
UCHWAŁA NR L/480/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215,   
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. Zmniejsza się dochody w budżecie: 
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6257 o kwotę 1 742 500,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 2170 o kwotę 1 398 000,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 671 680,00 zł 
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 193 600,00 zł 
RAZEM: 4 005 780,00 zł 

2. Zwiększa się dochody w budżecie: 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0950 o kwotę 9 221,22 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6257 o kwotę 1 742 500,00 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2007 o kwotę 700,00 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2057 o kwotę 25 000,00 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6257 o kwotę 75 000,00 zł 
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 63 992,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 25 000,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 85 188,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6330 o kwotę 314 812,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2180 o kwotę 67 065,00 zł 
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0950 o kwotę 15 000,00 zł 
RAZEM: 2 423 478,22 zł 

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie: 
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6057 o kwotę 1 742 500,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6059 o kwotę 307 500,00 zł 
Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł 
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Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 193 600,00 zł 
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 11 000,00 zł 
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 35 500,00 zł 
RAZEM: 2 325 100,00 zł 

4. Zwiększa się wydatki w budżecie: 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 209 221,22 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60019 § 4300 o kwotę 60 000,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60019 § 6060 o kwotę  112 292,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6057 o kwotę 1 742 500,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6059 o kwotę 307 500,00 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4017 o kwotę 585,09 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4117 o kwotę 100,58 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4127 o kwotę 14,33 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4307 o kwotę 17 000,00 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4707 o kwotę 8 000,00 zł 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6067 o kwotę 75 000,00 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2830 o kwotę 1 384,25 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 62 607,75 zł 
Dz. 851 Rozdz. 85149 § 4280 o kwotę 9 000,00 zł 
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 31 000,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 5 375,40 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 759,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 20 710,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 8 920,60 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4430 o kwotę 300,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 166 485,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050 o kwotę 443 515,00 zł 
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 20 500,00 zł 
Dz. 921 Rozdz. 92113 § 6220 o kwotę 50 000,00 zł 
RAZEM: 3 354 770,22 zł 
5. Zwiększa się przychody w budżecie: 
§ 950 o kwotę   2 611 972,00 zł 

6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.500.367,25 zł, który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
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, 

Id: 3B53D5C7-3506-48E2-8E30-58A1584998E4. Podpisany Strona 2



c) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających 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 
4.568.005,00 zł.”. 

7. § 4  otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się: 

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 16 000 367,25 zł; 
2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości:  2 500 000,00 zł 
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 4”. 

8. Po § 11 dodaje się § 11.1 w brzmieniu: 
„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta 
Sandomierza do: 

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami 
klasyfikacji budżetowej; 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych 
inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy 
wyniku budżetu”. 

§ 2.  
1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje 
brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
3. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 
2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Załącznik nr 10 „Dotacje  celowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 
2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
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5. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego . 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/436/2021

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wydatki bieżące

1. 600 60004

Świadczenie usług 

przewozu w ramach 

publicznego transportu 

zbiorowego (2020-2027)

20 052 732,00 2 463 353,00 2 463 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

2. 600 60016

Remont ul. 

Żółkiewskiego "Lina" w 

Sandomierzu (2021-2022)

2 460 000,00 2 430 000,00 2 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

3. 710 71004

Opracowanie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego "Długa 

Szpital" (2022-2023)

70 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

4. 710 71004

Opracowanie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego "Starówka" 

(2022-2023)

90 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

5. 710 71004

Opracowanie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego "Gęsia 

Wólka" (2022-2023)

70 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

6. 750 75023

Realizacja projektu 

grantowego "Cyfrowa 

Gmina" (2022-2023)

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 25 000,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

7. 801 80101

Realizacja Rządowego 

Programu "Laboratoria 

Przyszłości" (2021-2022)

481 300,00 481 300,00 0,00 481 300,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00 CUW

8. 801 80195

Realizacja projektu 

"Cyfrowa szkoła" w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (2021-2022)

310 946,38 294 029,88 24 692,63 0,00 181 062,25 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

3 454,95 84 820,05
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

9. 801 80195

Realizacja projektu 

"Cyfrowa szkoła" w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 - zadanie 

realizowane przez partnera 

projektu (2021-2022)

94 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Fundacja Ludzie

Umiejętności 

Kultura

10. 852 85295

Budowa Domu Pobytu 

Dziennego Seniora przy 

ul. Baczyńskiego 2 (2021-

2022)

106 485,00 106 485,00 21 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

85 188,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

11. 900 90002

Umowa wykonawcza z 

PGKiM w Sandomierzu na 

prowadzenie Gminnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w 

Sandomierzu (2022-2029)

1 359 875,90 175 457,70 175 457,70 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

12. 900 90005
Realizacja programu 

priorytetowego „Czyste 

powietrze" (2021-2022)

30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

10 000,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

razem 25 150 379,28 6 065 625,58 5 194 800,33 481 300,00 181 062,25 0,00 0,00 98 642,95 109 820,05

wydatki majątkowe

1. 400 40095

Termomodernizacja 

budynku Szkoly 

Podstawowej nr 4 przy 

ul. Mickiewicza 39, 

wymiana oświetlenia, 

montaż paneli 

fotowoltaicznych (2019-

2022)

