BUDŻET GMINY SĘDZIEJOWICE
NA 2011 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały
Plan dochodów wynosi

16.448.301 zł,

w tym:
– dochody własne
14.252.499 zł,
– zadania zlecone
2.195.802 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem
15.000.926 zł,
w tym:
– zadania własne
12.805.124 zł,
– zadania zlecone
2.195.802 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm./,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
/Dz. U. z 2010 r. Nr 80 , poz. 526/
- uchwały Nr XXXVI/236/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi
w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2011, przekazanymi pismem Ministra Finansów
Nr ST3 / 4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.
W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2011 r. na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, wynikające z przekazania pismami :
– Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 14/G/2011 z dnia
22.10.2010r.,
– Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 4/10 z dnia 17.09.2010 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim oraz przydzielonej wysokości alokacji dla
poszczególnych ośrodków pomocy społecznej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi:
- pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi EFS-N/IIIS-0723/195/MB/10 z dnia 18.10.2010 r. na
realizację Priorytetu VII POKL, poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej w kwocie 107.400 zł,
– umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009 r. na zadanie „ Wsparcie
Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2011r.
w wysokości 109.830 zł.,
– umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla
Siebie” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2011r.w wysokości 137.196 zł.,
Planuje się również dochody z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych realizowanych
w 2010 r. zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 000326922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013
z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ”
pomoc w wysokości 194.936 zł i Nr 00021-6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania
„Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz
z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 734.483 zł /całość dofinansowania 1.022.253 zł,

I transza zrealizowana w 2010 r. w wysokości 287.770 zł/ Nr 00144-6922UM0503695/09 z dnia 14.06.2010 r.
w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na tata 2007-2013 na realizację operacji
„Urządzenie Centrum i Placu Różanego w Marzeninie” w wysokości 120.056 zł /zmiana po przetargu/.
Dochody planuje się na spłatę pożyczek otrzymanych w 2010 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 1.049.475 zł. Spłata nastąpi po otrzymaniu rozliczonych w wyniku zakończonej weryfikacji
wniosków o płatność pośrednią zakończonych inwestycji w 2010 r.
D o c h o d y
Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu
w 2010 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat.
Podstawą ustalenia na 2011 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19
października 2010 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. , która wyniosła
37,64 zł za 1 kwintal i jest wyższa o 3,54 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2010 rok /34,10 zł/.
Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 154,65 zł i jest ona wyższa o 18,11 zł od
przyjętej na 2010 rok /136,54 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik
wzrostu /średnio 2,6%/ cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r.,
z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał
Rady Gminy.
Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2011 w wysokości stawek obowiązujących
w latach ubiegłych i 2010 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia
26.11.2009 r.
Planuje się wyższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku zgodnie
z prognozą Ministra Finansów /1.966.460 zł/ o 17,3 % w stosunku do planu 2010 r., tj. o kwotę 290.844 zł.
Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2011 r. /3.023.617 zł/ obejmuje 17%
wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest
wyższa o kwotę 74.213 zł do planu 2.949.404 zł /2010 r /, tj. o 2,5 %.
Część podstawowa subwencji ogólnej na 2011 r. /2.301.390 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania
2010r. o kwotę 97.147 zł, tj. o 8,8 %.
Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2011 rok /722.227 zł/ jest niższa do przewidywanego wykonania
2010r. o kwotę 22.934 zł., tj. o 3,08 %.
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 rok /4.614.637zł./ i jest wyższa do przewidywanego wykonania
20010 roku o 170.655zł, tj. o 3,8 %.
Planowane dochody ogółem na 2011 rok w wysokości 16.448.301 zł w porównaniu do planu po zmianach
i przewidywanego wykonania roku 2010 są niższe o 9 %, natomiast wpływy z podatków ustalonych odrębnymi
przepisami/podatek rolny, od nieruchomości, leśny/ są wyższe o 4,8%,
Podstawowymi źródłami dochodów gminy są :
a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,86 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,81 %
dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,96 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 46,44 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań
bieżących realizowanych przez gminę – 14,43 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne
dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług,
najmu i dzierżawy/ – 7,54 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 1,43 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy– 2,15 % dochodów ogółem,
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województwa, pozyskane z innych
źródeł, tj. zrealizowanych i zakończonych inwestycji w 2010 r. a rozliczonych w wyniku zakończonej
weryfikacji wniosków o płatność /środki Unii Europejskiej/ - 6,38 % dochodów ogółem.

