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UCHWAŁA NR LIV/471/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d”, lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.). Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XLV/389/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok, 

1) 

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
- „1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 17 738 270,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z: 

wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 
16 637 031,00 zł 

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 101 138,00 zł 

innych źródeł w kwocie – 1 000 101,00 zł 

§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
- „2) Przychody budżetu w wysokości 20 368 565,00 zł, rozchody w wysokości 2 630 295,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5” 

2) 

§ 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
- „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17 738 270,00 zł; w tym kredyty, 
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą 
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii 
Europejskiej w kwocie 16 637 031,00 zł” 

§ 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
- „4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13 918 162,00 zł” 

3) 

§ 10 pkt 1 lit ”b” otrzymuje brzmienie: 
- „b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17 738 270,00 zł w tym do zaciągania kredytów, 
pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem 
dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - 
w kwocie 16 637 031,00 zł” 

§ 10 pkt 1 lit”d” otrzymuje brzmienie: 
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- „d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyprzedzające 
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 
w kwocie 13 918 162,00 zł w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów 
wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami 
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 13 918 162,00 zł” 

§ 2. 
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Tadeusz Frańczak
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Uzasadnienie

Wprowadzając do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu oraz zmniejszając kwotę planowych do emisji papierów wartościowych należy zmniejszyć 
deficyt budżetowy , zmienić załącznik nr. 3, 3a, 4, 4a oraz 5 do uchwały oraz limity zadłużenia 
i upoważnienia Burmistrza Miasta na rok 2010. 



Załączniki binarne
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budżet zał. 3
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Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 3 listopada 2010 r.

budżet zał. 4

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 3 listopada 2010 r.

budżet zał. 4a

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 3 listopada 2010 r.

budżet zał. 5
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Arkusz1

		

																						„Załącznik Nr 1								„Załącznik Nr 3

																						do uchwały Nr LIV/471/2010								do uchwały Nr XLV/389/2010

																						Rady Miasta Sandomierza								Rady Miasta Sandomierza

																						z dnia 03.11.2010r.								z dnia 29.01.2010r.

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

						W-8																												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)		Łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione do 31.12.2009 r.		Planowane wydatki																		Lata realizacji		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

														rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania										2011 r.		2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 roku

																dochody własne jst		kredyty
i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych  źr.*				środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

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

		1.		600		60016		Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego		2,119,006.77		111,308.77		2,007,698.00		1,300,000.00		0.00				707,698.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2007-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		2.		600		60016		Ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa		225,342.11		175,342.11		50,000.00		50,000.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2007-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		3.		600		60016		Budowa ul. Kochanowskiego		2,600,000.00		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00				0.00		0.00		2,500,000.00		0.00		0.00		2010-2011		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		4.		900		90095		Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego		17,206,349.90		906,349.90		12,300,000.00		2,531,760.00		0.00				0.00		9,768,240.00		4,000,000.00		0.00		0.00		2005-2011		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		5.		900		90095		Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II		9,348,879.62		648,879.62		6,400,000.00		2,365,020.00		0.00				0.00		4,034,980.00		2,300,000.00		0.00		0.00		2006-2011		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		6.		900		90095		Mury obronne		438,500.00		38,500.00		50,000.00		50,000.00		0.00				0.00		0.00		350,000.00		0.00		0.00		2009-2011		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		7.		900		90015		Ul.Mickiewicza- budowa oświetlenia		140,617.00		10,617.00		130,000.00		130,000.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2009-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		8.		900		90015		Ul.Zarzekowice - budowa oświetlenia		181,317.94		11,317.94		170,000.00		170,000.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2009-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		9.		926		92605		Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu		34,579,517.63		372,710.00		100,000.00		100,000.00		0.00				0.00		0.00		7,536,484.28		11,508,370.18		15,061,953.17		2008-2013		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		10.		700		70095		Budownictwo socjalne		2,116,124.00		66,124.00		2,050,000.00		2,050,000.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2009-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		11.		801		80104		Przedszkole Nr 5 i 6		9,903,816.00		103,816.00		100,000.00		100,000.00		0.00				0.00		0.00		5,000,000.00		1,700,000.00		3,000,000.00		2008-2013		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		12.		926		92601		Budowa boiska "Orlik"		1,202,500.00		29,500.00		1,173,000.00		340,000.00		0.00				833,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2009-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		13.		801		80101		Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 -oświetlenie		23,490.00		5,490.00		18,000.00		18,000.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2009-2010		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		14.		720		72095		"e-świętokrzyskie  Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"		86,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00		0.00				0.00		0.00		85,000.00		0.00		0.00		2010-2011		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		15.		720		72095		"e-świętokrzyskie  Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS"		384,499.00		0.00		135,226.00		20,284.00		0.00				0.00		114,942.00		140,417.00		108,856.00		0.00		2010-2012		Urząd Miejski          w Sandomierzu

