
       Zał. nr 8 do uchwały Nr XXIX/325/2021

       Rady  Miasta sandomierza

       z dnia 25 stycznia 2021 r.

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane z 

realizacją 

statutowych 

zadań

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem 

środków, o 

których mowa 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Przejęcie od Gminy Obrazów części 

zadania w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego - przewóz osób na odcinku 

trasy pomiędzy granicą administracyjną 

Gminy Sandomierz, a miejscowością 

Chwałki w Gminie Obrazów linią 

komunikacyjną nr 4

600 60004 2310 8 676,80 8 676,80 8 676,80 8 676,80

Letnie utrzymanie dróg powiatowych 600 60014 2320 110 000,00 110 000,00 110 000,00 56 550,00 43 450,00 10 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu 

Sandomierskiego na realizację zadania pn. 

"Przebudowa skrzyżowania ulic 

Mickiewicza i Armii Krajowej w 

Sandomierzu na rondo"

600 60014 6300 235 500,00 235 500,00 235 500,00

Ogółem 118 676,80 354 176,80 118 676,80 56 550,00 52 126,80 0,00 10 000,00 235 500,00 235 500,00 0,00 0,00

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w 

drodze umowy lub porozumienia

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na 

podstawie porozumień między j.s.t.

Świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

Wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem 

środków, o 

których mowa 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

Wydatki 

na 

obsługę 

długu 

(odsetki)

Wydatki

z tytułu 

poręczeń

i gwarancji

Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie 

akcji i 

udziałów

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na 

zadania bieżące

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania Dział Rozdział § Dochody ogółem
wniesienie 

wkadów do 

spółek 

prawa 

handlowego


