
UCHWAŁA NR XXXIV/347/2021 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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) 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. Zwiększa się dochody w budżecie: 
Dz. 801 Rozdz. 80101  § 0950 o kwotę 37 114,00 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80104  § 0950 o kwotę 5 444,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295  § 2700 o kwotę 22 065,00 zł 
RAZEM: 64 623,00 zł 

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie: 
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4040 o kwotę 5 856,00 zł 
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4110 o kwotę 2 744,00 zł 
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4040 o kwotę 55 000,00 zł 
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4140 o kwotę 10 000,00 zł 
RAZEM: 73 600,00 zł 

3. Zwiększa się wydatki w budżecie: 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 12 000,00 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 25 114,00 zł 
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 5 444,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3020 o kwotę 300,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 16 500,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 2 880,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 405,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 750,00 zł 
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 1 230,00 zł 
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4220 o kwotę 8 600,00 zł 
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6060 o kwotę 65 000,00 zł 
RAZEM: 178 223,00 zł 
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4. Zwiększa się przychody w budżecie gminy: 
§ 950  o kwotę 40 000,00 zł 

5. § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.610.365,01 zł, który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek 

wtórny) w kwocie 7.500.000,00 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 
2.607.472,00 zł oraz 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  162.893,01 zł, 

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
340.000,00 zł.”. 

6. § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się: 

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 13 110 365,01 zł; 
2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości:  2 500 000,00 zł 
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”. 

§ 2.  
1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 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 4 do Uchwały Nr XXIX/325/2021

Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

w złotych

w tym:

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

1. 600 60016
Budowa miejsc parkingowych na 

terenie miasta Sandomierza w 

rejonie ul. Browarnej

63 005,00 63 005,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

2. 600 60016 Modernizacja ulicy Rokitek 40 000,00 40 000,00

A.      

B.

C.

D. 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu

3. 855 85516

Zakup pierwszego wyposażenia 

celem utworzenia nowych miejsc w 

żłobku przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 6

43 000,00 8 600,00

A.      

B.

C.

D. 

34 400,00 CUW 

4. 926 92601
Zakup kosiarki wrzecionowej do 

boisk
65 000,00 65 000,00

A.      

B.

C.

D. 

MOSiR

211 005,00 176 605,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 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 

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 2021 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. 

realizująca zadanie 

lub koordynująca 

program

rok budżetowy 

2021 

(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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/347/2021
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 24 marca 2021 r.
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Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/325/2021  

Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.  

w złotych

1 2 3 4

13 110 365,01

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 10 000 000,00

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. § 950 340 000,00

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 2 607 472,00

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
§ 906 162 893,01

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 2021 r.

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota

Przychody ogółem:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/347/2021
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 24 marca 2021 r.
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UZASADNIENIE

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

1. Zwiększenie planu dochodów:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 37.114,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów;
Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań w Szkole Podstawowej Nr 3 wynika z otrzymania od
ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A odszkodowania. Na podstawie polisy
PO/00919208/2020 w dniu 19.02.2021 roku została przekazana na rachunek bankowy jednostki kwota
37.113,13 zł na naprawę szkody powstałej po zalaniu w budynku szkoły w wynik pęknięcia wężyka w
toalecie. Środki zostaną przeznaczone na remont zniszczonych pomieszczeń w wyniku zaistniałego
zdarzenia.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0950 o kwotę 5.444,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów;
Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 wynika z
otrzymania od ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A odszkodowania. Na podstawie
polisy PO/00919208/2020 w dniu 05.02.2021 roku została przekazana na rachunek bankowy jednostki
kwota 5.443,63 zł na naprawę szkody powstałej po zalaniu sali lekcyjnej w budynku przedszkola w wynik
awarii wodociągowej. Środki zostaną przeznaczone na remont zniszczonego pomieszczenia w wyniku
zaistniałego zdarzenia.

