
UCHWAŁA NR XLIX/650/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta :
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 7 000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70095 § 0640 o kwotę 35 000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 23 702,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0580 o kwotę 55 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 25 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 2370 o kwotę 40 000,00 zł
Razem: 195 702,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 21 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 32 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 34 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 68 702,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90019 § 6230 o kwotę 40 000,00 zł
Razem: 195 702,00 zł

§ 3. 
Załącznik nr 12 „Dotacje celowe w 2017 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 
30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Id: EB644090-2CE7-4A55-BB36-7F251AD1D13D. Uchwalony Strona 2 z 2



     Zał. nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 
     Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2017 r.
w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania

Jednostka 
otrzymuj ąca 

dotację Kwota dotacji 
1 2 3 4 5 6

1 600 60014 Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu
Powiat 
sandomierski 250 000,00 zł

2 600 60016
Przywrócenie infrastruktury drogowej zniszczonej przez nawałnice, wichury, huragany w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na 
terenie Gminy Czersk Gmina Czersk 30 000,00 zł

3 801 80120
Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną 
w Sandomierzu

Powiat 
sandomierski 50 000,00 zł

4 851 85111 Zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału PaliatywnegoSzpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
SSDŚ                      
w Sandomierzu 25 000,00 zł

5 851 85111 Zakup pomp infuzyjnych dla Oddziału Onkologii Klinicznej  Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
Wojewódzki Szpital 
w Tarnobrzegu

15 000,00 zł

6 921 92110 Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją 
twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA

Powiat 
sandomierski 50 000,00 zł

1 010 01095
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. 
Kościuszki w Sandomierzu PZD w Sandomierzu

22 200,00 zł

2 851 85154 Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków 
oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 40 000,00 zł

3 851 85154
Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci  i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert 20 000,00 zł

4 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 35 000,00 zł

5 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 10 000,00 zł
6 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna  osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 000,00 zł
7 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 000,00 zł
8 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 000,00 zł
9 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 000,00 zł
10 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 10 000,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/650/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 listopada 2017 r.
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11 851 85195 Prowadzenie programów integrujacych dzieci i młodzież niepelnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 000,00 zł
12 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 000,00 zł

13 851 85195 Dzialalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 10 000,00 zł

14 851 85195 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 7 000,00 zł
15 851 85195 Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 10 000,00 zł

16 855 85505 Dotacja celowa dla Żłobka "Dziecięcy Świat" Mściów Żłobek 8 000,00 zł

17 900 90013 Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz konkursy ofert 80 000,00 zł

18 900 90019 Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
Podmiot wskazany 
uchwałą Rady 30 000,00 zł

19 900 90019
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia 
grzewcze 

Podmiot wskazany 
uchwałą Rady 90 000,00 zł

20 921 92120 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu
Podmiot wskazany 
uchwałą Rady 
Miasta

20 000,00 zł

21 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 25 000,00 zł

22 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 40 000,00 zł

23 921 92195 Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 3 000,00 zł

24 921 92195 Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego Konkursy ofert 2 000,00 zł

25 921 92195
Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju 
świadomości narodowej Konkursy ofert 2 000,00 zł

26 921 92195
Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk 
niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Sandomierzu Konkursy ofert 5 000,00 zł

27 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 000,00 zł
28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 18 000,00 zł
29 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 000,00 zł
30 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł
31 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert 90 000,00 zł
32 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert 25 000,00 zł
33 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 274 000,00 zł

34 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkoatletyki Konkursy ofert 55 000,00 zł
35 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert 471 000,00 zł

36 926 92695
Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodziezy w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie 
sportowym Konkursy ofert 15 000,00 zł

37 926 92695 Prowadzenie szolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 000,00 zł
OGÓŁEM 1 939 200,00 zł
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Uzasadnienie

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

- zwiększenie planu dochodów:

Dz. 600 Rozdział 60016 § 0970 o kwotę 7.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów;

- wpływ kary umownej z tytułu niewykonania w terminie dokumentacji projektowej zadania pn. „
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul.Piszczele (2016-2017).

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0920 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy
z pozostałych odsetek;

- wpływy z odsetek od nieterminowo dokonywanych płatności z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste gruntu i dzierżawy gruntów.

