

Dział 700
Gospodarka
mieszkaniowa

190.309

190.309

18.000

172.309

74.130

74.130

18.000

56.130

116.179

116.179

116.179

Dział 710
Działalność
usługowa

65.000

65.000

65.000

Rozdz. 71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego

65.000

65.000

65.000

30.000 1.552.179

Rozdz. 70005
Gospodarka grunt.
i nieruchomościami
Rozdz. 70095
Pozostała
działalność
5.

6.

Dział 750
Administracja
publiczna
Rozdz. 75011
Urzędy
Wojewódzkie
Rozdz. 75022
Rady gmin

64.584 1.582.179

69.726

69.726

64.584

91.444

Rozdz. 75023
Urzędy gmin

1463.635

1463.635

Rozdz.75075
Promocja j.s.t.

25.500

25.500

25.500

1.600

1.600

1.600

Dział 751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państw., kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdz. 75101
Urzędy naczelnych
organów władzy,
państ., kontroli
i ochrony prawa

8.

69.726

91.444

Rozdz. 75095
Pozostała działal.
7.

1.651.905

Dział 754
Bezpieczeństwo
publiczne iochrona
przeciwpoŜarowa
Rozdz. 75414
Obrona cywilna

1.056

1.056

1.056

1.056

384.833

650

650

650

384.183

61.241

61.241

1164.310

91.444
30.000

193.300

1433.635

190.883

1164.310

40.000

376.800

376.800

7.383

7.383

7.383

Dział 756
Dochody od osób
prawnych , od osób
fizycznych
i od innych
jednost. nieposiad.
osob. prawnej oraz
wydatki związane z
ich poborem

81.684

81.684

81.684

55.000

Rozdz. 75647
Pobór podatków,
opłat i niepodat.
naleŜności
budŜetowych

81.684

81.684

81.684

55.000

166.000

166.000

166.000

166.000

166.000

166.000

166.000

166.000

25.110

25.110

25.110

25.110

25.110

25.110

4.348.766

4.348.766

4.348.766 3.317.607

Rozdz. 80101
Szkoły podstawowe

2.388.270

2.388.270

2.388.270 1.961.419

Rozdz. 80103
Odziały przedszkol.
w szkołach podst.

95.435

95.435

95.435

83.266

Rozdz. 80104
Przedszkola

454.453

454.453

454.453

318.443

Rozdz. 80110
Gimnazja

971.069

971.069

971.069

820.216

Rozdz. 80113
DowoŜenie uczniów
do szkół

253.842

253.842

253.842

49.700

Rozdz. 75412
Ochotnicze StraŜe
PoŜarne
Rozdz. 75421
Zarządzanie
kryzysowe
9.

10. Dział 757
Obsługa długu
publicznego
Rozdz. 75702
Obsługa papierów
wartościowych,kredytów i poŜyczek
jedn.sam.terytorial.
11. Dział 758
RóŜne rozliczenia
Rozdz. 75818
Rezerwy ogólne
i celowe
12. Dział 801
Oświata
i wychowanie

193.300

183.500

40.000

33.000

33.000

Rozdz. 80146
Dokształcanie
i dosk. naucz.

19.616

19.616

19.616

134.517

134.517

134.517

Rozdz. 80195
Pozostała
działalność

31.564

31.564

31.564

13. Dział 851
Ochrona zdrowia

910.000

910.000

70.000

70.000

Rozdz. 85195
Pozostała działaln.

840.000

840.000

14. Dział 852
Pomoc społeczna

2533.297

Rozdz. 80148
Stołówki szkolne

Rozdz. 85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Rozdz. 85202
Domy pomocy społ

70.000

24.000

20.000

70.000

24.000

20.000

233.619

233.619

107.531

18.000

18.000

78.091

78.091

11.000

11.000

114.528

114.528

114.528

12.000

12.000

12.000

2299.678 308.997

18.000

Rozdz. 85203
Ośrodki wsparcia

412.501

Rozdz. 85214
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz skł.
ubezp. emeryt i rent

163.227

85.136

Rozdz. 85213
Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane
za osoby
pobierające niektóre
świadcz. z pomocy
społ. oraz niektóre
św. rodzinne

8.705

8.705

Rozdz. 85215
Dodatki mieszkan.
Rozdz. 85212
Św. rodzinne,
zaliczka alimen.
oraz skł. na ubezp.
emeryt. i rentowe
z ubezp. społ.
Rozdz. 85219
Ośrodki pom. społ.
Rozdz. 85295
Pozostała
działalność

840.000

84.563

840.000

412.501 271.863

11.000

1.793.336 1.793.336

37.134

107.531

168.917

168.917

168.917

147.463

168.917

168.917

168.917

147.463

16. Dział 900
Gospodarka kom.
i ochrona środ.

661.724

661.724

185.000

476.724

22.949

Rozdz. 90001
Gospodarka
ściekowa i ochrona
wód

317.724

317.724

160.000

157.724

22.949

Rozdz. 90015
Oświetlenie ulic,
placów i dróg

275.500

275.500

25.000

250.500

Rozdz. 90095
Pozostała działal.

68.500

68.500

687.900

687.900

250.000

437.900

Rozdz.92109
Domy i ośrodki
kultury, świetlice,
kluby

499.900

499.900

250.000

249.900

232.900

Rozdz. 92116
Biblioteki

188.000

188.000

188.000

188.000

Dział 926
18. Kultura fizyczna
i sport

30.700

30.700

30.700

21.000

Rozdz. 92601
Obiekty sportowe

5.200

5.200

5.200

Rozdz. 92605
Zadania w zakresie
kul.fiz. i sportu

25.500

25.500

25.500

15. Dział 854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Rozdz. 85401
Świetlice szkolne

Dział 921
17. Kultura i ochrona
dziedzictwa nar.

