
UCHWAŁA NR XLIX/478/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 15 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. 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.) 

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. Zwiększa się dochody w budżecie: 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 77 000,00 zł 

2. Zwiększa się wydatki w budżecie: 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 77 000,00 zł 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego . 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

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

1. Zwiększenie planu dochodów: 

Dz. 852 Rozdział 85295 § 0960 o kwotę 77.000,00 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.  

 

2. Zwiększenie planu wydatków: 

Dz. 852 Rozdział 85295 § 4210 o kwotę 77.000,00 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, materiałów do szycia wojskowych ubrań i wielu 
innych najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy.  Środki finansowe zgromadzone na 
rachunku zostaną także przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie 
Sandomierza oraz w obiektach zgłoszonych do Wojewody Świętokrzyskiego przez miasto 
Sandomierz. Jeśli zgłoszone zostaną jakieś specjalne potrzeby, niemożliwe do zaspokojenia w obrębie 
przekazanych przez mieszkańców darów rzeczowych, środki finansowe ze zbiórki zostaną 
sukcesywnie uruchamiane, by zaspokoić te potrzeby na miejscu.  
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