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UCHWAŁA NR XIV/140/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok. 

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 późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje: 

§ 1. 

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr V/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr V/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/140/2011

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

W-5zalaczniki na 2011 roczne 4- 21.12.11r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/140/2011

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

W-4-zalaczniki na 2011 wieloletnie 21.12.2011 
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Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 4 wynikają ze zmniejszenia wydatków z zadania 

„ Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy Sp. Nr 1,2,i 3 ” o kwotę 362 095,00 zł, 

z zadania „ Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej” 

o kwotę 2 170 310,00 zł, 

z zadania „ Budowa dwóch budynków socjalnych przy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu.” o kwotę 802 978,00 
zł, 

z zadania „ Budowa boiska „Orlik 2012” o kwotę 200 000,00 zł 

oraz z zadania „ Budowa drogi lokalnej od drogi 77(Lwowska-Bis) do SBM Sandomierz i terenów 
przemysłowych”o kwotę 282 646,00 zł. 

Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą zmniejszenia wydatków z zadania 

” Budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu” o kwotę 2 100 000,00 zł. 
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		Dochody budżetu gminy na 2011 r.

		Dział		Rozdział		§		Treść		Dochody ogółem		z tego:

												Dochody bieżące		Dochody majątkowe

		1		2		3		4		5		6		7

		Dochody ogółem



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Wydatki budżetu gminy na  2011 r.

																																		w  złotych

		Dział		Rozdział		Nazwa		Plan
na 2011 r.		z tego:

										Wydatki bieżące		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:

												Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na na obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Ogółem wydatki



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

		W-2																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

												rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania

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

																		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

		1		2		3		4		5		6		7		8				9		10		12

		1		900.		90095		Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego		17,269,749.61		3,600,000.00				862,000.00				A.      
B.
C.
D.		2,738,000.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		17,269,749.61		3,600,000.00		0.00		862,000.00						2,738,000.00

		2		900.		90095		Wzmocnienie zasobów dzidzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II		9,350,189.42		2,200,000.00		0.00		847,650.00				A.      
B.
C.
D.		1,352,350.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		9,350,189.42		2,200,000.00		0.00		847,650.00						1,352,350.00

		3		720.		72095		„e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”		84,968.00		84,968.00		0.00		19,883.00				A.      
B.
C.
D.		65,085.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		84,968.00		84,968.00		0.00		19,883.00						65,085.00

		4		720.		72095		„e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS”		384,720.00		286,847.00		0.00		52,552.00				A.      
B.
C.
D.		234,295.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		384,720.00		286,847.00		0.00		52,552.00						234,295.00

		5		926.		92601		Plac zabaw przy ulicy Żółkiewskiego – linia		2,072,078.00		2,060,000.00		0.00		2,060,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		2,072,078.00		2,060,000.00		0.00		2,060,000.00						0.00

		6		801.		80101		Budowa boiska wielofunkcyjnego Sp Nr 2 – oświetlenie		125,490.00		120,000.00		0.00		120,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		125,490.00		120,000.00		0.00		120,000.00						0.00

		7		700.		70095		Budownictwo socjalne		1,708,759.00		620,000.00		0.00		620,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		1,708,759.00		620,000.00		0.00		620,000.00						0.00

		8		700.		70095		Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29		860,866.53		550,000.00		0.00		550,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		860,866.53		550,000.00		0.00		550,000.00						0.00

		9		801.		80104		Przedszkole nr 5 - projekt		9,500,000.00		83,000.00		0.00		83,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		9,500,000.00		83,000.00		0.00		83,000.00						0.00

		10		757.		75704		Poręczenie dla  EZGDK		1,319,120.00		131,912.00		131,912.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		1,319,120.00		131,912.00		131,912.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

		11		600.		60016		Budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu		3,999,714.03		3,900,000.00		0.00		3,183,986.00				A.716 014,00 
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		6,099,714.03		6,000,000.00		0.00		3,183,986.00				716,014.00		0.00

		12		600.		60016		Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym		17,100,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące				0.00		0.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe		17,100,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00						0.00