68.500

420.900

21.000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Tabela nr 2
Plan finansowy
zadań zleconych
na 2008 rok
_______________________________________________________________________________
Wyszczególnienie
Dochody Wydatki
Dział 852 – Pomoc Społeczna
2.299.678 2.299.678
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
412.501 412.501
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
412.501
§3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.
600
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
206.016
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
13.880
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
38.113
§4120 – Składki na Fundusz Pracy
5.354
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
8.500
§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
49.405
37.092
§4220 – Zakup środków Ŝywności
§4230 – Zakup leków i materiałów medycznych
300
§4260 – Zakup energii
23.000
§4270 – Zakup usług remontowych
3.000
§4300 – Zakup usług pozostałych
7.000
§4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet
500
§4360 -- Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. komórkowej
500
§4370 -- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
3.000
§4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe
200
§4430 – RóŜne opłaty i składki
6.000
7.241
§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych
§4700 – Szkolenia pracowników
1.300
§4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
500
§4750 – Zakup akcesoriów komp., programów i licencji
1.000
__________________________________________________________________________
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
8.705
8.705
__________________________________________________________________________
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
8.705
§4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
8.705
__________________________________________________________________________

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

85.136

85.136

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
85.136
85.136
§3110 – Świadczenia społeczne
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.
emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
1.793.336 1.793.336
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
1.793.336
§3110 – Świadczenia społeczne
1.730.609
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
21.834
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.694
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
13.030
§4120 – Składki na Fundusz Pracy
576
5.000
§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
§4300 – Zakup usług pozostałych
13.438
§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
2.000
§4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet
500
250
§4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe
§4440 – Odpis od zakł. fund. świad. socjal.
805
§4700 – Szkolenia pracowników
1.500
§4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
800
§4750 – Zakup akcesoriów komp., programów i licencji
1.300
____________________________________________________________________________
Dział 750 – Administracja publiczna
69.726
69.726
____________________________________________________________________________
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
69.726
69.726
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
69.726
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
49.850
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4.114
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
9.298
§4120 – Składki na Fundusz Pracy
1.322
§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
1.650
§4300 – Zakup usług pozostałych
660
§4370 -- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
1.126
§4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe
597
§4430 – RóŜne opłaty i składniki
509
§4740 – Zakup materiałów papier. do urządzeń kserograficznych
i sprzętu drukarskiego
150
§4750 – Zakup akcesoriów komp.; programów i licencji
450

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
650
650
rozdział 75414 – Obrona cywilna
650
650
____________________________________________________________________________
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
650
§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
650
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1.056
1.056
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.056
1.056
____________________________________________________________________________
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
1.056
§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
24
§4300 – Zakup usług pozostałych
1.032
____________________________________________________________________________
O g ó ł e m.
2.371.110
2.371.110

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007r.
Tabela nr 3

P L A N DOTACJI
DLA GMINNYCH JEDNOSTEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
NA 2008 ROK

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

420.900 zł.

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Gminny Ośrodek Kultury

232.900 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna

188.000 zł.

PLAN DOTACJI
DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
NA 2008 ROK

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

21.000 zł
21.000 zł

1. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, w szczególności jej
upowszechnianie, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie
we współzawodnictwie sportowym

P L A N DOTACJI
W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA
Z INNYMI GMINAMI
NA 2008 ROK

Dział 801- Oświata i wychowanie

33.000zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola

33.000 zł.

1. Realizacja zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego

PLAN DOTACJI
DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
NA 2008 ROK

Dział 851 –Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
poprzez organizację róŜnych form wypoczynku letniego

20.000 zł
20.000 zł

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007r.
Tabela nr 1

Przychody i rozchody
planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych
kredytów i poŜyczek
na 2008 rok

w zł

Paragraf

Wyszczególnienie

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych

952

Przychody z zaciągniętych poŜyczek
i kredytów na rynku krajowym

992

963

Przychody

1.490.000

Spłata otrzymanych krajowych
poŜyczek i kredytów
- spłata kredytów
- spłata poŜyczek

669.000
575.000
94.000

Spłata poŜyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej
Ogółem

Rozchody

1.915.610
1.490.000

2.584.610

Dochody

Wydatki

Ogółem

15.312.333

14.217.723

Ogółem

16.802.333

16.802.333

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Tabela nr 2
Przepływy finansowe do spłat kredytów i poŜyczek
w zł
Planowane
do
31.12
zaciągnięcia 2008r.

Wyszczególnienie

31.12
2007r

Spłata w
2008 r.

1.

2.

3.

4.

-

-

-

Papiery

Planowane kwoty w latach
2011
2012
2013
2014

2009

2010

5.

6

7.

8

9.