3 824 554,00 3 538 639,64 62 606,31 0,00 0,00 600 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

302 740,35 2 573 292,98
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

2. 400 40095

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 4 przy 

ul. Cieśli 2, wymiana 

oświetlenia, montaż 

paneli fotowoltaicznych  

(2019-2022)

4 762 972,00 3 199 367,27 238 472,78 0,00 0,00 600 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

248 515,21 2 112 379,28
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

3. 600 60016

Przebudowa przejść dla 

pieszych na 

skrzyżowaniu ulic 

Dobkiewicza i Schinzla 

(2021-2022)

643 340,00 623 340,00 623 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

4. 600 60016

Przebudowa przejścia 

dla pieszych na ulicy 

Schinzla w Sandomierzu 

(2021-2022)

268 340,00 248 340,00 248 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

5. 600 60016

Rozbudowa ul. 

Mokoszyńskiej w 

Sandomierzu (2021-2022) 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

kredyty i 

pożyczki 

zaciągnięte 

na realizację 

zadania pod 

refundację 

wydatków

 przychody 

wynikające z 

rozliczenia 

środków 

określ. w art. 5 

ust. 1 pkt 2 

u.f.p. i dotacji 

na realizację 

przedsięw. 

finans. z 

udziałem tych 

środków             

§906

rok budżetowy 

2022 

(7+8+9+10+12+13)

Jednostka org. 

realizująca zadanie 

lub koordynująca 

program

w tym źródła finansowania

dochody własne jst
kredyty

i pożyczki

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 u.f.p.

dotacje i środki 

pochodzące z innych  źr.
2

niewykorzystane 

środki pieniężne 

na r-ku bieżącym 

budżetu 

określone w 

odrębnych 

ustawach §905
1

Planowane wydatki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
Łączne nakłady 

finansowe

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr l/480/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 marca 2022 r.
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6. 600 60016

Rozbudowa zatoki 

postojowej przy ul. 

Browarnej (2021-2022)

84 050,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

7. 600 60016

Budowa ulicy Okrzei wraz 

z łącznikami do ulicy 

Kruczej oraz budowa ulicy 

Zawichojskiej w 

Sandomierzu - Polski Ład 

(2022-2023)

13 600 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

8. 600 60019

Dostawa montaż i serwis 

12 sztuk urządzeń do 

poboru opłat 

parkingowych (2022-

2024)

385 002,00 112 292,00 112 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

9. 600 60020

Transport Miejski 

przyjazny środowisku - 

zakup niskoemisyjnego 

taboru autobusowego 

(2018-2022)

8 825 400,00 2 050 000,00 307 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 1 742 500,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

10. 700 70007

Budowa budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego (2021-

2022)

3 631 980,00 3 500 000,00 241 207,47 0,00 0,00 500 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

2 758 792,53 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

wydatki ogółem 24 506 530,93 14 523 485,00 856 395,00 270 000,00 0,00 5 600 000,00 0,00 1 015 459,56 6 781 630,44

11.1 700 70095

Przebudowa i nadbudowa 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej wraz z 

wyposażeniem (2015-

2022)

4 944 203,93 1 178 000,00 30 500,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

113 056,00 734 444,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

11.2 700 70095

Infrastruktura systemu 

monitorowania 

bezpieczeństwa w 

miejscach publicznych 

(2018-2022)

1 957 327,00 1 457 500,00 240 000,00 270 000,00 0,00 100 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

88 184,00 759 316,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

11.3 700 70095

Ożywienie terenów 

poprzemysłowych  - 

przebudowa Placu 

Targowego przy ulicy 

Przemysłowej (2018-2023)

17 605 000,00 11 887 985,00 585 895,00 0,00 0,00 5 200 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

814 219,56 5 287 870,44
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

12. 750 75023

Realizacja projektu 

grantowego "Cyfrowa 

Gmina" (2022-2023)

75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 75 000,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

13. 801 80104

Przebudowa budynku 

Przedszkola 

Samorządowego nr 1 z 

dostosowaniem do 

obowiązujących przepisów 

p.poż. (2020-2022)

471 156,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

14. 852 85295

Budowa Domu Pobytu 

Dziennego Seniora przy 

ul. Baczyńskiego 2 (2021-

2022)

503 515,00 503 515,00 188 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

314 812,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

15. 900 90015

Modernizacja miejskiego 

oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne na 

terenie miasta Sandomierz 

(2018-2022)

3 350 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 850 000,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

16. 900 90015

Modernizacja  oświetlenia 

ulicznego w Gminie 

Sandomierz - etap II (2019-

2022)

5 268 129,61 3 068 129,60 510 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 2 058 129,60
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

17. 900 90095

Modernizacja budynku 

przy ul. Przemysłowej 2B 

w Sandomierzu (2016-

2023)

562 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.        

B.            

C.               

D.

