
UCHWAŁA NR XXII/224/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr l67, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr l38, poz.974, Nr l73, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr l57, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr l06, poz. 675, 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 
567) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020,z 2010 r. Nr 96, poz.620, z 2010 r. 
Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 

185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2011 r.Nr 240, poz.1429) 

Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje : 

§ 1. 

Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

DZ. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 266 765,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 24 352,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 42 927,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 16 284,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 6.771,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 4 300,00 zł 

DZ. 750 rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 38,00 zł 

DZ. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 12 490,00 zł 

DZ. 756 rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 285,00 zł 

DZ. 756 rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 79,00 zł 

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 5 788,00 zł 

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 40 000,00 zł 

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 132,00 zł 

DZ. 851 rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1.606,00 zł 
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DZ. 851 rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 408,00 zł 

DZ. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 4 500,00 zł 

DZ. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 81 133,00 zł 

DZ. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę101 000,00 zł 

DZ. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 12 430,00 zł 

DZ. 926 rozdz. 92695 § 2910 o kwotę1 461,00 zł 

Łącznie 622.749,00 zł 

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 200.000,00 zł 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 140.000,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł 

DZ. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 12 490,00 zł 

DZ. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł 

DZ. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł 

DZ. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę5 000,00 zł 

DZ. 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę4 500,00 zł 

DZ. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 81 133,00 zł 

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 279 626,00 zł 

DZ. 926 rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł 

Łącznie 797 749,00 zł 

§ 3. 

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 140.000,00 zł 

710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł 

750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 8 000,00 zł 

750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł 

Łącznie 175.000,00 zł 

§ 4. 
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W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. dokonuje się następujących zmian: 

- wprowadza się nowe zadania pod nazwą: 

- „ Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu” 

- „ Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza i ul. Ks. Rewery 
i kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu”. 

- „Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu” 

- „ Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltowej wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów 
w Sandomierzu”. 

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego . 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta 

Andrzej Bolewski
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Uzasadnienie

Uzasadnienie 

§ 1. – Zwiększenie dochodów budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 266.765,00 zł 

DZ. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów 

Zwiększenie planu dochodów wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania 
za uszkodzenie infrastruktury( drogi) w czasie nawałnicy w 2011 r. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0470 o kwotę 24.352,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy 
z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. 

Zwiększenie planu ze względu na większe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0490 o kwotę 42.927,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy 
z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST. 

Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia wpływu z wpłaconych kaucji mieszkaniowych. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0760 o kwotę 16.284,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0920 o kwotę 6.771,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami § pozostałe odsetki 

Są to kary umowne za przekroczenie terminu wykonania opracowań geodezyjnych. 

DZ. 700 Rozdział 70095 § 0970 o kwotę 4.300,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów 

Zwiększenie planu ze względu na refundacje kosztów energii elektryczne w budynkach socjalnych. 

DZ. 750 Rozdział 75011 § 2360 o kwotę 38,00 zł 

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Są to 5% dochody gminy związane z udostępnianiem danych osobowych 

DZ. 750 Rozdział 75023 § 0970 o kwotę 12.490,00 zł 

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy Gminy § Wpływy z różnych dochodów 

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych 

DZ. 756 Rozdział 75601 § 0910 o kwotę 285,00 zł 

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych § odsetki od nieterminowych wpłat 

Zwiększenie planu ze względu na pobrane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. 

DZ. 756 Rozdział 75615 § 0690 o kwotę 79,00 zł 
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DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z podatków 
§ Wpływ z różnych opłat 

Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia 

DZ. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 5.788,00 zł 

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz . Wpływy z podatków 
§ Wpływy z różnych opłat 

Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień 

DZ. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 40.000,00 zł 

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonego wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 

DZ. 756 Rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 132,00 zł 

DZ. Dochody od osób fizycznych, prawnych innych jednostek Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z różnych opłat 

Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień 

DZ. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1.606,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów z dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 

Są to wpływy ze zwrotów dotacji od stowarzyszeń. 

DZ. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 408,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. pozostała działalność§ Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 

Są to wpływy ze zwrotów dotacji od stowarzyszeń. 

DZ. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 4.500,00 zł 

DZ. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działalność§ Dotacja rozwojowa 

Zwiększenie dochodów wynika z podpisania umowy przez Gminę Miejską Sandomierz na dofinansowanie 
projektu” Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz” 

DZ. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 81.133,00 zł 

DZ. Dz . Gospodarka komunalna Rozdz. Oświetlenie ulic§ Wpływy z różnych dochodów 

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużytą energie elektryczną. 