-

-

-

-

-

2015

2016

wartościowe

PoŜyczki
WFOŚiGW Łódź

149.000

72.000

WFOŚiGW Łódź

1320.000

22.000

-

52.000

WFOŚiGW Lódź

77.000

77.000

1.298.000

66.000

110000 220000 220000 220000 308000 154000

-

-

52.000

12.000

40.000

1427.000 155.000 150000 220000 220000 220000

1469.000

94.000

52.000

LBS Zd. Wola

56.000

40.000

-

16.000

16.000

-

LBS Zd. Wola

14.000

14.000

-

-

-

-

LBS Zd. Wola

80.000

40.000

-

40.000

40.000

-

LBS Filia S-ce

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

308000 154000 -

Kredyty
-

50.000

50.000

-

-

-

-

-

-

GBW Filia S-ce

220.000

100.000

-

120.000

120.000

-

-

-

GBW Filia S-ce

39.000

15.000

-

24.000

24.000

-

-

-

GBW Filia S-ce

320.000

100.000

-

220.000

120.000

100000

-

-

GBW Filia S-ce

56.000

21.000

-

35.000

35.000

-

-

LBS Zd. Wola

201.000

40.000

-

161.000

60.000

-

-

LBS Zd. Wola

60.000

30.000

-

30.000

30.000

-

-

-

BOŚ Łódź

70.000

30.000

-

40.000

40.000

-

-

BOŚ Łódź

280.000

40.000

-

240.000

30.000

BOŚ Łódź

130.000

30.000

-

100.000

30.000

-

-

1.438.000

1.438.000

130.000

198000 250000

1.438.000

2.464.000

675.000

499000 380000 360000

-

-

L LBS Filia S-ce

Banki
Bank BGK

Zobowiązania
wymagane
Zobowiązania
wg
4.985.610 2.584610 1.490.000
tytułów dłuŜnych
Poręczenia
-

Ogółem

101000

70000

90.000

30.000

40.000

50.000

310000 300000 250000

1.915.610 1.915.610

3.516.610 2.490.610

Odsetki

-

166.000
4.985610 2750610

1.490.000

3.891000 830.000
-

-

-

-

300000 250000

-

649000 600000 580000 520000 558000 154000

-

-

-

-

-

-

149.000 109000 75.000 55.000 33.000 28.000 3.000
3.891000 979.000 758000 675000 635000 553000 586000 157000

Załącznik nr 4
do uchwały XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007r.

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Sędziejowice
Cel programu : Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej , poprawa warunków socjalnych i bytowych
mieszkańców gminy oraz stworzenie lepszych warunków do inwestowania gospodarczego na terenach wiejskich.

Nazwa zadania
Lp.

Okres
Realizacji

Jedno
stka
realiz
ująca
zadanie

Wysokość nakładów z budŜetu gminy, funduszy strukturalnych, budŜetu państwa
planowana w poszczególnych latach w zł
2008
2009
2010

Łączne
nakłady
finansowe

w tym
Razem

Razem

Dział

w tym

BudŜet

BudŜet

SPO

BudŜet

Bud SPO

gminy

państw

ZPORR

gminy

Ŝet

i inne

ZPORR

pań
st

1.
1.
2.
3.

4.

5.

3.

4

Modernizacja sieci
wodociągowych

2007
2008

Gmina
Sędziejowice

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w Sędziejowicach
Budowa straŜnicy OSP Grabia

2007
2008
1993
2010

Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice

Budowa świetlicy wiejskiej w
Osinach

2007
2009

Gmina
Sędziejowice

Budowa Domu Ludowego
w Grabicy

1993
2010

Gmina
Sędziejowice

5.

6.

7.

8.

9.

130.000

118.000

118.000 -

192.000

180.000

180.000

401.000

38.000

38.000

-

-

25.000

25.000

-

-

25.000

754

446.900

180.000

180.000

-

-

260.000

260.000

-

-

-

921

304.000

30.000

30.000

-

-

25.000

-

-

25.000

-

10.
-

11.
-

12.

13.

14.

-

-

-

010

-

010

-

25.000

15.

921

1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

2.
Modernizacja budynków
Urzędu Gminy i terenu wokół

3.
2004
2010

4.
5.
Gmina
Sędziejowice 705.953

Budowa boiska sportowego przy
Zespole Szkół w Marzeninie
Zagospodarowanie terenu ZSO
w Sędziejowicach w tym gruntu
Urządzenie placu „RóŜanego”
w Marzeninie
Przebudowa drogi gminnej
Dobra– Kamostek
Modernizacja dróg rolniczych
i dojazdowych do pól
Przebudowa drogi gminnej
Wola WęŜykowa-Osiny
Przebudowa drogi gminnej
Rososza- Niecenia
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Zakupy inwestycyjne
OSP
UG
Zakup nieruchomości
Zakup sprzętu i maszyn
drogowych
Przebudowa budynku Ośrodka
Zdrowia w Marzeninie oraz
rozbudowa i termorenowacja
budynku Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach
Termorenowacja ścian i stropu,
konserwacja stolarki okiennej
oraz rozdział c.o i wymiana
grzejników w Środowiskowym
Domu Samopomocy w
Sędziejowicach

2002
2009
2008
2010

Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice

2009
2004
2009
2003
2013
2006
2009
2008
2010
2008
2010
2008
2010
2008
2008
2008
2010
2007
2009

Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice

2007
2008

Gmina
Sędziejowice

6.

7.

20.000

20.000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-

-

30.000

30.000

-

-

14.

15.

30.000

750

487.310

-

-

-

-

30.000

30.000

-

-

-

801

30.000

-

-

-

-

10.000

10.000

-

-

20.000

801

30.000

-

-

-

-

30.000

30.000

-

-

-

600

974.175

-

-

-

-

280.000
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22.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla aglomeracji
Marzenin i Sędziejowice
Termorenowacja stropodachu
budynku GOK
Przebudowa drogi
w miejscowości Sędziejowice
Kolonia
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków dla gminy
Sędziejowice

Razem

2008
2013

Gmina
Sędziejowice

2008

Gmina
Sędziejowice
Gmina
Sędziejowice

2008

2009
2013

15000.000 100.000

100.000

-
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40.000
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160.000

160.000

3.900.000

3.900.000
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-

-

-

6.000.000
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Gmina
Sędziejowice 6.000.000

-

-

-

600

-

-

2542000 2542000

-

-

750.000

750.000

6339.000

6.339.000

-

750.000

7405.000
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok.
w zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I.