0,00 0,00
Urząd Miejski w 

Sandomierzu

razem 70 821 969,54 33 272 108,51 4 168 856,56 270 000,00 0,00 8 000 000,00 0,00 4 640 319,65 16 192 932,30

95 972 348,82 39 337 734,09 9 363 656,89 751 300,00 181 062,25 8 000 000,00 0,00 4 738 962,60 16 302 752,35 x

1
 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2
 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła 

D. Inne źródła 

Ogółem

70095
Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego        

i rozwoju (2018-2023)70011.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/436/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w złotych

1 2 3 4

16 000 367,25

1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: § 952

1.1
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi 

z budżetu U.E.
§ 952

2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952

3.
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu U.E.
§ 903

4.
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu U.E.
§ 902

5. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953

5.1
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi 

z budżetu U.E.
§ 953

6. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 931 8 000 000,00

6.1
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi 

z budżetu U.E.
§ 931

7.
Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 

których istnieje płynny rynek wtórny
§ 931

8.
Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 

wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań
§ 907

9.
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 

u.f.p.)
§ 957

10. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 7 068 005,00

11. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

12.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 905 751 300,00

13.
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 

dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
§ 906 181 062,25

14. Przelewy z rachunku lokat § 994

15. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-44

16. Przychody z tytułu  innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955

2 500 000,00

1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: § 992

1.1
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 992

2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992

3. 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu U.E.
§ 963

4.
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu U.E.
§ 962

5. Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993

5.1
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 993

6. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 982 2 500 000,00

6.1
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 982

7.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 

których istnieje płynny rynek wtórny
§ 982

8. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965

9. Udzielone pożyczki § 991

10. Przelewy na rachunki lokat § 994

11. Rozchody z tytułu  innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota

Przychody ogółem:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr l/480/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 marca 2022 r.
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              Zał. nr 8 Uchwały Nr XLV/436/2021

              Rady Miasta Sandomierza

              z dnia 22 grudnia 2021 r.

       

w złotych

kwota netto VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Targowiska Miejskie 

samorządowy zakład 

budżetowy

900 90095 200 000,00 3 300 000,00 3 240 000,00 60 000,00 230 000,00 260 000,00

200 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240 000,00 60 000,00 230 000,00 260 000,00

majątkowe

celowa na 

zadania 

realizowane z 

udziałem 

środków UE

Stan 

środków 

obrotowych 

na koniec 

roku

Ogółem

ogółem

w tym: dotacja

z budżetu

Rozdział

wpłata do 

budżetu

Koszty

celowa na 

inwestycje

Stan 

środków 

obrotowych 

na początek 

roku

Przychody

w tym: 

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r.

Lp. Wyszczególnienie Dział
ogółem

na pierwsze 

wyposażenie

przedmiotowa

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr l/480/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 marca 2022 r.
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       Załącznik nr 10 do do Uchwały Nr XLV/436/2021

       Rady Miasta Sandomierza

       z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe w 2022 r.

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 2022

1 2 3 4 5 6

1 600 60014
Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla 

pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego"
Powiat Sandomierski 200 000,00 zł

2 921 92113
Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów online dla Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z 

niezbędnym sprzętem komputerowym i usługą wdrożeniową
SCK 50 000,00 zł

1 801 80101

Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej przeznaczona na 

finansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Katolicka Szkola Podstawowa im. 

Św. Jadwigi Królowej 1 384,25 zł

2 851 85154

Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 33 000,00 zł

3 851 85154

Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert 15 000,00 zł

4 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 20 000,00 zł

5 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna  osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 6 000,00 zł

6 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 5 000,00 zł

7 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 8 000,00 zł

8 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 8 000,00 zł

9 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 5 000,00 zł

10 851 85195 Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 7 000,00 zł

11 851 85195 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa Konkursy ofert 6 000,00 zł

12 851 85195

Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów 

zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz Konkursy ofert 3 000,00 zł

13 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się wsytuacjach kryzysowych Konkursy ofert 3 000,00 zł

14 855 85516 Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie Żłobek 10 800,00 zł

15 855 85516 Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" Żłobek 36 000,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr l/480/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 marca 2022 r.
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16 855 85516 Dotacja celowa dla żłobka "Mali Odkrywcy" Żłobek 54 000,00 zł

17 900 90001 Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

Podmioty zgodnie z uchwałą Nr 

XLVI/590/2017 Rady Miasta 

Sandomierza 20 000,00 zł

18 900 90005

Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źródeł ciepła na nowe 

ekologiczne urządzenia grzewcze

Podmioty zgodnie z uchwałą Nr 

XXXIX/496/2017 Rady Miasta 

Sandomierza 20 000,00 zł

19 900 90013 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz Konkursy ofert 165 000,00 zł

20 900 90095

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych w 

Sandomierzu

Podmiot zgodnie z uchwałą nr 

VII/101/2019 Rady Miasta 20 000,00 zł

21 921 92120 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu

Podmiot wskazany uchwałą Rady 

Miasta 20 000,00 zł

22 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 10 000,00 zł

23 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 20 000,00 zł

24 921 92195

Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, 

tańca i muzyki dawnej Konkursy ofert 20 000,00 zł

25 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 000,00 zł

26 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 7 000,00 zł

27 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 000,00 zł

28 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 10 000,00 zł

29 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej Konkursy ofert 90 000,00 zł

30 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu SandomierzaKonkursy ofert 20 000,00 zł

31 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 280 000,00 zł

32 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki Konkursy ofert 25 000,00 zł

33 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożne Konkursy ofert 500 000,00 zł

34 926 92695 Prowadzenie pracy  szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych Konkursy ofert 10 000,00 zł

35 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 8 000,00 zł

OGÓŁEM 1 756 184,25 zł
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Zał. Nr 11 do Uchwały Nr XLV/436/2021

Rady Miasta Sandomierza z dnia 22.12.2021 r.

