
 

 

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Sandomierz 

 

 
I. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 25 stycznia 

b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza. 

W analizowanym okresie: 

 

1. Plan dochodów ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 492.583,00 zł, w tym: 

1.1. dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 492.583,00 zł, z tego: 

- z subwencji ogólnej – uległy zmniejszeniu o kwotę 102.854,00 zł 

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 31.993,00 zł 

     - pozostałe dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 421.722,00 zł,  

       

 

2. Plan wydatków ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 492.583,00 zł, w tym: 

2.1. plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 781.083,00 zł,  

2.2.  plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 288.500,00 zł – są to wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym 

2.2.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zwiększone 

o kwotę 222.495,00 zł; 

Powyższe zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych spowodowane są m.in. 

-  zapisem art. 1 ust. 38 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od dnia 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z powyższym dokonano korekty 

dochodów oraz wydatków zabezpieczonych w budżecie z przeznaczeniem  na wynagrodzenia dla 

inkasentów opłaty targowej 

- zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej pismo ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku.   

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych gmin naliczone zostały 

zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  w 

roku 2021 (Dz.U. poz. 2384). Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane o liczbie 

uczniów i etatów nauczycieli wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 

2020 roku.  

- informacją  Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach o zmianie 

kwot spłat pożyczki w roku budżetowym 2021 oraz w latach 2022-2029, wyliczonej w wysokości 

proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców) dla Gminy Sandomierz, w związku z wcześniejszą 

spłatą pożyczki w roku 2020. Z uwagi na powyższe wysokość kwot zobowiązań Związku dla Gminy 

Sandomierz przedstawia się następująco: 

w latach 2021-2028- roczna wysokość zobowiązań wynosi 88.770,00 zł, w roku 2029- 86.301,00 zł. 

- zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych, w tym wydatków na budowę parkingów na terenie miasta 

oraz dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn.: „Przebudowa skrzyżowania 

ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo” 

 

 

 

 



Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041 

zostały zachowane. 

Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości 

zostały pokryte dochodami bieżącymi. 

 

 

 