		16.		600		60016		Budowa drogi lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska Bis do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych		6,001,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00		0.00				0.00		0.00		6,000,000.00		0.00		0.00		2010-2011		Urząd Miejski          w Sandomierzu

										86,556,959.97		2,479,955.34		24,785,924.00		9,327,064.00		0.00				1,540,698.00		13,918,162.00		27,911,901.28		13,317,226.18		18,061,953.17

		* 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
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										Załącznik nr 2										Załącznik nr 3a

										do uchwały Nr LIV/471/2010										do uchwały Nr XLV/389/2010

										Rady Miasta Sandomierza										Rady Miasta Sandomierza

										z dnia 03.11.2010r.										z dnia 29.01.2010r.

		W-15						Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.														w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

										rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)		w tym źródła finansowania

												dochody własne jst		kredyty
i pożyczki		dotacje i środki pochodzące
z innych  źr.*				środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

		1		2		3		4		5		6		7				8		9		10

		1.		600		60016		Ul.Powiśle - chodnik		100,000.00		100,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		2.		900		90015		Ul.Łukawska - budowa oświetlenia		22,000.00		22,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		3.		900		90015		Ul.Portowa i Brzeskiego - budowa oświetlenia		150,000.00		150,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		4.		801		80110		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		5.		801		80101		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4		500,000.00		500,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		6.		900		90095		Plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego-Lina		50,000.00		50,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		7.		700		70005		Zakup nieruchomości		300,000.00		300,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		8.		750		75023		Sprzęt komputerowy		10,000.00		10,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		9.		926		92605		Zakup wyposażenia stadionu		385,336.00		385,336.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		10.		600		60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 - ul.Lubelska  - projekt		80,000.00		80,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		11.		600		60016		ul. Patkowskiego - projekt		50,000.00		50,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		12.		700		70095		Nadbudowa budynków ul.Lubelska 27 i 29		850,000.00		850,000.00		0.00				0.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		13.		801		80101		Radosna Szkoła - budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 4		290,450.00		175,000.00		0.00				115,450.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

		14		926		92601		Dostawa montaż i uruchomienie lodowiska składanego sezonowego w ramach pilotazowego programu rządowego"Biały Orlik"		900,000.00		600,000.00		0.00				300,000.00		0.00		Urząd Miejski              w Sandomierzu

										4,687,786.00		4,272,336.00		0.00				415,450.00		0.00

		* 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
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		Dochody budżetu gminy na 2009 r.

		Dział		Rozdział		§		Treść		Dochody bieżące		Dochody majątkowe

		1		2		3		4		5		6

		Dochody ogółem



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................



1 (2)

		Dochody budżetu gminy na 2009 r.

		Dział		Rozdział		§		Treść		Dochody bieżące		Dochody majątkowe

		1		2		3		4		5		6

		700		70005		.0760		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				$10,000.00

		700		70005		.0770		dochody ze sprzedaży majątku				$1,590,000.00

		600		60016		6298		środki pozyskane na dof.zadań własnych pozyskanych z innych źródeł				$60,000.00

		801		80104		6290		środki pozyskane na dof.zadań własnych pozyskanych z innych źródeł				$200,000.00

		900		90095		6298		środki pozyskane na dof.zadań własnych pozyskanych z innych źródeł				$8,288,722.00

		926		92605		6290		środki pozyskane na dof.zadań własnych pozyskanych z innych źródeł				$300,000.00

		Dochody ogółem										$10,448,722.00



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................



2

		Wydatki budżetu gminy na  2009 r.

																						w  złotych

		Dział		Rozdział		Nazwa		Plan
na 2009 r.		w tym:

										Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe

												Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na na obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji		Pozostałe

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		Ogółem wydatki
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Nr 4

				Załącznik Nr 3		Załącznik Nr 4

				do uchwały Nr LIV/471/2010		do uchwały Nr XLV/389/2010

				Rady Miasta Sandomierza		Rady Miasta Sandomierza

				z dnia 03.11.2010r.		z dnia  29.01.2010r.