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 600 60017
Budowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych (ul. Bukowej)         w 

Sandomierzu

40 000,00 40 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

2. 750 75075 Zakup aparatu cyfrowego 12 000,00 12 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

3. 900 90002
Budowa altany śmietnikowej przy 

ul. Por. T. Króla 8
20 500,00 20 500,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

72 500,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

1 
Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła 

D. Inne źródła 

Planowane wydatki

Jednostka org. 

realizująca zadanie 

lub koordynująca 

program

rok budżetowy 

2022 

(6+7+8+10+11)

w tym źródła finansowania

dotacje i środki 

pochodzące

z innych  źr.
2

niewykorzystane 

środki pieniężne 

na r-ku bieżącym 

budżetu 

określone w 

odrębnych 

ustawach     

§905
1

Ogółem

kredyty

i pożyczki

środki 

wymienione

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody 

własne jst

kredyty i 

pożyczki 

zaciągnięte 

na 

realizację 

zadania 

pod 

refundację 

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr l/480/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 marca 2022 r.

Id: 3B53D5C7-3506-48E2-8E30-58A1584998E4. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, poprzez: 

1. Zmniejszenie planu dochodów: 

Dz. 600 Rozdział 60004 § 6257 o kwotę 1.742.500,00 zł 

Dz. Transport i łączność Rozdz. Lokalny transport zbiorowy § Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z EFRR; 

Zmniejszenie planu dochodów w powyższej klasyfikacji spowodowane jest przesunięciem 
zaplanowanych środków do rozdziału 60020. Wynika to z faktu, iż gmina w ramach realizacji projektu 
Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - nr projektu 
RPSW.03.04.00-26-0022/17 planuje rozbudować infrastrukturę przystankową. W związku z 
powyższym zarówno dochody jak i wydatki  z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych powinny zostać ujęte w rozdziale 60020 - 
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, który ma po raz pierwszy zastosowanie w 2022 r. 

 

Dz. 600 Rozdział 60016  

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne; 

§2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.398.000,00 zł; 

Zmniejszenie planu dochodów w ww. paragrafie wynika z faktu, iż środki z państwowych funduszy 
celowych na realizacje zadnia pn. Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu 
wpłynęły na rachunek gminy w grudniu 2021 r. Z tego względu należy zmniejszyć plan dochodów w 
2022, celem wprowadzenia przychodów z wolnych środków w tej samej kwocie. 

§6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) 
zmniejszenie planu o kwotę 671.680,00 zł; 

Zmniejszenie planu dochodów w ww. paragrafie wynika z faktu, iż środki z państwowych funduszy 
celowych na realizacje zadań: 

Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu - kwota 185.840,00 zł 

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla -  kwota 485.840,00 
zł, wpłynęły na rachunek gminy w grudniu 2021 r. Z tego względu należy zmniejszyć plan dochodów 
w 2022, celem wprowadzenia przychodów z wolnych środków w tej samej kwocie. 

 

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 193.600,00 zł 
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa; 
 
Zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów, pismo ST3.4750.1.2022 
z dnia 16 lutego 2022 roku. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla 
poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2453). Podstawę do 
naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli wykazanych w 
systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 roku.  
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2. Zwiększenie planu dochodów: 

Dz. 600 Rozdział 60016 § 0950 o kwotę 9.221,22 zł 

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów; 

Wpływ do budżetu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia gminy tj. chodnika przy ul.  
Milberta w Sandomierzu, które zostało przekazane na rachunek gminy przez Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. 

 

Dz. 600 Rozdział 60020 § 6257 o kwotę 1.742.500,00 zł 

Dz. Transport i łączność Rozdz. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych § Dotacje 
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z EFRR; 

Są to środki przesunięte z rozdziału 60004 celem realizacji w bieżącym roku budżetowym inwestycji 
pn. Rozbudowa infrastruktury przystankowej w ramach projektu Transport miejski przyjazny 
środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, nr projektu RPSW.03.04.00-26-0022/17. 
Zakres prac obejmował będzie wykonanie nawierzchni peronów z kostki betonowej i granitowej, 
nowe oznakowanie pionowe D-15 i poziome P-17, wymiana wiat przystankowych, montaż płytek 
STOP oraz oświetleniu wiat przystankowych zlokalizowanych w centralnej części Sandomierza. 

 

Dz. 750 Rozdział 75023 § 2007 o kwotę 700,00 zł 

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast/ miast na prawach powiatu) § Dotacja 
celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205; 

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby 
realizacji projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o 
szczególnych potrzebach". Zostaną one przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla 
pracownika, który przygotował i wdrożył usługi mobilne w Gminie Sandomierz. 

