
U C H W A Ł A   Nr XXXIX / 371 /   2006 
 

R A D Y     M I A S T A      S A N D O M I E R Z A 
 

z dnia  18 pa�dziernika 2006 r. 
w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2006 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym                       
( Dz. U. z 2001 r. , Nr  142 poz. 1591 z pó�n .  zm. ) oraz art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.       
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami ) 

Rada Miasta Sandomierza  
uchwala, co nast�puje:  

§ 1. 
 

Zwi�ksza si� wydatki w bud�ecie miasta : 
 
Dz.700      rozdz.           70095   §          2580     o kwot�            59.000,00 zł 
 
Dz.600      rozdz.           60016   §          4210     o kwot�          100.000,00 zł 
 
Dz.600      rozdz.           60016   §          4270     o kwot�          100.000,00 zł 
 
Dz.600      rozdz.           60016   §          4300     o kwot�          200.000,00 zł 
 
Dz.700      rozdz.           70005   §          4300     o kwot�            15.000,00 zł    
 
Dz.700      rozdz.           70095   §          4300     o kwot�            40.000,00 zł     
 
Ł�cznie                                                                                      514.000,00 zł                                                                             
 

§ 2. 
 

Zmniejsza si� wydatki w bud�ecie miasta : 
 
Dz.600      rozdz.           60004   §          6230     o kwot�            59.000,00 zł 
 
Dz.700      rozdz.           70005   §          4170     o kwot�            15.000,00 zł     
 
Dz.700      rozdz.           70095   §          4170     o kwot�            40.000,00 zł 
 
Ł�cznie                   114.000,00 zł 
 

§ 3. 
 

Zwi�ksza si� dochody w bud�ecie miasta : 
 
Dz. 756      rozdz.          75615    §          0310     o kwot�         400.000,00 zł  

 
§ 4. 

 
Wykonanie Uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

§ 5. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego . 

§ 6. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia . 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 
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U Z A S A D N I E N I E  
 
I.  
 
Zwi�kszenie wydatków bud�etowych  : 
 
Dz. 700 Rozdz. 70095 §   2580   o kwot� 59.000,00 zł 
Dz. Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalno�� § Dotacja podmiotowa z bud�etu dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – PGK i M 
 
Zwi�kszenie planu dotacji dla PGK i M Sandomierz z przeznaczeniem na wymian� stolarki okiennej.  
 
 
Zmniejszenie wydatków bud�etowych  : 
 
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6230 o kwot� 59.000,00 zł 
Dz. Transport Rozdz. Lokalny Transport Zbiorowy § Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych – Dotacja na zakup autobusu dla PGK i M S - rz. 
 
Zmniejszenie planu dotacji dla PGK i M Sandomierz z przeznaczeniem na zakup autobusu, ze 
wzgl�du na ró�nic� pomi�dzy pierwotnie planowanym a rzeczywistym kosztem zakupu.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. 
 
Dokonuje si� zmian w bud�ecie, ze wzgl�du na zmian� klasyfikacji bud�etowej : 
 
 
Zwi�kszenie wydatków bud�etowych  : 
 
Dz. 700 Rozdz. 70005 §   4300   o kwot�  15.000,00 zł 
Dz. Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka Gruntami i Nieruchomo�ciami § Zakup usług 
pozostałych 
 
Dz. 700 Rozdz. 70095 §   4300   o kwot�  40.000,00 zł 
Dz. Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalno�� § Zakup usług pozostałych 
 
 
Zmniejszenie wydatków bud�etowych  : 
 
Dz. 700 Rozdz. 70005 §   4170   o kwot�  15.000,00 zł 
Dz. Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka Gruntami i Nieruchomo�ciami § Wynagrodzenia 
bezosobowe 
 
Dz. 700 Rozdz. 70095 §   4170   o kwot�  40.000,00 zł 
Dz. Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalno�� § Wynagrodzenia bezosobowe 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
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Zwi�kszenie dochodów bud�etowych 
 
 
Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310  o kwot� 400.000,00 zł 
Dz. Wypływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych                       
§  Podatek od nieruchomo�ci  
 
Zwi�kszenie planu w podatku od nieruchomo�ci osób prawnych spowodowane jest zło�eniem korekt 
deklaracji podatkowych przez Pilkington Poland , w zwi�zku z przeprowadzon� kontrol� podatkow� 
przez Wydział Finansowy UM Sandomierz. 
 
 
Zwi�kszenie wydatków bud�etowych  : 
 
 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4210, 4270, 4300  o kwot� 400.000,00 zł 
Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych. 
 

