
UCHWAŁA NR LIII/510/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 29 czerwca 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 z późn. zm.) 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.) 

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. 400 Rozdz. 40095 § 6257 o kwotę 1 300 000,00 zł 
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 828 000,00 zł 
RAZEM: 2 128 000,00 zł 

2. Zwiększa się wydatki w budżecie: 
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1 128 000,00 zł 
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 1 000 000,00 zł 
RAZEM: 2 128 000,00 zł 

§ 2.  
Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne 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 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego . 
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§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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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 60016
Budowa chodnika na przedłużeniu 

ul. Pallotyńskiej
20 000,00 20 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

2. 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

3. 700 70005
Przebudowa budynku Kamienicy 

Oleśnickich i Oficyny
20 000,00 20 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

4. 750 75075 Zakup aparatu cyfrowego 12 000,00 12 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

5. 900 90001

Budowa odcinka kanalizacji 

deszczowej wraz z 

przepompownią na ulicy 

Rokitek w Sandomierzu

1 000 000,00 1 000 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

6. 900 90026
Budowa altany śmietnikowej przy 

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

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

7. 926 92601

Przebudowa krytej pływalni i 

kompleksowa modernizacja 

pomieszczeń

40 000,00 40 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

1 112 500,00 1 112 500,00 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 

wydatków

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Załącznik do uchwały Nr LIII/510/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Id: F83CF189-DB9C-4A07-AC3D-527F383B8A81. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

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

1. Zwiększenie planu dochodów: 

Dz. 400 Rozdz. 40095  § 6257  o kwotę 1.300.000,00 zł 

Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Rozdz. Pozostała 
działalność § 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 

Zwiększenie planu dochodów w powyższej klasyfikacji spowodowana jest wpływem do budżetu 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych przez 
gminę w 2021 r. na realizację Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, w ramach którego realizowane są zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” 
oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana 
oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”. 

Dz. 600 Rozdział 60078 § 2030 o kwotę 828.000,00 zł; 

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych); 

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60078 w związku ze złożeniem przez gminę wniosku 
do Wojewody o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 374165T - ul. Rokitek od 
km 0+525 do km 0+975 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego” środkami z budżetu 
państwa na usuwanie skutków wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej. Zadanie gmina planuje zrealizować w bieżącym roku. Koszt remontu 
drogi kalkuluje się w wysokości 1.128.000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 
828.000,00 zł, wkład własny gminy przewiduje się na poziomie 300.000,00 zł.  

 

2. Zwiększenie planu wydatków: 

Dz. 600 Rozdział 60078 § 4270 o kwotę 1.128.000,00 zł; 

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług 
remontowych; 

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 374165T 
- ul. Rokitek od km 0+525 do km 0+975 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”. Gmina 
Sandomierz planuje zrealizować w bieżącym roku zadanie związane z modernizacją ulicy Rokitek w 
Sandomierzu. Droga została uszkodzona w wyniku działania niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego. Zadanie polegające na jej remoncie zostało zgłoszone do dofinansowania ze 
środków przeznaczonych na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej. Prognozowane dofinansowanie ze strony budżetu Państwa może 
wynieść maksymalnie 80% kosztów branży drogowej tj. 828 000,00 zł.  Ewentualnie przyznane środki 
z dofinansowania muszą zostać rozliczone do końca bieżącego roku budżetowego. Z uwagi na 
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ograniczony czas na ogłoszenie procedury przetargowej, realizację oraz rozliczenie zadania zasadnym 
jest wprowadzenie zmian do budżetu  na najbliższej sesji Rady Miasta.  

 

Dz. 900 Rozdział 90001 § 6050 o kwotę 1.000.000,00 zł; 

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy odcinka 
kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ulicy Rokitek w Sandomierzu. Zadanie będzie 
realizowane przy okazji remontu drogi gminnej ul. Rokitek od km 0+525 do km 0+975 celem 
zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Całość zadania obejmująca branżę drogową oraz branżę 
sanitarną (budowa odcinka kanalizacji deszczowej tłocznej) zgodnie z opracowanym kosztorysem 
inwestorskim wynosi ok. 2 128 000, 00 zł. Koszt wykonania branży sanitarnej jest kosztem 
niekwalifikowanym i w całości musi zostać pokryty ze środków własnych gminy. 
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