 

Dz. 750 Rozdział 75023  o kwotę 100.000,00 zł 

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast/ miast na prawach powiatu);  

§2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) - 
kwota 25.000,00 zł 

§6257 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) - 
kwota 75.000,00 zł; 

Plan dochodów w powyższych paragrafach uległ zwiększeniu w związku z otrzymaniem 
dofinansowania projektu pn. „Cyfrowa gmina”.   

W dniu 25.02.2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 3592/2/2022 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego przez 
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Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”. Umowa została zawarta ze skarbem Państwa w 
imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Termin realizacji umowy to 18 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 30.09.2023 r. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w wewnętrznej sieci 
urzędu poprzez zakup 2 serwerów. W ramach otrzymanej dotacji gmina zakupi 1 serwer kontroler 
domeny, 1 serwer zapasowy kontroler domeny, oprogramowanie do wykonywania backupu danych, 1 
serwer NAS + 4 dyski + pamięć RAM oraz wykona diagnozę bezpieczeństwa. Dodatkowo odbędzie 
się szkolenie online w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Obecnie w Urzędzie 
zastosowane jest rozwiązanie na bazie serwerów z systemem Windows Serwer 2003, co nie zapewnia 
odpowiedniego poziomu zabezpieczeń i ochrony. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 
jakości świadczonych usług publicznych, poprzez zwiększenia cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. 

 

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 63.992,00 zł 
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa; 
 
Zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów, pismo ST3.4751.4.2022 
z dnia 25 lutego 2022 roku. Na podstawie art.28 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) została przyznana Miastu 
Sandomierz na rok 2022 kwota 63 992,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania 
dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 
Dz. 852 Rozdział 85295 § 0960 o kwotę 25.000,00 zł; 
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej; 

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych z 
przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Ukrainy oraz dla uchodźców z Ukrainy przebywających 
na terenie Sandomierza. Pośród wpłat dużą część stanowią datki przekazane przez miasta partnerskie 
Sandomierza - niemieckie Emmendingen i angielskie Newark-on-Trent, które tuż po rozpoczęciu 
konfliktu na Ukrainie skontaktowały się z tutejszym samorządem w celu umożliwienia przelania 
datków od swoich mieszkańców.  

Dz. 852 Rozdział 85295 o kwotę 400.000,00 zł; 
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność, w tym: 
§ 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacją własnych zadań bieżących gmin) o 
kwotę 85.188,00 zł; 
§ 6330 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacją inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin) o kwotę 314.812,00 zł; 

Zwiększenie planu dochodów w związku z zakwalifikowaniem oferty 406-2/2022/Senior+ Gminy 
Sandomierz do dofinansowania w ramach „Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, 
Edycja 2022”, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. Budowa Domu Pobytu Dziennego 
Seniora przy ul. Baczyńskiego 2. Realizacja inwestycji spowoduje powstanie pierwszej placówki, w 
której świadczona będzie kompleksowa pomoc dla seniorów. Z pomieszczeń domu korzystać będą 
osoby starsze z gminy Sandomierz, które wielokrotnie wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. W budynku zostaną wydzielone m.in.: pomieszczenie ogólnodostępne - sala spotkań 
wyposażona w sprzęt RTV, kanapę i fotele wraz z aneksem kuchennym, pomieszczenie do aktywności 
ruchowej, szatnia, dwie łazienki i pokój zabiegowo-pielęgniarski. Realizacja zadania wynika z 
nałożonych na gminę obowiązków ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wdrożenie 
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zaplanowanej inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a kompleksowe 
usługi świadczone w Dziennym Domu Seniora pozwolą na przezwyciężenie samotności i izolacji, 
będą powszechnie dostępne oraz przyczynią się do opóźnienia procesów niesamodzielności. 

 

Dz. 852 Rozdział 85295 § 2180 o kwotę 67.065,00 zł; 
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Środki przekazane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych; 

Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki finansowe zostaną 
przeznaczone na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem 
COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Usługa wsparcia obejmować będzie w swoim zakresem wsparcie społeczne i psychologiczne, 
ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej a także wsparcie w 
czynnościach dnia codziennego.  

 

Dz. 900 Rozdział 90002 § 0950 o kwotę 15.000,00 zł  
Dz.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami komunalnymi 
§ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; 

Wpływ do budżetu odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia gminy tj. spalenia altany śmietnikowej 
zlokalizowanej przy ul. por. T. Króla 8 w Sandomierzu, które zostało przekazane na rachunek gminy 
przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ostateczne rozliczenie szkody nastąpi po przedłożeniu 
faktury za usunięcie szkody oraz protokołu odbioru prac. 

 

3. Zmniejszenie planu wydatków: 

Dz. 600 Rozdział 60004  
Dz. Transport i łączność Rozdz. Lokalny transport zbiorowy;  

§6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu Unii Europejskiej)  
o kwotę 1.742.500,00 zł 

§6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny gminy) o kwotę 307.500,00 
zł 

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60004 w ww. paragrafach spowodowane jest 
przesunięciem zaplanowanych środków do rozdziału 60020. Wynika to z faktu, iż gmina w ramach 
realizacji projektu Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru 
autobusowego - nr projektu RPSW.03.04.00-26-0022/17 planuje rozbudować infrastrukturę 
przystankową. W związku z powyższym zarówno dochody jak i wydatki  z tytułu funkcjonowania 
zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych powinny 
zostać ujęte w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, który ma po raz 
pierwszy zastosowanie w 2022 r. 

