
 

 

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz 

 

I. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2022 r.  

na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza. 

W analizowanym okresie: 

 

1. Plan dochodów ogółem w 2022 r. uległ zwiększeniu o kwotę 598.987,90 zł, są to dochody majątkowe, 

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. 

  

 

2. Plan wydatków ogółem w 2022 r. uległ zwiększeniu o kwotę 1.210.166,40 zł, w tym: 

- wydatki bieżące- zwiększenie planu o kwotę 619.478,50 zł, w tym wydatki na realizację Rządowego 

Programu Laboratoria Przyszłości – kwota 481.300,00 zł oraz wydatki na realizację projektu „Cyfrowa 

szkoła” – kwota 138.178,50 zł, 

- wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę 590.687,90 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadań 

inwestycyjnych. 

  

 

3. Przychody 

Zwiększeniu uległy przychody: 

§ 905 (z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 481.300,00 zł – są to środki, które 

wpłynęły do budżetu w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Laboratoria 

Przyszłości". 

  

§ 906 (wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 138.178,50 zł są to środki, które 

wpłynęły do budżetu w 2021 r. celem realizacji projektu pn. „Cyfrowa szkoła” w ramach regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPSW.08.03.03-

26-0021/19. 

Zmniejszeniu uległy przychody w § 950 (wolne środki, art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) o kwotę 8.300,00 zł. 

 

W związku z powyższym zaplanowane na 2022 rok przychody w kwocie 13.388.395,25 zł będą pochodzić: 

a) obligacji, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 

8.000.000,00 zł, 

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 751.300,00 zł, 

c)  z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181.062,25 zł,  

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.456.033,00 zł.  

 

Z uwagi na wprowadzone do budżetu zmiany, dokonano w 2022 roku korekty przyjętych wartości  

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2044 w kolumnach: 

 



1.2- Dochody majątkowe - zwiększenie planu o kwotę 598.987,90 zł, 

1.2.2 - Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie 

planu o 598.987,90 zł, 

2.1 - Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 619.478,50zł, 

2.2 - Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 590.687,90 zł, 

2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 590.687,90 zł, 

3. Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o 611.178,50 zł, 

4. Przychody budżetu – zwiększenie planu o 611.178,50 zł 

4.2 (4.2.1) - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (na pokrycie deficytu budżetu) - zwiększenie planu  

o 619.478,50 zł, 

4.3 (4.3.1) – Wolne środki (na pokrycie deficytu budżetu) – zmniejszenie planu o 8.300,00 zł, 

9.2 (9.2.1) – Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 598.987,90 zł, 

9.2.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 562.007,70 zł 

9.3 (9.3.1,) – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 138.178,50 zł, 

9.3.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 132.770,41 

zł, 

9.4 (9.4.1) - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 1.031.987,90 zł, 

9.4.1.1 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 562.007,70 

zł, 

10.1 – Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie planu  

o 1.170.166,40 zł, 

10.1.1 – bieżące- zwiększenie planu o 619.478,50 zł. 

10.1.2 – majątkowe – zwiększenie planu o 550.687,90 zł; 

 

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 

zostały zachowane. Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244 ustawy. 

 

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: 

 

- w pozycji 1.1.1.1 – w zadaniu „Realizacja projektu Cyfrowa szkoła w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (2021-2022) zwiększono limit 

wydatków do poniesienia w 2022 r. o kwotę 138.178,50 zł.  

 

- w pozycji 1.1.2.1 – w zad. „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz  

z wyposażeniem” zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 132.000,00 zł. Po zmianie 

wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 4.944.203,93 zł, limit wydatków  

do poniesienia w 2022 r. uległ zmniejszeniu o 132.000,00 zł i wynosi 1.178.000,00 zł; 

 

- w pozycji 1.1.2.2 – w zad. „Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach 

publicznych” zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 197.500,00 zł. Po zmianie wartość 

łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 1.957.327,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2022 

r. wynosi 1.457.500,00 zł; 

 

- w pozycji 1.1.2.5 – w zad. „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne  

na terenie miasta Sandomierz” zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 50.000,00 zł.  

Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 4.350.000,00 zł, limit wydatków 

do poniesienia w 2022 r. uległ zmniejszeniu o 50.000,00 zł i wynosi 1.050.000,00 zł; 

 



- w pozycji 1.1.2.6 – w zad. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II” 

zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 902.676,00 zł. Po zmianie wartość łącznych 

nakładów finansowych na zadanie wynosi 4.902.676,00,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2022 r. 

wynosi 2.702.675,99 zł; 

 

- w pozycji 1.1.2.7 – w zad. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, 

wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” zwiększono łączne nakłady 

finansowe na zadanie o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych  

na zadanie wynosi 4.760.000,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2022 r: uległ zwiększeniu o 87.269,77 

zł i wynosi 3.199.367,27 zł; 

 

- w pozycji 1.1.2.8 – w zad. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 

39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” zmniejszono łączne nakłady 

finansowe na zadanie o kwotę 237.500,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych  

na zadanie wynosi 3.812.500,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2022 r: 3.538.639,64 zł.  

 

- w pozycji 1.3.1.8 – wprowadzono zadanie Realizacja Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 481.300,00 zł. Limit wydatków zaplanowanych  

do poniesienia w roku w 2022 r.: 481.300,00 zł; 

 

- w pozycji 1.3.2.12 – usunięto zadanie Realizacja Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”, gdyż 

wydatki zaplanowane do poniesienia na ww. zadanie będą wydatkami bieżącymi (zakup środków 

dydaktycznych i książek). Zostały więc ujęte w pozycji 1.3.1.8. 

 