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 101.000,00 zł 

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność§ Wpływy z różnych dochodów 

. Zwiększenie planu dochodów wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania 
za uszkodzenie infrastruktury w czasie nawałnicy w 2011 r. 

DZ. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 12.430,00 zł 

DZ. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność§ Wpływy 
z różnych dochodów 

Są to wpływy z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dotyczących Festiwalu 
„ Muzyka w Sandomierzu”, 
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DZ. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 1.461,00 zł 

DZ. Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów z dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 

Są to wpływy ze zwrotów dotacji od stowarzyszeń. 

§ 2. - Zwiększenie wydatków budżetowych :  

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 200.000,00 zł 

DZ. Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług remontowych 

Zwiększenie planu wydatków wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania 
za uszkodzenie infrastruktury( drogi) w czasie nawałnicy w 2011 r. 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 140.000,00 zł 

DZ. Transport i Łączność Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne 

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań : 
-„ Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu” 
o 33 000,00 zł , 

- „ Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza 
i ul. Ks. Rewery i kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu” o 30 000,00 zł 

- „ Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu” 
o kwotę 27 000,00 zł 

- „ Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltowej wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów 
w Sandomierzu” o kwotę 41 000,00 zł 

oraz zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł zadania” Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz 
z poboczem i skarpą ul. Topolowej w Sandomierzu”. 

. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Zakup usług 
pozostałych 

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych wycen w sprawie naliczenia 
opłat adiacenckich. 

DZ. 750 Rozdział 75023 § 4300 o kwotę 12.490,00 zł 

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Zakup usług pozostałych 

Zwiększenie planu ze względu na zwrot opłat sądowych i komorniczych 

DZ. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług pozostałych 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dn.26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, winny być wykorzystane wyłącznie na realizację 
gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego przez Radę Miasta. Ze 
względu na zwiększone wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy 
zwiększyć o tą samą kwotę 

( 30 000,00) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

DZ. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł 
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DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup materiałów 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dn.26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, winny być wykorzystane wyłącznie na realizację 
gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego przez Radę Miasta. Ze 
względu na zwiększone wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy 
zwiększyć o tą samą kwotę 

( 10 000,00) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

DZ. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych 

Zwiększenie wydatków związane jest z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne. 

DZ. 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 4.500,00 zł 

DZ. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działalność§ Zakup usług pozostałych 

Zwiększenie wydatków wynika z podpisania umowy przez Gminę Miejską Sandomierz na dofinansowanie 
projektu” Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz” W ramach tego 
projektu będą przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające zainteresowania matematyczne dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniem mowy, zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

DZ. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 81.133,00 zł 

DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie uliczne § Zakup energii 

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanych refundacji z SORH za zużytą energie elektryczną. 

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 279.626,00 zł 

DZ. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych 

Zwiększenie planu wydatków wynika z dopłaty do uprzednio wypłaconej bezspornej części odszkodowania 
za uszkodzenie infrastruktury w czasie nawałnicy w 2011 r. 

DZ. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 15.000,00 zł 

DZ. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych 

Zwiększenie wydatków związane jest z konieczności przeniesienia kwoty 15 000,00 zł do dotacji celowych 
do zadania„ Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”. 

§ 3. § 3- Zmniejszenie wydatków budżetowych :  

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 140.000,00 zł 

DZ. Transport. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług remontowych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 140 000,00 zł zabezpieczonej 
w budżecie w paragrafie 4270 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do zadań inwestycyjnych pn ” 

- „ Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu” 
o 33 000,00 zł , 

- „ Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza i ul. Ks. Rewery 
i kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu” o 30 000,00 zł 

- „ Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu” o kwotę 27 000,00 
zł 

- „ Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltowej wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów 
w Sandomierzu” o kwotę 41 000,00 zł 
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oraz zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł zadania” Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz 
z poboczem i skarpą ul. Topolowej w Sandomierzu”. 

DZ. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł 

DZ. Działalność usługowa Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego§ Zakup usług pozostałych 

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności przy wykonywaniu planów zagospodarowań 

DZ. 750 Rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 8.000,00 zł 

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
§ Wynagrodzenia bezosobowe 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 8 000,00 zł do dotacji celowych do 
zadania„ Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”. 

DZ. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł 

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług 
pozostałych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 7 000,00 zł do dotacji celowych do 
zadania„ Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”. 
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