 

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 193.600,00 zł 
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe nauczycieli; 
Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4. 

 

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 11. 000,00 zł 
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu jednostki 
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samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego; 
Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań: 
- „Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem” o 
kwotę 6.000,00 zł 
- „Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami”  
o kwotę 5.000,00 zł, 

w związku z brakiem ofert na realizację ww. zadań publicznych. 

 

Dz. 754 Rozdz.75495 § 4210 o kwotę 35. 000,00 zł 
Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Pozostała działalność  
§ Zakup materiałów i wyposażenia 

Dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w powyżej klasyfikacji do działu 852 (Pomoc 
społeczna) do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych 
środków, w tym środków higienicznych, ubrań i wielu innych najpotrzebniejszych rzeczy dla 
uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza, a także w obiektach zgłoszonych do 
Wojewody Świętokrzyskiego przez miasto Sandomierz oraz dla mieszkańców Ukrainy 
przebywających na terytorium swojego państwa. 

 

 

Dz. 900 Rozdział 90095 § 4300 o kwotę 35.500,00 zł  
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług 
pozostałych; 

Zmniejszenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji związane jest z koniecznością zabezpieczenia 
środków na pokrycie kosztów transportu, przeliczania oraz wpłaty na rachunek Gminy wartości 
pieniężnych pobieranych z parkomatów zainstalowanych na terenie Sandomierza (kwota 30.000,00 zł) 
oraz na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. Budowa altany śmietnikowej w 
Sandomierzu przy ul. Por. T. Króla 8 (kwota 5.500,00 zł). 

 

4. Zwiększenie planu wydatków: 

Dz. 600 Rozdział 60016 § 4270 o kwotę 209.221,22 zł 
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Zakup usług remontowych; 

Zwiększenie planu wydatków w przedmiotowej klasyfikacji spowodowane jest koniecznością 
zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych i 
wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Sandomierza” oraz na naprawę 
uszkodzonego chodnika na ul. Milberta w Sandomierzu. 

Dz. 600 Rozdział 60019 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł 
Dz. Transport i łączność Rozdz. Płatne parkowanie § Zakup usług pozostałych; 
 
Zwiększenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika ze zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. 
poz. 1382), które weszło w życie 1 stycznia 2022 r. (z wyjątkami). Wydatki dotyczące realizacji zadań 
bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych dotyczących płatnego parkowania, w 
tym wynagrodzenie za usługę transportu oraz przeliczania wartości pieniężnych pobieranych z 
parkomatów zainstalowanych na terenie Sandomierza, czy usługę wydruku abonamentów 
parkingowych zostają przeniesione z rozdziału 90095 do rozdziału 60019 (kwota 30.000,00 zł). 
Pozostała kwota w wysokości 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na wdrożenie systemu do 
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administracji i zarządzania strefami płatnego parkowania oraz parkingami płatnymi. System ten będzie 
pomocą i wsparciem dla osób prowadzących kontrolę oraz windykację należności pochodzących z 
opłat dodatkowych za parkowanie. 

 

Dz. 600 Rozdział 60019 § 6060 o kwotę 112.292,00 zł 
Dz. Transport i łączność Rozdz. Płatne parkowanie § Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych, 
celem zakupu 12 szt. nowych parkomatów z przeznaczeniem do instalacji na parkingach płatnych na 
terenie Sandomierza. Planowane do zakupu parkomaty będą  urządzeniami o lepszych parametrach 
technicznych, niż te obecnie funkcjonujące.  Wyposażone zostaną w wielofunkcyjny, kolorowy ekran 
dotykowy, przy pomocy którego korzystający będzie miał możliwość opłacenia postoju, po 
wprowadzeniu numerów rejestracyjnych pojazdu. Opłatę za parkowanie będzie można wnosić 
zarówno w sposób tradycyjny, za pomocą bilonu oraz kartą płatniczą lub poprzez aplikację BLIK. Na 
możliwość taką pozwolą zainstalowane w urządzeniach terminale płatnicze.  

W ramach ww. środków 3 parkomaty zostaną zmodernizowane poprzez instalację modułów 
klawiatur niezbędnych do wprowadzania numerów rejestracyjnych pojazdów. Dotyczy to urządzeń 
obecnie pracujących na parkingach przy Bramie Opatowskiej oraz na parkingu przy ul. Jana Pawła II. 

Urządzenia o takich parametrach spełniać będą wszelkie oczekiwania korzystających oraz 
będą dawały nowe możliwość wnoszenia opłat za parkowanie przy pomocy współczesnych 
technologii. Dostarczone urządzenia będą spłacane w formie rat przez okres 24 miesięcy od daty ich 
instalacji tj. od VI 2022 r. do V 2024 r. 