Stan funduszu obrotowego na początek roku

II. Przychody
§0690 - Wpływy z róŜnych opłat
III. Wydatki
§4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
/ urządzenie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień i zakrzewień /
§4300 - Zakup usług pozostałych
/ prowizje, partycypacja w kosztach
wywozu, zagospodarowania odpadów
segregowanych /
IV. Stan funduszu na koniec roku

180
11.700
11.700
11.700

700

11.000
180

Załącznik nr 6
do uchwały XIII/79/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody podlegające
przekazaniu do budŜetu państwa
w 2008 rok

Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla
Gminy Sędziejowice ustalone zostały na 2008 rok wstępnie w kwocie 40.823 zł
/ pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I-3010-17/G/2008
z dnia 25 października 2007 roku /, z tego w :

Dział 750 - Administracja publiczna
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 0690 Dochody budŜetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
/ wpływy z opłat za wydawane nowe dowody
osobiste – 25.650 zł, za udostępnienie danych
osobowych – 173 zł /.

Dział 852 - Pomoc społeczna
rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
§ 0830 Dochody budŜetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
/ wpływy za wyŜywienie /
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
§ 0970 - Dochody budŜetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
/50% kosztów wyegzekwowanych z tyt.
zaliczek alimentacyjnych/.

25.823 zł
25.823 zł

25.823 zł

15.000 zł
14.000 zł

14.000 zł

1.000 zł

1.000 zł.

I N F O R M A C J A

O

S T A N I E

M I E N I A

K O M U N A L N E G O

G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E

Stan na dzień 30.10.2007 roku.

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

Miejscowość

pow. w ha

1. Brody Emilianów
–
1,77
2. Bilew
–
2,06
3. Brzeski
–
3,36
4. Dobra
–
3,03
5. Grabia
–
0,98
6. Grabica
–
5,39
7. Grabno
–
5,40
8. Kamostek
–
1,97
9. Kozuby
–
1,10
10. Kustrzyce
–
0,23
11. Korczyska
–
1,66
12. Lichawa
–
0,59
13. Marzenin
–
6,88
14. Niecenia
–
7,56
15. Osiny
–
0,33
16. Podule
–
2,01
17. Przymiłów
–
1,99
18. Rososza
–
0,21
19. Pruszków
–
10,04
–
6,07
20. Sędziejowice
21. Sędziejowice Kolonia
–
4,21
22. Siedlce
–
1,52
23. Sobiepany
–
1,35
24. Wola WęŜykowa
–
11,83
25. Wrzesiny
–
0,06
26. Zamość
–
0,02
27. śagliny
–
3,08
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ogółem
84,70

II. Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2007 r.
1. Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2007 r.
2. Skomunalizowano w 2007 r.
- Niecenia
1,12 ha
- Pruszków
0,02 ha
- Dobra
0,07 ha
- Brzeski
0,99 ha
3. Zamiana powierzchni
- Grabica
0,01 ha
- Kustrzyce
0,01 ha
4. Zamiana /DL Wola WęŜykowa/
5. Zamiana powierzchni
- Siedlce
-0,14 ha
- Kozuby
-0,05 ha
6. Przejęcie gruntów z podziałów /drogi/
- Brzeski
0,20 ha
- Dobra
0,07 ha
-Grabica
0,02 ha
- Podule
0,07 ha
- Sędziejowice
0,13 ha
- Sobiepany
0,07 ha
7. SprzedaŜ mienia, zamiana
- Brzeski
-0,13 ha
- Grabica
-0,18 ha
- Siedlce
-0,21 ha
- Pruszków
-0,26 ha
8. Stan mienia na dzień 30.X.2007 r.,
w tym:
– grunty rolne
25,00 ha
– działki bud.
3,00 ha
– tereny rekreacyjne
4,61 ha
– pozostałe
48,24 ha
– lasy
2,50 ha
– parki
1,35 ha
10. Stan mienia na dzień 30.X.2007 r.
wg sposobu zagospodarowania,
w tym:
– w bezpośrednim zarządzie gminy 49,51 ha
– w zarządzie jedn. komunalnych
5,75 ha
– dzierŜawa, najem
7,01 ha
10,18 ha
– wieczyste uŜytkowanie
– inne
12,25 ha
11. Stan budynków na dzień
30.X.2007 r. wg sposobu
zagospodarowania, w tym:
– mieszkalne
– obiekty szkolne
– obiekty komunalne
– obiekty słuŜby zdrowia
– pozostałe obiekty uŜytku publ.
– inne

