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UCHWAŁA NR XXXIV/354/2013 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 6 listopada 2013 r. 

                        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 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(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 ) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 885)  
 

 
 

Rada Miasta Sandomierza  

uchwala co następuje:  
 

§ 1.  

 
 
W uchwale Nr XXIV/257/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2013 rok,  

1) § 3. otrzymuje brzmienie:  

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 997 247,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1) pożyczek w kwocie  - 4 214 395,00 zł ,  
w tym: 
 1.1) papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla 
nich płynny rynek wtórny) - 4 053 108,00 zł , 
 1.2) pożyczki - 161 287,00 zł  

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 787 852,83 zł  

3. Przychody budżetu w wysokości 11 002 247,83 zł,  
rozchody w wysokości 5 005 000,00 zł , 
 zgodnie z załącznikiem nr 6.  

2) § 9.otrzymuje brzmienie:  
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji 
komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),  

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł, 
 w tym :  

a) z tytułu kredytów - w kwocie 5 000 000,00zł,  

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4 214 395,00 zł; 
 w tym:  

2. a) pożyczki 4 214 395,00 zł  
 

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 000 000,00 zł w tym:   
3. a) pożyczki 5 000 000,00 zł   
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                                                                                § 2.  
 
Załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. ”do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
 
 Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. ”do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku  
Nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2013 r. ”do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012 w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
 Nr 3do niniejszej uchwały.  
 
Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2013 r. ”do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/257/2012 w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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  
 
 

Marceli Czerwiński 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/354/2013 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 listopada 2013 r. 

Zalacznik1.pdf 

Załącznik Nr 1  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/354/2013 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 listopada 2013 r. 

Zalacznik2.pdf 

Załącznik Nr 2  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/354/2013 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 listopada 2013 r. 

Zalacznik3.pdf 

Załącznik Nr 3  
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/354/2013 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 listopada 2013 r. 

Zalacznik4.pdf 

Załącznik Nr 4  
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/354/2013 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 listopada 2013 r. 

 
 
Zmiana w załączniku nr 6 spowodowana jest zmniejszeniem kwoty przychodów o kwotę 8 713,00 zł tytułu 
pożyczek, zwiększenie przychodów o kwotę 1 787 852,83 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w kwocie, rozchodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek  
 

Zmiana w załączniku Nr 4 dotyczy zmniejszenia wydatków do zadania „Zakup środka transportu” o kwotę 
150 000,00 zł , do zadania” Rewitalizacja parku miejskiego - I etap” o kwotę 1 150 000,00 zł., do zadania 
„Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1” o kwotę  11 713,00 
zł oraz zwiększenie zadania „ zakup aparatu fotograficznego” o kwotę 13 000,00 zł  
 

Zmiana w załączniku Nr 10 dotyczy zmniejszenia wydatków oświaty w kwocie 800 440,00 zł przy czym: kwotę 
586 200,00 zł z Przedszkola Specjalnego Caritas, kwotę 192 240,00 zł z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 
„ Różowy Słoń” oraz kwotę 22 000,00 zł z Niepublicznego Przedszkola „ Jaś I Małgosia” oraz w kwocie 
90.000,00 zł z Gimnazjum Katolickie im. Św Królowej Jadwigi.  
Zwiększenie wydatków dla Niepublicznego Przedszkola „ SMERF” w Górach Wysokich Punkt Filialny 
w Sandomierzu o kwotę 4.000,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Caritas o kwotę 694 200,00 
zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Różowy Słoń” o kwotę 192 240,00 zł  
 

Zmiana w załączniku Nr 11 dotyczy dodania zadań  „Współuczestnictwo w elektryfikacji ogrodu 
działkowego PZD ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu” kwota 30 000,00 zł, „Współuczestnictwo w zakupie 
samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Sandomierzu” kwota 35 000,00 zł, „Zakup sondy 
przezprzełykowej do echokardiografu, dwóch aparatów EKG, stymulatora zewnętrznego oraz kardiomonitora” 
– kwota 100.000,00 zł, „Zakup resektoskopu z oprzyrządowaniem” – kwota – 33.000,00 zł, :”Remont nagrobka 
w sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”, 
natomiast kwota 20.000,00 zł, „Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów  
w zabytkowej dzwonnicy katedralnej” kwota 11 000,00 zł.  