 

Dz. 600 Rozdział 60020  
Dz. Transport i łączność Rozdz. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych;  

§6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu Unii Europejskiej)  
o kwotę 1.742.500,00 zł, 

§6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny gminy) o kwotę 307.500,00 zł; 

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60020 wynika z faktu, iż gmina w ramach realizacji 
projektu Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - nr 
projektu RPSW.03.04.00-26-0022/17 planuje rozbudować infrastrukturę przystankową. W związku z 
powyższym zarówno dochody jak i wydatki  z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych powinny zostać ujęte w rozdziale 60020 - 
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, który ma po raz pierwszy zastosowanie w 2022 r. 
Środki zostały przesunięte z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy). Zakres prac obejmował 
będzie wykonanie nawierzchni peronów z kostki betonowej i granitowej, nowe oznakowanie pionowe 
D-15 i poziome P-17, wymiana wiat przystankowych, montaż płytek STOP oraz oświetleniu wiat 
przystankowych zlokalizowanych w centralnej części Sandomierza. Wykaz głównych robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

1)    Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – rozebranie istniejącej nawierzchni z    
kostki betonowej.  
2)    Roboty w zakresie nawierzchni dróg – frezowanie istniejącej nawierzchni oraz  
ułożenie nowej nawierzchni bitumiczno-asfaltowej. 
3)    Roboty związane z ustawieniem znaków, oznakowaniem poziomym i  
pionowym 
4)    Roboty w zakresie nawierzchni chodników – wykonanie nawierzchni z kostki  
betonowej wraz z podbudową. 
5)    Roboty w zakresie nawierzchni zatok przystankowych – wykonanie  
nawierzchni z kostki granitowej wraz z podbudową. 
6)    Roboty związane z przygotowaniem podłoża pod wiatę. 
7)    Montaż wiat prefabrykowanych  
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8)    Doprowadzenie zasilania elektrycznego do oświetlenia wiaty 
9)    Roboty wykończeniowe. 

 

Dz. 750 Rozdział 75023 o kwotę 700,00 zł 
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast/ miast na prawach powiatu); 
§ 4017 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) - zwiększenie planu o kwotę 585,09 zł 
§ 4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne) - zwiększenie planu o kwotę 100,58 zł 
§ 4127 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) - zwiększenie planu o kwotę 14,33 
zł; 

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby 
realizacji projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o 
szczególnych potrzebach”. Zostaną one przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla 
pracownika, który przygotował i wdrożył usługi mobilne w Gminie Sandomierz. 

Dz. 750 Rozdział 75023 o kwotę 100.000,00 zł 
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast/ miast na prawach powiatu); 
§ 4307 (Zakup usług pozostałych) - zwiększenie planu o kwotę 17.000,00 zł 
§ 4707 (Szkolenia pracowników) - zwiększenie planu o kwotę 8.000,00 zł 
§ 6067 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - zwiększenie planu o kwotę 
75.000,00 zł; 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” - 
finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. W ramach otrzymanej dotacji gmina zakupi 1 
serwer kontroler domeny, 1 serwer zapasowy kontroler domeny, oprogramowanie do wykonywania 
backupu danych, 1 serwer NAS + 4 dyski + pamięć RAM oraz wykona diagnozę bezpieczeństwa. 
Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na szkolenie w zakresie konfiguracji i obsługi zakupionego 
sprzętu i oprogramowania. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia jakości świadczonych 
usług publicznych, poprzez zwiększenia cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa 

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2830 o kwotę 1.384,25 zł  
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych. 
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej. Środki 
na ten cel pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana Miastu 
Sandomierz.  
 
 
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 62.607,75 zł 
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 
17.164,80 w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11.074,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 
8.503,25 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 25.865,70 zł. 

 

Dz. 851 Rozdz. 85149 § 4280 o kwotę 9. 000,00 zł 
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Programy polityki zdrowotnej § Zakup usług zdrowotnych; 
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Programu zdrowotnego szczepień 
przeciwko  grypie dla osób powyżej 55 roku życia zameldowanych na terenie Sandomierza. 

 

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 2. 000,00 zł 
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Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych; 

Zwiększenie planu wydatków z powyższej klasyfikacji celem pokrycia części kosztów wizyty 
Fundacji Ronalda MC Donalda w Sandomierzu w terminie 14-15 kwietnia br. 

 

Dz. 852 Rozdział 85295 o kwotę 67.065,00 zł; 
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność;  
§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)- zwiększenie planu o kwotę 31.000,00 zł 
§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) - zwiększenie planu o kwotę 5.375,40 zł 
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) - zwiększenie planu o kwotę 
759,00 zł 
§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - zwiększenie planu o kwotę 20.710,00 zł 
§ 4300 (Zakup usług pozostałych) - zwiększenie planu o kwotę 8.920,60 zł 
§ 4430 (Różne opłaty i składki) - zwiększenie planu o kwotę 300,00 zł; 
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki finansowe zostaną przeznaczone na 
realizację usług wsparcia na rzecz seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w 
związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa wsparcia 
obejmować będzie swoim zakresem wsparcie społeczne i psychologiczne, ułatwienie dostępności do 
podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej a także wsparcie w czynnościach dnia 
codziennego.  

 

Dz. 852 Rozdz.85295 § 4210 o kwotę 60. 000,00 zł 
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia 

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków, w 
tym środków higienicznych, opatrunkowych, leków i wielu innych najpotrzebniejszych rzeczy dla 
mieszkańców Ukrainy oraz dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza.  