82,82 ha
2,20 ha

0,02 ha

0,07 ha
- 0,19 ha

0,56 ha

- 0,78 ha

84,70 ha

84,70 ha

38 szt

5
6
9
2
11
5

III. Wartość środków trwałych mienia komunalnego.
1. Brody – Emilianów
14.318,90
2. Sędziejowice – budynek adm. UG +budynek gospodarczy
332.382,95
3. Sędziejowice Kolonia
309.392,90
– stadion sportowy
- 185.217,20
– pawilon sportowy
- 124.175,70
4. Pruszków – 3 bloki mieszkalne + komórki +szalety
185.255,12
5. Sędziejowice – GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie
631.333,47
6. Chodnik, parking i plac postojowy w centrum Sędziejowic
170.461,54
7. Sędziejowice – Gminny Ośrodek Samopomocy
487.515,00
8. Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącze
2.297.491,39
9. Wodociągi ogółem,
7.348.491,06
w tym:
– Sędziejowice + hydrofornia
308.935,24
– Brzeski + hydrofornia
101.759,70
– Grabno – Zamość – Osiny
560.063,40
– Podule + hydrofornia + studnia awaryjna
36.449,40
– Kozuby + hydrofornia
441.045,75
– Grabica + hydrofornia
47.353,50
– Pruszków + SUW
1.466.490,21
– Dobra – Kamostek
434.801,06
– Niecenia
79.758,56
– Rososza
175.036,31
– Marzenin
495.483,84
– Korczyska
90.713,64
– Kustrzyce i Wrzesiny
390.810,39
– Grabia – Grabia III – Przymiłów
324.153,80
– SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg 986.988,63
– Bilew - wodociąg zespoły
prądotwórcze, ogrodzenie
115.956,57
– śagliny – Grabica – Podule
570.339,25
– Lichawa , Sędziejowice Kolonia , Brzeski
Sobiepany , Brody
722.351,81
10. Szkoły ogółem,
4.795.535,54
w tym:
Szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze,
sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty,
studnie, parking , drogi dojazdowe
– Sędziejowice
3.232.880,92
– Dobra
236.924,00
– Korczyska
79.417,51
– Grabia
153.876,00
– Pruszków
186.725,00
– Grabica
140.498,00
765.214,11
– Marzenin
11. Gminny Ośrodek Zdrowia z garaŜami, ogrodzeniami,
budynkami gospodarczymi, studnia
274.741,40
232.069,20
Sędziejowicach
Marzeninie
42.672,20

12. Świetlica w Rososzy
56.225,36
13. Świetlica w Wrzesinach
24.385,10
14. Świetlica w Kustrzycach
50.276,99
15. Świetlica w Podulach
224.388,67
16. StraŜnice OSP + ogrodzenia + garaŜe, w tym:
539.207,62
– Siedlcach
72.309,02
– Grabi
48.899,40
– Grabnie
106.819,00
– Sobiepanach
35.353,30
– śagliny (ogrodzenie )
40.845,66
– Kamostku
139.599,08
– Bilewie
95.382,16
17.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – garaŜ
5.136,00
18. Budynki w uŜytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
95.808,63
19. Budynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej
44.976,33
Ogółem
17.887.323,97
_________________________________________________________________________________

IV. Planowane dochody.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości
– wpływy z tytułu najmu i dzierŜawy
- Pruszków
- Grabno
- Nieceń
- Wola WęŜykowa
- Sędziejowice
- PTC –Cyfrowa Sp. z o.o. W-wa
- PTK –Centertel Sp. z o.o. W-wa

gruntów 6,59 ha /§0750/
22.018 zł
1,60 ha
190 zł
1,49 ha
95 zł
2,32 ha
200 zł
1,08 ha
160 zł
0,06 ha
1.375 zł
0,02 ha
10.908 zł
0,02 ha
9.090 zł

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości /§0770/
- Brody Emlianów (nieruchomość zabudowana)
- Korczyska (nieruchomość zabudowana)
-śagliny (dz. budowl.215)
- śagliny ( dz. budowl.321 )
- Lichawa (nieruchomość zabuld -sprzedaŜ ratalna)

354.200 zł
110.000 zł
150.000 zł
50.000 zł
40.000 zł
4.200 zł

– wpływy za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste /§0470/
- Centrum Budownictwa „Tani Dom” Niecenia
890 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę-ce
493 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice
1.027 zł
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łask
63 zł
85 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź
- indywidualni uŜytkownicy wieczyści działek
rekreacyjnych w Grabnie /15 osób/
2.280 zł
- inni uŜytkownicy wieczyści
2.652zł
/Pruszków – 476 zł, Sędziejowice Kol. – 857 zł,
Nieceń – 229 zł, Podule – 122 zł ,Grabica – 110 zł
Wola WęŜykowa – 858 zł/

7.490 zł

Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw – udział
w spółkach, akcjach, oraz posiadania.
1. Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak równieŜ nie posiada wpływów dochodów
dochodów z tytułu posiadania.
2 Gmina posiada 1 udział w wysokości 1.000 zł w Spółce ”WARTA” Sp. z o.o. z
siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.

BUDśET GMINY SĘDZIEJOWICE
NA 2008 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki
nr 1 i nr 2 do uchwały.
Plan dochodów wynosi
15.312.333 zł,
w tym:
– dochody własne 12.727.723 zł,
– zadania zlecone
2.371.110 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 14.217.723 zł,
w tym:
– zadania własne
11.846.613zł,
– zadania zlecone
2.371.110 zł.
BudŜet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:
- ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
/Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./,
Przy tworzeniu projektu budŜetu kierowano się załoŜeniami i wskaźnikami przyjętymi
w celu opracowania projektu budŜetu państwa na rok 2008, przekazanymi pismem Ministra
Finansów Nr ST3 – 4820 – 26/2007 z dnia 10 października 2007 r.
W projekcie budŜetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2008 r. na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a takŜe
o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa, związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem :
– Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 17/G/2008 z dnia 25.10.2007r.,
– Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR – 421 – 6/07 z dnia
24.10.2007 r.
W budŜecie planowane są dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych
z innych źródeł w wysokości 1.915.610 zł, które dotyczą zrealizowanych inwestycji przy udziale
zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej / zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewodą Łódzkim i Urzędem
Marszałkowskim/.
D o c h o d y
Przyjęte do budŜetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie
w 2007 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych naleŜności z tytułu
podatków i opłat.
Podstawą ustalenia na 2008 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS
17 i 22 października 2007 r. cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. , która
wynosiła 58,29 zł za jeden kwintal i jest wyŜsza o 22,77 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2007 rok
/35,52 zł/.
Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 147,28 zł i jest ona wyŜsza
o 13,58 zł od przyjętej na 2007 rok /133,70 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto
w oparciu o wskaźnik wzrostu /2,2%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach
o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy.
Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2008 w wysokości stawek
obowiązujących w roku 2005 i 2007 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. NiŜsze wpływy w 2008 r.
wynikają z art.10 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm./, który mówi, Ŝe samochody cięŜarowe podlegają

opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w zaleŜności od dopuszczalnej masy
całkowitej powyŜej 3,5 tony /Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828/.
Planuje się niŜsze udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku zgodnie
z prognozą Ministra Finansów /1.908.604 zł /o 2,98% w stosunku do planu 2007 r., tj. o kwotę
58.583 zł.
Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2008 r./ 585.779 zł/ obejmuje 17%
wskaźnika Gg /954,74 – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/
i jest wyŜsza o kwotę 50.659 zł do planu 2007 r. , tj. o 9,5%.
Część podstawowa subwencji ogólnej na 2008 r. /1.885.365 zł/ jest wyŜsza do przewidywanego
wykonania 2007 r. o 313.354 zł, tj. o 19,9%.
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 rok / 3.622.333 zł / jest wyŜsza do przewidywanego
wykonania 2007 roku o 114.288 zł, tj. o 3,2%.
Planowane dochody ogółem na 2008 rok w wysokości 15.312.333 zł w porównaniu do planu po
zmianach i przewidywanego wykonanie roku 2007 wzrastają o 8,5 % , w tym dotacje na zadania
zlecone i własne są niŜsze o 10,3%.
Podstawowymi źródłami dochodów gminy są :
a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 10,5 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,6 %
dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa –12,5% dochodów ogółem,
d) subwencja z budŜetu państwa / podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 39,8 % dochodów
ogółem,
e) dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone gminie – 15,5 % dochodów gminy,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, róŜne
dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług,
najmu i dzierŜawy / – 5,4 % dochodów gminy,
g) dochody z majątku gminy – 2,3% dochodów gminy,
h) dotacje za zadania własne gminy bieŜące oraz środki pozyskane z innych źródeł /na podstawie
zawartych umów Nr. 16/119/2007-03-21 i Nr 57/066/2007-03-23 na projekt rozwojowy szkoły
wiejskie w ramach projektu „Nowy Impuls” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego/– 0,9 % dochodów gminy,
j) środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej stanowiące dochód w świetle art. 3 ust. 3
ustawy o dochodach j.s.t (inwestycja zrealizowana w 2007 roku, pozostały środki z rozliczenia
do przekazania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim-130.497zł -0,9 %
dochodów gminy,
j) środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej stanowiące dochód w świetle art. 3 ust. 3
ustawy o dochodach j.s.t (inwestycja zrealizowana w 2007 roku z udziałem środków ZPORR,
pozostały środki do przekazania zgodnie z podpisaną umowę z Wojewodą Łódkzim-1.785.113zł)
-11,6 % dochodów gminy.
Planowane dochody na 2008 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów
przedstawia załącznik nr 1 w tabelach nr 1 i 2 .
Dochody ogółem na 2008 r. stanowią kwotę
15.312.333 zł.,
w tym:
- dochody majątkowe
2.269.810 zł,
w tym:
- dotacje i środki otrzymane
na inwestycje
1.915.610 zł,
- dochody ze sprzedaŜy majątku
354.200 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania w prawo własności
- dochody bieŜące
13.042.523 zł.

W y d a t k i
Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 2,3 % .
Źródłami finansowania niedoboru budŜetowego wydatków są przychody z zaciągniętych
kredytów i poŜyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 1.490.000 zł
Planowana jest spłata poŜyczek /94.000zł/ i kredytów /575.000zł/ w wysokości 669.000zł oraz
spłata poŜyczki zaciągniętej w 2007 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE w wysokości 1.915.610 zł.
Planowane wydatki na 2008 rok w wysokości 14.217.723 zł

obejmują:

- wydatki na zadania zlecone
2.371.110 zł,
- wydatki na zadania własne
11.846.613 zł,
w tym:
9.304.613 zł,
- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/
2.542.000 zł,
w tym:
- finansowanie z budŜetu gminy 1.052.000 zł,
- kredyty i poŜyczki długoterminowe
preferencyjne
1.490.000 zł.
Planowane wydatki na 2008 rok w wysokości 14.217.723zł w porównaniu do planu po
zmianach 2007 r. /przewidywane wykonanie – 19.002.135 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.485.326 zł/ są niŜsze o 25,2 %, natomiast wydatki bieŜące są wyŜsze o 1,4%.
Planowane wydatki na 2007 rok według poszczególnych działów:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
– wydatki bieŜące
17.680 zł,
/ wydatki z utrzymaniem Woli
Marzeńskiej , prowizje , ogłoszenia – 4.000zł,
odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby
Rolniczej – 13.680 zł /
– wydatki inwestycyjne
398.000 zł,
w tym:
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w Sędziejowicach
180.000 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
dla aglomeracji Marzenin i Sędziejowice
100.000 zł,
118.000 zł.
- modernizacja sieci wodociągowej
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
– wydatki związane z dostarczaniem wody
/wynagrodzenia i pochodne
- 108.457 zł, odpisy na zakł. f. św.
socjal. – 3.487 zł, wydatki obsługi
i utrzymania wodociągów – 65.390 zł,
opłata za pobór wody – 25.000 zł,
zakup energii – 71.610 zł, modernizacja
układu sterującego na SUW Pruszków -30.000 zł /