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

												w zł

		L.p.		Źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012

								2011 rok		2012 rok		Razem 2011 - 2012

		I		Ogółem wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00

				- środki z budżetu j.s.t.		0.00		0.00		0.00		0.00

				- środki z budżetu krajowego		0.00		0.00		0.00		0.00

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0.00		0.00		0.00		0.00

		II		Ogółem wydatki majątkowe		18,936,226.00		14,061,901.28		11,617,226.18		25,679,127.46

				- środki z budżetu j.s.t.		5,018,064.00		5,309,205.14		5,781,493.09		11,090,698.23

				- środki z budżetu krajowego		0.00		0.00		0.00		0.00

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		13,918,162.00		8,752,696.14		5,835,733.09		14,588,429.23

				Ogółem wydatki		18,936,226.00		14,061,901.28		11,617,226.18		25,679,127.46

				- środki z budżetu j.s.t.		5,018,064.00		5,309,205.14		5,781,493.09		11,090,698.23

				- środki z budżetu krajowego		0.00		0.00		0.00		0.00

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		13,918,162.00		8,752,696.14		5,835,733.09		14,588,429.23
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												"Załącznik Nr 4								"Załącznik Nr 4a

												do uchwały Nr LIV/471/2010								do uchwały Nr XLV/389/2010

												Rady Miasta Sandomierza z dnia 03.11.2010r.								Rady Miasta Sandomierza z dnia 29.01.2010r.

				Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20….

														źródło		kwota						2011rok		2012rok		po 2012 roku

		1.		Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Świętokrzyskiego  2007-2013		2010-2011		Urząd Miejski w Sandomierz		720		72095		Wartość zadania:		86,000.00		0.00		1,000.00		85,000.00		0.00		0.00

				Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu										- środki z budżetu j.s.t.						1,000.00		19,900.00		0.00		0.00

				Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										- środki z budżetu krajowego

				Projekt:"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0.00		65,100.00		0.00		0.00

		2.		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013		2010-2012		Urząd Miejski w Sandomierz		720		72095		Wartość zadania:		384,499.00		0.00		135,226.00		140,417.00		108,856.00		0.00

				Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu										- środki z budżetu j.s.t.						20,284.00		21,063.00		27,308.00		0.00

				Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										- środki z budżetu krajowego

				Projekt:"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						114,942.00		119,354.00		81,548.00		0.00

		3.		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013		2005-2010		Urząd Miejski w Sandomierzu		900		90095		Wartość zadania:		17,206,349.90		906,349.90		12,300,000.00		4,000,000.00		0.00		0.00

				Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu j.s.t.						2,531,760.00		800,000.00		0.00		0.00

				Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu										- środki z budżetu krajowego

				Projekt: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9,768,240.00		3,200,000.00		0.00		0.00

		4.		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013		2006-2010		Urząd Miejski w Sandomierzu		900		90095		Wartość zadania:		9,348,879.62		648,879.62		6,400,000.00		2,300,000.00		0.00		0.00

				Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu										- środki z budżetu j.s.t.						2,365,020.00		700,000.00		0.00		0.00

				Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu										- środki z budżetu krajowego

				Projekt: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4,034,980.00		1,600,000.00		0.00		0.00

		5.		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013		2008-2013		Urząd Miejski w Sandomierzu		926		92605		Wartość zadania:		34,579,517.63		372,710.00		100,000.00		7,536,484.28		11,508,370.18		15,061,953.17

				Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.										- środki z budżetu j.s.t.						100,000.00		3,768,242.14		5,754,185.09		7,530,976.59

				Działanie: 5.3  Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.										- środki z budżetu krajowego

				Projekt:Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu										środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0.00		3,768,242.14		5,754,185.09		7,530,976.58

				Ogółem wydatki majątkowe												61,605,246.15		1,927,939.52		18,936,226.00		14,061,901.28		11,617,226.18		15,061,953.17

				- środki z budżetu j.s.t.																5,018,064.00		5,309,205.14		5,781,493.09		7,530,976.59

				- środki z budżetu krajowego

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych																13,918,162.00		8,752,696.14		5,835,733.09		7,530,976.58
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		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.



								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2010 r.





		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						20,368,565.00

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 941 do 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957		101,138.00

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931		19,267,326.00

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955		1,000,101.00

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						2,630,295.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		130,295.00

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)		§ 982		2,500,000.00

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995











Załacznik nr 5
do uchwały Nr LIV/471/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 03.11.2010r.		Załącznik nr  5
do uchwały  Nr XLV/389/2010 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 29.01.2010r.