Planowane dochody na 2011 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia
załącznik nr 1 do uchwały .
Dochody ogółem na 2011 r. stanowią kwotę
16.448.301 zł,
w tym:
- dochody majątkowe
1.283.793 zł, / 7,81 % /,
w tym:
- środki otrzymane za zrealizowane inwestycje
w 2010 r. /spłata zaciągniętych pożyczek
1.049.475 zł, / 6,38 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku
234.318 zł, / 1,43 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące
15.164.508 zł, / 92,19 % /.
W y d a t k i
Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 % .
Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów
pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 576.668 zł i przychody z zaciągniętych
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 60.332 zł /uchwała Nr XXXV/232/10 Rady
Gminy Sędziejowice z dnia 17.08.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013/.
W rozchodach planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wysokości
1.034.900 zł, w tym spłata kredytów/ 818.900 zł/ i pożyczki /216.000 zł/.
Ponadto w rozchodach planuje się spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w 2010
r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /BGK/ w wysokości 1.049.475 zł.
Planowane wydatki na 2011 rok w wysokości 15.000.926 zł obejmują:
- wydatki na zadania zlecone
2.195.802 zł,
- wydatki na zadania własne
12.805.124 zł,
w tym:
- wydatki bieżące
14.175.506 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac
7.482.696 zł,
- wydatki bieżące
3.421.970 zł,
- dotacje
452.757 zł,
2.228.657 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu
235.000 zł,
- środki Unii Europejskiej
354.426 zł
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/
825.420 zł,
w tym:
765.088 zł,
- finansowane z budżetu gminy
/w tym z Funduszu sołeckiego - 88.733 zł/
- ze środków Unii Europejskiej
60.332 zł.
Planowane wydatki na 2011 rok w wysokości 15.000.926 zł w porównaniu do planu po zmianach 2010 r.
/przewidywane wykonanie – 20.854.014 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 6.285.263 zł/ są niższe o 28,07
%, natomiast wydatki bieżące są niższe o 2,7 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
94.136 zł,
– wydatki bieżące
3.200 zł,
- wydatki dla Izby Rolniczej
/odpis 2% wpływów podatku rolnego/
9.000 zł
– wydatki inwestycyjne
81.936 zł,
w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Pruszków i Wola Marzeńska /64.292 zł/,
„Przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach ul.Leśna /17.644 zł/

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
– wydatki związane z dostarczaniem ciepła
/wynagrodzenia i pochodne – 41.996 zł, odpisy na zakł.
fund. św. socjaln. – 2.270 zł, świadczenia na rzecz osób
fiz. – 1.200 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do
ochrony środowiska., pozostałe wydatki admin. – 125.300 zł/
– wydatki związane z dostarczaniem wody
/wynagrodzenia i pochodne – 126.018 zł, odpisy na zakł.
fund. św. socjal. – 4.541 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych. – 2.500 zł, wydatki obsługi i utrzymania
wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie
sprzętu – 226.200 zł /
- wydatki inwestycyjne
/zakup koparko – ładowarki – 350.000 zł/
Dział 600 Transport i łączność
– wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK i ZKM/
– wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych
/zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie
remontów dróg – 74.580 zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego – 34.420 zł/
– środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące
remonty dróg
– wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
w zakresie remontów dróg
/wynagrodzenia i pochodne – 403.786 zł, odpis na fund.
św. socjal. – 14.146 zł, świadczenia na rzecz osób fiz.
– 10.000 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części,
remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia,
emisja spalin, wydatki administracyjne – 172.700 zł/
– wydatki inwestycyjne
w tym:
– urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie
/II etap przy udziale środków UE/
- zakup i montaż „witaczy” na drodze Marzenin – Wygiełzów,
na granicy gminy Sędziejowice
- Przebudowa ulicy Jasnej, Widnej, Zielonej, Piaskowej
w Marzeninie /środki z funduszu sołeckiego/
– modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
– wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży
nieruchomości
/opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały,
mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność
gminy drogi/
– wydatki na sfinansowanie zadań gminy
– wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy
/wynagrodzenia i pochodne – 63.464 zł, odpis na zakł.
fund. św. socjal. – 2.270 zł, świadczenia na rzecz osób
fiz. – 1.300 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu
mieszkań, wymiana pokrycia dachowego, energii,
wywozu nieczystości, emisji spalin,
wydatki administracyjne, wydatki dot. przeglądu obiektów
budowlanych, ubezpieczenia nieruchomości – 61.700 zł/