415.680.zł

459.509 zł
303.944 zł,

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła
155.565 zł,
/wynagrodzenia i pochodne -29.042 zł,opał,
olej opałowy – 113.000zł, opłaty do ochrony
środowiska -3.500zł, pozostałe wydatki -10.023 zł/ .
Dział 600 Transport i łączność
- wydatki usług transportu lokalnego
77.323 zł,
/przewóz MPK/
- wydatki bieŜące na utrzymanie dróg
130.400 zł,
gminnych /zakup materiałów, usługi transportowe
w zakresie remontów dróg – 111.080 zł,
ubezpieczenie dróg -1.419 zł, opłata za zajęcie
pasa drogowego – 17.901 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w zakresie remontów dróg
599.910 zł,
/wynagrodzenia i pochodne – 370.202 zł,
odpis na fund. św. socjal. – 10.058 zł, pozostałe
wydatki na zakup paliwa, części, remont
sprzętu- 148.000zł., ubezpieczenie pojazdów
wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin,
wydatki administracyjne– 71.650zł /
- wydatki inwestycyjne
627.700 zł,
– przebudowa drogi w miejscowości
Sędziejowice Kolonia
160.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej
Rososza – Niecenia
222.700 zł,
– modernizacja dróg rolniczych
i dojazdowych do pól
180.000 zł,
– zakup sprzętu i maszyn drogowych
65.000 zł,
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
– wydatki na przygotowanie formalnoprawnej sprzedaŜy nieruchomości
/opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
20.130 zł, podziały, mapy, wycena -30.000zł,
odszkodowania za przejęte na własność gminy
drogi- 6.000zł./
- wydatki majątkowe związane
z zakupem nieruchomości
– wydatki Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy
/wynagrodzenia i pochodne – 53.941 zł, odpis
na zakł. fund. św. socjal. – 1.743 zł, pozostałe
wydatki dotyczące bhp, ubezpieczeń, wydatków
p.poŜ, zakup energii, wywóz nieczystości, opłata
emisji spalin, remont mieszkań w Dobrej-47.195 zł/
– wydatki na sfinansowanie zadań gminy
/wynagrodzenia i pochodne pracown.
interwencyjnych i publicznych 7.300 zł
utrzymanie cmentarzy, pozostałe wydatki -6000zł/

1.435.333 zł

190.309 zł
56.130 zł,

18.000 zł,

102.879 zł,

13.300 zł,

Dział 710 Działalność usługowa
- aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
oraz wykonanie fragmentów Planu Przestrzennego
Dział 750 Administracja publiczna
– urzędy wojewódzkie
69.726 zł,
/wynagrodzenia i pochodne – 64.584 zł,
pozostałe wydatki, akcja kurierska – 5.142 zł/,
– utrzymanie rady gminy
91.444 zł,
/diety – 77.120 zł, zakup materiałów biurowych,
szkolenia, koszty podróŜy, rozm. telef. – 12.758 zł,
składki członkowskie dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.566 zł/
– utrzymanie urzędu gminy
1.433.635 zł,
w tym :
– wynagrodzenia i pochodne – 1.164.310 zł
– odpis na zakł. f. św. socjal. –
23.629 zł
– pozostałe wydatki –
245.696 zł
/ energia elektr. i cieplna, usł. telef.,
pocztowe, prowizje, szkolenia,
materiały biurowe, prasa, bhp,
ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON/
- wydatki inwestycyjne
30.000 zł,
/modernizacja pomieszczeń biurowych
i magazynowych budynku UG - 20.000zł,
informatyzacja - 10.000zł/.
– pozostałe wydatki związane z promocją gminy
27.100 zł.
/ promocja gminy 25.500 zł, pozostałe wydatki – 1.600zł/
Urzędy naczelnych organów władzy
państwa, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
- planuje się wydatki w zakresie administracji
rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

65.000 zł

1.651.905 zł

Dział 751

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
– obrona cywilna
650 zł,
/wydatki z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie na obronę cywilną -650 zł/
− ochotnicze straŜe poŜarne
183.500 zł,
w tym:
− koszty zatrudnienia konserwatorów
i dla Komendanta Gminnego
40.000 zł ,
− pozostałe wydatki
143.500 zł,
/zakup paliwa, części – 40.000 zł,
zakup sprzętu –20.000 zł, energia – 12.000 zł,
organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za
uczestnictwo w działaniu ratowniczym -8.200 zł,
przeglądy i ubezpieczenie pojazdów
i straŜaków – 25.300 zł, koszty remontu

1.056 zł

384.833 zł

sprzętu – 20.000 zł, remonty
i modernizacje OSP – 18.000 zł,
w tym: Pruszków – 5.000 zł,
Bilew – 3.000 zł, Sędziejowice -10.000 zł/
- wydatki inwestycyjne
/budowa straŜnicy OSP Grabia – 38.000zł,
zakup samochodu dla OSP – 150. 000 zł,
zakup młodzieŜowego toru przeszkód-5.300zł/
- wydatki na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego

193.300 zł,

7.383 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednost.
nie posiadających osob. prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
- wydatki związane z poborem podatków
w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 55.000 zł,
zakup mater. biurowych , obsługa komputera ,
usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje – 26.684 zł.