Dz. 852 Rozdział 85295 o kwotę 550.000,00 zł; 
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność, w tym: 
§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 106.485,00 zł; 
§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 443.515,00 zł; 

Zwiększenie planu wydatków w związku z zakwalifikowaniem oferty 406-2/2022/Senior+ Gminy 
Sandomierz do dofinansowania w ramach „Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, 
Edycja 2022”, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. Budowa Domu Pobytu Dziennego 
Seniora przy ul. Baczyńskiego 2. Realizacja inwestycji spowoduje powstanie pierwszej placówki, w 
której świadczona będzie kompleksowa pomoc dla seniorów. Z pomieszczeń domu korzystać będą 
osoby starsze z gminy Sandomierz, które wielokrotnie wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. W budynku zostaną wydzielone m.in.: pomieszczenie ogólnodostępne - sala spotkań 
wyposażona w sprzęt RTV, kanapę i fotele wraz z aneksem kuchennym, pomieszczenie do aktywności 
ruchowej, szatnia, dwie łazienki i pokój zabiegowo-pielęgniarski. Realizacja zadania wynika z 
nałożonych na gminę obowiązków ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wdrożenie 
zaplanowanej inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a kompleksowe 
usługi świadczone w Dziennym Domu Seniora pozwolą na przezwyciężenie samotności i izolacji, 
będą powszechnie dostępne oraz przyczynią się do opóźnienia procesów niesamodzielności. W 
ramach inwestycji przeprowadzone zostaną roboty budowlano-instalacyjne. Zostanie również 
zakupione wyposażenie do nowo powstałych pomieszczeń. Dom Dziennego Pobytu Seniora w 
Sandomierzu będzie spełniał wszystkie wymagania jakie są niezbędne do zapewnienia dostępności 
tego obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 
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Dz. 900 Rozdział 90002 § 6050 o kwotę 20.500,00 zł  
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami komunalnymi 
§ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 

celem odbudowy altany śmietnikowej przy ul. T. Króla 8, w miejsce wiaty spalonej w nocy z 15-16 
stycznia 2022 r. 

Dz. 921 Rozdział 92113 § 6220 o kwotę 50.000,00 zł; 
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Centra Kultury i sztuki § Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; 

Dotacja celowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup systemu rezerwacji 
i sprzedaży biletów online poprzez oprogramowanie iKSORIS dla Podziemnej Trasy Turystycznej 
wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym i usługą wdrożeniową, w skład której wchodzi 
konfiguracja sprzętu komputerowego oraz szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemu. 
Zakup systemu pozwoli na usprawnienie sprzedaży w największej atrakcji turystycznej w 
Sandomierzu, zwiększy przepustowość obsługi turystów oraz zaoszczędzi czas zarówno kupującym, 
jak i sprzedającym. 

 

5. Zwiększenie planu przychodów: 

§ 950 (wolne środki - art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) - o kwotę 2.611.972,00 zł, w tym:  

- kwota 2.069.680,00 zł - są to środki, które wpłynęły na rachunek Gminy w grudniu 2021 r. w 
związku z podpisanymi umowami o dofinansowania niżej wymienionych zadań w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, których realizacja zaplanowana została w latach 2021-2022: 

1. Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu - zwiększenie planu przychodów o kwotę 
1.398.000,00 zł, 

2. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu - zwiększenie planu 
przychodów o kwotę 185.840,00 zł, 

3. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla - zwiększenie planu 
przychodów o kwotę 485.840,00 zł.  

Tym samym zmniejsza się zaplanowane w 2022 r. dochody z tyt. otrzymanych środków z 
państwowych funduszy celowych na realizację powyższych zadań o kwotę 2.069.680,00 zł.  

Pozostała kwota w wysokości 542.292,00 zł z tytułu wprowadzonych wolnych środków zostanie 
przeznaczona na realizację nw. zadań: 

- zakup 12 szt. urządzeń do poboru opłat parkingowych - kwota  112.292,00 zł, 

- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta 
Sandomierza” - kwota 200.000,00 zł, 

- wdrożenie systemu administracji i zarządzania strefami płatnego parkowania oraz parkingami 
płatnymi - kwota 30.000,00 zł, 

- dotacja celowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup systemu 
rezerwacji i sprzedaży biletów online poprzez oprogramowanie iKSORIS dla Podziemnej Trasy 
Turystycznej wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym i usługą wdrożeniową - kwota 50.000,00 
zł, 
-  Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 w ramach „Programu 
Wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, Edycja 2022”, - kwota 150.000,00 zł. 
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6. Proponowana zmiana planu finansowego Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu 
Budżetowego w Sandomierzu na rok 2022 wynika z potrzeby zwiększenia środków na inwestycje. 
Koszty majątkowe zostaną zwiększone ze 100.000,00 zł do 230.000,00 zł. Sytuacja ta związana jest 
koniecznością wymiany poszycia dachu wiaty handlowej na Pl. 3 maja, który został zniszczony 
podczas porywistych wiatrów. 
Zmiana ta nie wpływa na wynik finansowy zakładu budżetowego w roku obrotowym 2022 r oraz nie 
powoduje żadnych dodatkowych obciążeń budżetu miasta Sandomierza. 
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