880.025 zł,
170.766 zł,

359.259 zł,

350.000 zł
1.140.737 zł,
93.320 zł,
109.000 zł,

36.856 zł,
600.632 zł,

300.929 zł,

97.845 zł,
7.000 zł,
16.259 zł,
179.825 zł,
179.434 zł,
48.000 zł,

2.700 zł,
128.734 zł,

Dział 710 Działalność usługowa
33.210 zł,
- planuje się wydatki na opracowanie Planu Przestrzennego
dla miejscowości Sędziejowice –Kolonia i Wola Marzeńska
Dział 750 Administracja publiczna
1.895.882 zł,
– urzędy wojewódzkie
72.491 zł,
/wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe
wydatki – 5.800 zł, akcja kurierska – 200 zł,
koszt transportu dowodów osob. – 626 zł./
– utrzymanie rady gminy
63.300 zł,
/diety – 54.180 zł, zakup materiałów biurowych,
szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 5.533 zł,
składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.777 zł,
licencja edytowa aktów prawnych XML, podpis elekt-1.810 zł/
– utrzymanie urzędu gminy
1.706.183 zł,
w tym :
– wynagrodzenia i pochodne – 1.409.187 zł,
– odpis na zakł. fund. św. socjal. – 35.553zł,
– świadczenia na rzecz osób fiz. – 3.000 zł,
– pozostałe wydatki – 258.443 zł,
/energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje,
szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu
i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
21.000 zł,
– wydatki związane z promocją gminy
– pozostałe wydatki
32.908 zł,
/diety sołtysów – 22.608 zł, składka członkowska LGD
„ Dolina rzeki Grabi ”-6.500 zł ,pozostałe wydatki – 3.800 zł/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.080 zł,
– planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone
gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
227.094 zł,
– obrona cywilna
3.100 zł,
/wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
na obronę cywilną/
− wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego
26.962 zł
/Pruszków, Sędziejowice, Żagliny, Kamostek/
− ochotnicze straże pożarne, w tym:
191.032 zł,
– koszty wynagrodzenia konserwatorów
47.040 zł,
- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym
12.000 zł,
– pozostałe wydatki
131.992 zł,
/zakup paliwa, części – 40.000 zł, usługi zdrowotne –
1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków –
50.392 zł, koszty remontu sprzętu- 5.600 zł ,
energia – 12.500 zł, zakup sprzętu – 22.000 zł
− wydatki inwestycyjne
6.000 zł,
/budowa strażnicy OSP Grabia – środki funduszu sołeckiego/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
64.862 zł,
− wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia
agencyjno – prowizyjne 39.000 zł, zakup mater. biurowych ,
obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 25.862 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego
235.000 zł,
− planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 232.000 zł,
rozliczenia z bankami związane z obsługą – 3.000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia
49.870 zł,
− planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -17.580 zł
oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
nie mniejszej niż 0,5% wydatków j.s.t. pomniejszonych o wydatki
inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu -32.290 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie
5.968.669 zł,
rozdział 80101 − Szkoły podstawowe
2.869.225 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
2.467.862 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal.
108.815 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
121.751 zł,
/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie/
− pozostałe wydatki rzeczowe
170.797 zł,
rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych
172.163 zł,
w tym:
−wynagrodzenia i pochodne
153.773 zł,
−odpisy na zakł. fund. św. socjal.
6.675 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie /
7.115 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe
4.600 zł,
rozdział 80104 − Przedszkola
752.492 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
551.591 zł,
−odpisy na zakł. fund. św. socjal
28.400 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp /
24.595 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe
129.494 zł,
/w tym środki żywności- 65.000 zł/
− dotacje na realizację zadań oświatowych
w zakresie wychowania przedszkolnego
18.412 zł,
rozdział. 80110 − Gimnazja
1.356.559 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
1.186.940 zł,
53.794 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
58.463 zł,
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie/
− pozostałe wydatki rzeczowe
57.362 zł,
rozdział 80113 − Dowożenie uczniów do szkół
317.020 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
60.125 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal.
2.150 zł,
− świadczenia na rzecz osób /bhp/
200 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe
254.545 zł,
/w tym dowóz dzieci – 254.245 zł/
rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
28.390 zł,
− wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2011.
rozdział 80148 – Stołówki szkolne
163.348 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
84.690 zł,
3.318 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
400 zł,
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie/