• W ulicy Katedralnej znajduje si� �ciek uliczny wykonany z brukowca, który w wyniku 
wieloletniej dewastacji i degradacji uległ znacznemu zniszczeniu. Sytuacja obecna zagra�a 
bezpiecze�stwu poruszania si� pieszych oraz grozi niebezpiecze�stwem przenikania wód 
opadowych w podło�e lessowe co mo�e grozi� w okresie jesiennym oraz wiosennym 
powstaniem osuwisk skarpy w tym rejonie. Proponuje si� rozebranie istniej�cego �cieku                  
i odtworzenie go z kostki granitowej z jednoczesnym zako�czeniem wylotu poprzez odcinek 
odwodnienia deszczowego.  

 
• Ulica 	ydowska po przeprowadzonych robotach budowlanych polegaj�cych na wymianie 

sieci S/n linii o�wietlenia ulicznego oraz zabudowie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb 
Urz�du Miejskiego w Sandomierzu wymaga pilnego odtworzenia.  

             Proponuje si� wymian� istniej�cej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnie granitow�,   
             która znacznie poprawi estetyk� oraz zapewni bezpieczne poruszanie si� pieszych oraz   
             niepełnosprawnych. 
 

• W zwi�zku z faktem przej�cia przez Gmin� Sandomierz ulicy Baczy�skiego, której 
nawierzchnia na odcinku od Basenu Letniego do progu zwalniaj�cego nie nadaje si� do u�ytku 
(istniej�ca nawierzchnia asfaltowa uległa degradacji uniemo�liwiaj�cej remont cz�stkowy).  

             Proponuje si� uło�enie nowej nawierzchni asfaltowej w ilo�ci ok. 600 m2. 
 

• Na zapleczu Domu Kultury wykonano remont chodników, parkingu oraz ogrodzenia. 
Istniej�ca nawierzchnia asfaltowa w tym obr�bie po przeprowadzonych pracach remontowych 
uległa znacznemu pogorszeniu i nie zapewnia w chwili obecnej mo�liwo�ci odprowadzenia 
wód opadowych do istniej�cej kanalizacji deszczowej gro��c tym samym zniszczeniu                   
w okresie zimowym wyremontowanych elementów infrastruktury drogowej. 

             Proponuje si� uło�enie nowej nawierzchni asfaltowej w ilo�ci ok. 600 m2. 
 

• Ulica D�browskiego nie posiada kanalizacji deszczowej, jedynym sposobem odwodnienia jej 
jest powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w kierunku studzienek deszczowych w 
ulicy Ró�anej. Po przygotowaniu powierzchni pod warstw� �cieraln� stwierdzono liniowe 
odkształcenia w profilu podłu�nym. W zwi�zku z powy�szym nale�ało uło�y� dodatkow� 
warstw� profilacyjn� gr. 6 cm na powierzchni 100 m2. 

 
• W trakcie remontu infrastruktury drogowej na terenie administrowanym przez Sandomierska 

Spółdzielnie Mieszkaniow� w ramach współfinansowania przez obie strony wynikło wiele 
robót dodatkowych. Powstały one z poszerzenia zakresu prowadzonych robót remontowych 
wynikłych z bardzo złego stanu technicznego oraz licznych petycji mieszka�ców                           
o zwi�kszenie zakresu.  

             Proponuje si� zwi�kszenie limitu materiału budowlanego przekazywanego dla SSM                                   
             o 70.000,00 zł z uwagi  na fakt, i� warto�� materiału stanowi jedynie 40 % warto�ci robót   
             budowlanych, a wykonane kompleksowe remonty zapewni� normalne u�ytkowanie powy�szej   
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             infrastruktury bez  ponoszenia kosztów ich dora�nego remontowania przez nast�pne lata. 
 

• Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej ulicy Zarzekowickiej podniosła si� rz�dna wysoko�ci 
niwelety drogi co pogorszyło mo�liwo�� dost�pu do drogi poprzez zjazdy z posesji 
poło�onych poni�ej drogi. Proponuje si� wykonanie zjazdów z masy asfaltowej z ulicy 
Zarzekowickiej na posesje w celu likwidacji powy�szych utrudnie�. 

 
• Zwi�kszenie o kwot� 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomiary  ewidencyjne  dróg wraz             

z inwentaryzacj� istniej�cego oznakowania drogowego w celu zało�enia ksi��ki dróg 
miejskich oraz inwentaryzacji istniej�cego oznakowania pionowego i poziomego dróg w celu 
opracowania schematu organizacji ruchy Miasta Sandomierza. 

      Obowi�zek jej sporz�dzenia wynika z tre�ci art 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o             
      drogach publicznych ( t.j. Dz.U.  z 2004 r, Nr 204, poz. 2086) oraz z rozporz�dze� Ministra   
      Infrastruktury: z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu  numeracji i ewidencji dróg  
      publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów  
      nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582) oraz z  
      dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporz�dzania informacji oraz gromadzenia i  
      udost�pniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach  
      (Dz.U. z 2005 r, Nr 67, poz. 583). 

 