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2700 o kwotę 22.065,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania w ramach programu
„Wspieraj Seniora – edycja 2021” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu na
podstawie zawartej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 22/WS/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku,
finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w
zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się
na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we
własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. Środki z Funduszu
Przeciwdziałania Covid–19 na realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu wynoszą
22.065,00 zł. Wkład własny gminy w wysokości 5.516,25 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków:

Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4040 o kwotę 5.856,00 zł
Dz. Rodzina Rozdz. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Żłobku przy Przedszkolu
Samorządowym Nr 6.
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Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4110 o kwotę 2.744,00 zł
Dz. Rodzina Rozdz. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § Składki na ubezpieczenia społeczne;
Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Żłobku przy Przedszkolu
Samorządowym Nr 6.

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4040 o kwotę 55.000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji.

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4140 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;

Zmniejszenie planu wydatków PFRON w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

3. Zwiększenie planu wydatków:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych;
celem wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej (obejmującej branżę drogową oraz sanitarną, w
tym zaprojektowanie kanalizacji deszczowo-ciśnieniowej) dla zadania pn. „Modernizacja ulicy Rokitek".
Dokumentacja jest niezbędna celem ubiegania się Gminy Sandomierz o promesę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań w 2022 roku z puli środków związanych z
zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych. Dofinansowanie stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych
zadania. Zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej jest odpowiedzią na rozwiązanie
ważnego problemu społecznego zgłaszanego przez mieszkańców oraz Radnych Rady Miasta Sandomierz.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 12.000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup środków dydaktycznych i książek;

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych zniszczonych podczas zalania. Zakup będzie dokonany ze środków uzyskanych z
odszkodowania.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 25.114,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych;

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na przeprowadzenia
niezbędnych prac remontowych pomieszczeń zniszczonych podczas zalania. Remont ten zostanie
sfinansowany ze środków uzyskanych z odszkodowania.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 5.444,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych;

Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 z przeznaczeniem na przeprowadzenia
niezbędnych prac remontowych podłogi zniszczonej podczas zalania. Remont ten zostanie sfinansowany ze
środków uzyskanych z odszkodowania.

Dz. 852 (Pomoc społeczna) Rozdz. 85295 (Pozostała działalność):
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§ 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 300,00 zł
§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 16.500,00 zł
§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2.880,00 zł
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 405,00 zł
§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 750,00 zł
§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1.230,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania w ramach programu
„Wspieraj Seniora – edycja 2021” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu na
podstawie zawartej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 22/WS/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku,
finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w
zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się
na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we
własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych. Na realizację przedmiotowego zadania gmina

zabezpiecza wkład własny w wysokości 5.516,25 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid–19 na
realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu wynoszą 22.065,00 zł.

Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4220 o kwotę 8.600,00 zł
Dz. Rodzina Rozdz. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § Zakup środków żywności;

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr
6.

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6060 o kwotę 65.000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych;

Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynika z
konieczności zakupu kosiarki wrzecionowej. Jest to niezbędne urządzenie do pielęgnacji murawy sportowej
na Miejskim Stadionie Sportowym MOSiR w Sandomierzu.
W sezonie, dzięki w/w kosiarce można prawidłowo przygotowywać murawę sportową do wydarzeń
sportowych odbywających się na Stadionie Sportowym, a w szczególności do meczy sportowych, gdzie
murawę należy kosić bardzo często. Użytkowana dotychczas od 2010 r. kosiarka zaczęła ulegać coraz
częstszym awariom, a przez to była wykluczona z użytkowania na długie okresy czasu, zanim serwis zdołał
ją naprawić. Sprawiało to bardzo duże utrudnienia w prawidłowym przygotowaniu murawy do wydarzeń
sportowych. Firma serwisowa, podczas ostatniej naprawy oceniła stan techniczny maszyn i zasugerowała
potrzebę zakupu nowego urządzenia. Serwis uwzględnił częstotliwość eksploatacji urządzenia, a zwracając
uwagę na wiek maszyny i problem z dostępnością części zamiennych, ostrzegł że w zbliżającym się sezonie
może wystąpić duży problem z awaryjnością sprzętu.
Przygotowując się do nowego sezonu 2021 r. i biorąc pod uwagę w/w czynniki, istnieje potrzeba zakupu
nowej kosiarki, która będzie pracowała na murawie sportowej Stadionu Sportowego MOSiR w
Sandomierzu przez kolejne lata.

4. Zwiększenie przychodów w § 950 (Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) - o kwotę 40.000,00 zł, z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Rokitek”
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