− pozostałe wydatki rzeczowe
74.940 zł,
/w tym wyżywienie 63.000 zł/
rozdział 80195 – Pozostała działalność
309.472 zł,
− wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych
pracowników oświaty /42 emerytów/ - 37.690 zł,
− pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń)
9.109 zł,
− wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi
15.647 zł,
− wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ”
/109.830 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /137.196/,
247.026 zł,
Dział 851 Ochrona zdrowia
80.000 zł,
Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem
problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/,
zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ -80.000 zł,
/zatrudnienie na umowy zlecenia i umowy o dzieło- 26.000 zł,
dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
- 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/
Dział 852 – Pomoc społeczna
2.647.124 zł,
Wydatki w tym dziale obejmują:
− zadania zlecone
2.119.131 zł,
− zadania własne gminy łącznie
z dotacjami/178.204 zł/
527.993 zł,
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
403.200 zł,
− wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach
dla 42 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia
i pochodne – 311.670 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 91.230 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny
oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego
1.714.895 zł,
− wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 47.842 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe – 14.752 zł oraz zasiłki
rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny
– 1.652.301 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
8.761 zł,
− zadania zlecone
1.036 zł,
- zadania własne /dotacja/
7.725 zł
/wydatki przeznacza się na opłatę składek
zdrowotnych od osób pobierających zasiłki
stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emeryt. i rentowe
67.502 zł,
w tym :
− zadania własne /dotacja/
26.502 zł,
− zadania własne gminy
41.000 zł,
/wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg,
zasiłków doraźnych, zasiłków stałych,
zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
12.000 zł,
− świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę
dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy

rozdział 85216 – zasiłki stałe
83.808 zł,
− zadania własne gminy /dotacja/,
/zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
257.725 zł,
w tym :
− zadania własne /dotacja/
60.169 zł,
/wynagrodzenia i pochodne – 60,2% wydatków/
- zadania własne gminy
90.156 zł
/wynagrodzenia i pochodne – 78.870 zł,
i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł,
wydatki bieżące -10.786 zł/
− wydatki na finansowanie w ramach Priorytetu VII POKL
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 107.400 zł
pomocy społecznej’ /środki z Wojew. Urzędu Pracy/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
91.233 zł,
/planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób
które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność
8.000 zł.
/dofinansowanie prac społecznie użytecznych/
Dział 854 − Edukacyjna opieka wychowawcza
291.052 zł,
Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1
Sędziejowice – 139.792 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 88.582 zł/
228.374 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
201.326 zł,
− odpisy na zakł. fund. św. socjal.
8.801 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp/
12.147 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe
6.100 zł,
Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym /stypendia/
62.678 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
625.602 zł,
Wydatki w tym dziale obejmują :
− wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej
165.922 zł,
/wynagrodzenia i pochodne – 31.074 zł, świadczenia
na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach
- 68.800 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków,
ubezpieczenie oczyszczalni – 50.048 zł/,
− wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie
272.600 zł,
/zakup energii – 233.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.600 zł,
zakup lamp – 3.000 zł,
− wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia ulicznego
33.800 zł
w Siedlcach-15.000 i w Pruszkowie-8.800 zł, zakup i montaż 2 wiat
przystankowych w Sędziejowicach-10.000 zł /środki
z funduszu sołeckiego 18.800 zł/
− pozostałe wydatki
140.180 zł,
/wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 21.180 zł,
wyłapywanie zwierząt – 105.000 zł, sprzątanie świata - 6.000 zł,
aktualizację programu „Prawo ochrony środowiska”-8.000 zł/
- wydatki związane z gospodarką odpadami
13.100 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
569.721 zł
382.776 zł,
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
− wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem
i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 95.646 zł,

− dotacja dla GOK
227.400 zł,
- koszty utrzymania świetlic /energia i usługi/
6.975 zł
− wydatki inwestycyjne
52.755 zł,
/w tym w ramach funduszu sołeckiego-39.849 zł/
- budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej w Podulach-8.392 zł,
- budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rososzy
/9.277 zł/ i Siedlcach /9.478 zł/ - 18.755 zł,
- budowa Domu Ludowego w Grabicy-25.608 zł
/ze środków funduszu sołeckiego-12.702 zł/.
rozdział 92116 – Biblioteki
− dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie,
Siedlcach i Pruszkowie / 196.945 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna
− utrzymanie obiektów sportowych
/głównie na utrzymanie stadionu sportowego/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont
boiska wiejskiego w Dobrej
− zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
− wydatki na organizację imprez i szkoleń
3.800 zł,
867 zł
− środki w ramach funduszu sołeckiego
na organizację pikniku sportowego z okazji „Dnia Dziecka” .

186 .945 zł,

17.428 zł.
2.600 zł,

10.161 zł
4.667 zł,