81.684 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
− planuje się wydatki odsetek od kredytów i poŜyczek
- 156.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 10.000zł.
Dział 758 RóŜne rozliczenia
-planuje się na nieprzewidziane wydatki
rezerwę w wysokości 25.110 zł

166.000 zł

25.110 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
4.348.766 zł
rozdział 80101 − Szkoły podstawowe
2.388.270 zł,
w tym:
− wydatki rzeczowe
2.388.270 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne 1.961.419 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal. 85.241 zł,
− dodatki mieszkaniowe i wiejskie 90.546 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe
251.064 zł,
/w tym: 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -5.880 zł/
rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
83.266 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal.
4.625zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
5.644 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe
1.900 zł,
rozdział 80104 − Przedszkola
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
318.443 zł ,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal
16.061 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.829 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe
74.120 zł,

95.435 zł,

454.453 zł,

/w tym środki Ŝywności-38.500 zł/
- dotacje na realizację zadań
oświatowych w zakresie wychowania
przedszkolnego
33.000 zł,
rozdział. 80110 − Gimnazja
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
820.216 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal.
39.066 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 47.487 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe
64.300 zł,

971.069 zł,

rozdz. 80113 − DowoŜenie uczniów do szkół
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
49.700 zł,
1.609 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe
202.333 zł,
/w tym dowóz dzieci – 202.233 zł/

253.842zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
84.563 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal.
2.414 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe
46.840 zł
/ w tym wyŜywienie 38.000 zł/

134.517 zł,

rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki dofinansowania doskonalenia
nauczycieli w gminie w roku 2008.

19.616 zł,

rozdział 80195 – Pozostała działalność
- wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych
pracowników oświaty /39 emerytów/.

31.564 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia
910.000 zł
Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów
alkoholowych w gminie łącznie z zatrudnieniem instruktorów /24.000zł/
oraz utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemami alkoholowymi
70.000 zł,
W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje
związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach i Marzeninie 840.000 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale obejmują:
- zadania zlecone
- zadania własne

2.533.297 zł
2.299.678 zł,
233.619 zł,

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy
w Sędziejowicach dla 43 pensjonariuszy obejmują

412.501 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 271.863 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 140.638 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.793.336 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 37.134 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe – 25.593 zł oraz zasiłki
rodzinne z dodatkami – 1.730.609 zł
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne
- wydatki przeznacza się na opłatę składek
zdrowotnych od osób pobierających zasiłki
stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe
w tym :
- zadania zlecone
85.136 zł ,
- zadania własne
78.091 zł,
- wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg,
zasiłków doraźnych, zasiłków stałych,
zasiłków okresowych oraz doŜywianie dzieci.

8.705 zł,

163.227zł,

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
- świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę
dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych
z terenu gminy

11.000zł,

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
w tym :
- ze środków gminy na bieŜące wydatki oraz
wynagrodzenia i pochodne 25.590 zł,
- zadania własne-gminy /dotacja/ 88.938 zł,
/ wydatki rzeczowe – 3.761 zł, wynagrodzenia
i pochodne – 85.177 zł /

114.528 zł,

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
- planuje się sfinansowanie kosztów pobytu
w DPS osoby która nie moŜe samodzielnie
egzystować w środowisku.
rozdz. 85295 – Pozostała działalność
/ dofinansowanie prac społecznie uŜytecznych – 12.000 zł/
Dział 854 − Edukacyjna opieka wychowawcza
Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1
Sędziejowice – 94.268 zł, Zespół Szkół w Marzeninie
- 74.649 zł/
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
147.463 zł,
7.653 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal.
− dodatki mieszkaniowe i wiejskie
8.401 zł,

18.000 zł,

12.000 zł
168.917 zł

− pozostałe wydatki rzeczowe

5.400 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale obejmują :
- wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej
157.724 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 22.949 zł, energia
w oczyszczalni 60.000 zł , zakup materiałów
do oczyszczalni 34.500 zł , pozostałe wydatki
rzeczowe 40.275 zł,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów
i dróg w gminie
250.500 zł,
/zakup energii – 198.500 zł,
konserwacja oświetlenia – 36.900 zł, program
energetyczny -13.000 zł, pozostałe wydatki-2.100zł/
- wydatki inwestycyjne /modernizacja
185.000 zł,
oświetlenia w gminie-25.000zł, zakupy
inwestycyjne-160.000 zł /
- pozostałe wydatki
68.500 zł .
/wydatki związane z odbiorem śmieci
segregowanych -15.300 zł, zakup wiaty -3.500 zł,
wyłapywanie zwierząt – 31.000 zł, sprzątanie świata
-2.500 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych -15.000 zł, pozostałe wydatki -1.200 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic
17.000 zł,
- dotacja dla GOK
232.900 zł,
- wydatki inwestycyjne
250.000 zł,
/ budowa świetlicy wiejskiej w Osinach
– 180.000 zł, budowa Domu Ludowego
w Grabicy – 30.000 zł, termorenowacja
stropodachu w GOK -40.000 zł/
rozdz. 92116 – Biblioteki
- dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami
w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 188.000 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
− utrzymanie obiektów sportowych
/głównie na utrzymanie stadionu
Sportowego, remont ogrodzenia/
− zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
− wydatki na organizację imprez i szkoleń
− dotacja na realizację zadań
w zakresie kultury fizycznej,
prowadzenie szkolenia sportowego
i uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym

661.724 zł

687.900zł
499.900 zł,

188.000 zł,

30.700 zł
5.200 zł,

25.500 zł,
4.500 zł,

21.000 zł.