Dz. 700 Rozdział 70095 § 0640 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- wpływy z tytułu kosztów upomnień;

Dz. 758 Rozdział 75814 § 0920 o kwotę 23.702,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Wpływy z pozostałych odsetek

- wpływy z odsetek rachunków bankowych Gminy Sandomierz;

Dz. 900 Rozdział 90019 § 0580 o kwotę 55.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłati kar za korzystanie ze środowiska § Wpływy z tytułu
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

- wpływy z tytułu kary pieniężnej wymierzonej decyzją nr NK.6132.1.2017.MGL z dnia 05.10.2017
r. za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Dz. 900 Rozdział 90095 § 0750 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy
z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z parkingu przy Pl.Poniatowskiego 1 i 3.

Dz. 900 Rozdział 90095 § 2370 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy do
budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego;

Wpływy dokonywane przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie”, z tytułu
nadwyżki środków obrotowych- zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały nr XXXIII/395/2016 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 23.11.2016 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Targowiska Miejskie. Samorządowy Zakład Budżetowy”.
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- zwiększenie planu wydatków:

Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 21.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami § Zakup
materiałów i wyposażenia;

Zwiększa się plan wydatków na zakup stalowo-żeliwnych koszy na śmieci, celem rozmieszczenia na
ulicach miasta oraz zakup pojemników na przeterminowane leki.

Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 32.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami § Zakup
usług pozostałych;

Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów planowanego w drodze postępowania
egzekucyjnego wykonania zastępczego niewykonanego obowiązku wynikającego z decyzji
Burmistrza Miasta Sandomierza znak: NK.6236.1.2017.AKE z dn. 10 maja 2017 r. w sprawie
wywozu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania tj. magazynowanych na terenie
nieruchomości nr ewid. działki 1094/1, zlokalizowanej przy ul. Opatowskiej 21,
oraz na pokrycie kosztów transportu zakupionych śmietniczek ulicznych;

Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 34.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oczyszczanie miast i wsi § Zakup
usług pozostałych;

W związku z wyczerpaniem się w miesiącu styczniu środków zabezpieczonych na realizację zadania
Zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/2017, zaistniała nieprzewidziana wcześniej,
a nie wynikająca z winy Zamawiającego potrzeba dokupienia usługi w zakresie odśnieżania. Biorąc
pod uwagę utrzymujące się wówczas intensywne opady śniegu i niskie temperatury, istniała
konieczność kontynuowania zimowego utrzymania dróg gminnych. Należy podkreślić, iż usługa ta
wymagała natychmiastowego wykonania z uwagi na konieczność ochrony interesu publicznego.
W związku z powyższym środki konieczne do rozliczenia innych, bieżących usług z zakresu
oczyszczania miasta, a także ewentualnych usług z zakresu zimowego oczyszczania dróg są
niewystarczające, istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków w zakresie oczyszczania
miasta.

Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 68.702,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach § Zakup usług pozostałych;

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań polegających na:

- utrzymaniu terenów zieleni miejskiej w okresie zimowym - tj. oczyszczanie terenów zieleni z liści,
gałęzi, śmieci i ich wywóz, zmiatanie chodników, alejek, parkingów, odśnieżanie i posypywanie
ciągów komunikacyjnych materiałem antypoślizgowym, uprzątnięcie roślin sezonowych w donicach
lub posadzonych w gruncie;

- specjalistycznym - korekcyjnym i fitosanitarnym cięciu koron 35 drzew znacznych rozmiarów
rosnących na terenie Starego Miasta metodą alpinistyczną. Celem opisanego cięcia jest zachowanie
wielu ciekawych egzemplarzy drzew, których korony na skutek braku pielęgnacji uległy
nadmiernemu zgęszczeniu. Konsekwencją tego jest ryzyko porażenia drzew przez choroby oraz
zasiedlenia przez szkodniki, co stwarza zagrożenie zasychania pędów i gałęzi, co grozi ich
wywróceniem, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Koszt takiego cięcia dla jednego drzewa wynosi 350,00 zł brutto. Ponadto zaplanowano wycięcie
20 drzew wraz z usunięciem ich korzeni.
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Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6230 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

Zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie uprawnionym
podmiotom kosztów wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze,
zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów
uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska.
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