		13		900.		90015		Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego		172,201.00		86,101.00		86,101.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące		172,201.00		86,101.00		86,101.00		0.00

								wydatki majątkowe				0.00		0.00		0.00

		14		754.		75495		Monitoring miasta		59,536.00		14,884.00		14,884.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące				14,884.00		14,884.00		0.00						0.00

								wydatki majątkowe				0.00		0.00		0.00						0.00

		OGÓŁEM:								64,007,391.59		13,747,712.00		242,897.00		8,399,071.00				716,014.00		4,389,730.00

		* 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



&LZałącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Sandomierza XIV/140/2011
z dnia 21 grudnia 2011 r.&R&9Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Sandomierza nr V/25/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
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		Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

																						w złotych

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

										rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)		w tym źródła finansowania

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

																kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

		1		2		3		4		5		6		7				8		9		11

		1.																A.      
B.
C.
D.

		2.																A.      
B.
C.
D.

		3.																A.      
B.
C.
D.

		4.																A.      
B.
C.
D.

		Ogółem																				x

		* 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



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr............... 
z dnia ..............................
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														Załącznik Nr 5

														do uchwały Nr . . . . . . . . . . . . . . . .

														Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

														z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011

														źródło		kwota

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Program:										Wartość zadania:

				Priorytet:										Wydatki bieżące:

				Działanie:										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt:										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:

														- środki z budżetu j.s.t.

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		2.		Program:										Wartość zadania:

				Priorytet:										Wydatki bieżące:

				Działanie:										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt:										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:

														- środki z budżetu j.s.t.

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Ogółem wydatki

				Wydatki bieżące:

				- środki z budżetu j.s.t.

				- środki z budżetu krajowego

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Wydatki majątkowe:

				- środki z budżetu j.s.t.

				- środki z budżetu krajowego

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2011 r.

																																w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		Wydatki
na 2011 r.		z tego:

												Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:

														Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

		Ogółem



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

																																w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		Wydatki
na 2011 r.		z tego:

												Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:

														Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

		Ogółem



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

																																						w  złotych

		Nazwa zadania		Dział		Rozdział		§		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:

														Wydatki bieżące		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:

																Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

																wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

		II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

		III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

		Ogółem



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

																														w złotych

		Lp.		Wyszczególnienie		Dział		Rozdział		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody												Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku

												ogółem		w tym: dotacja
z budżetu										ogółem		w tym:

														przedmiotowa				na pierwsze wyposażenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje				wpłata do budżetu		wydatki majątkowe

														kwota netto		VAT

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

		Ogółem



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                        i wydatki nimi finansowane w 2011 r.

																w złotych

		Lp.		Wyszczególnienie		Dział		Rozdział		Stan środków finansowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku

		1		2		3		4		5		6		7		8

				1.

				2.

				3.

				4.

		Ogółem



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego

		w 2011 roku

		Lp.		Nazwa zadania		Jednostka budżetowa realizująca zadanie		Dział		Rozdział		grupa wydatków		kwota

		1		2		3		4		5		6		7

				Sołectwo  ………………………..

		Razem

				Sołectwo  ………………………..

		Razem

		Ogółem



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



16

		Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

		Lp.		Przedmiot umowy		Strony umowy		Okres wykonywania umowy		Łączna kwota wydatków, 
w tym wydatki budżetu		Łączne kwoty wydatków 
w poszczególnych latach, 
w tym kwota wydatków budżetu

		1		2		3		4		5		6

		1.

		2.

		3.

		4.



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy Nr  .................
z dnia ..............................




1

		Dochody budżetu gminy na 2011 r.

		Dział		Rozdział		§		Treść		Dochody ogółem		z tego:

												Dochody bieżące		Dochody majątkowe

		1		2		3		4		5		6		7

		Dochody ogółem



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



2

		Wydatki budżetu gminy na  2011 r.

																																		w  złotych

		Dział		Rozdział		Nazwa		Plan
na 2011 r.		z tego:

										Wydatki bieżące		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:

												Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na na obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Ogółem wydatki



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

																								w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

												rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania

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

																		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

		1		2		3		4		5		6		7		8				9		10		12

		1		900		90095		Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego												A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		2		900		90095		Wzmocnienie zasobób dzidzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II												A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		3		720		72095		„e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”												A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		4		720		72095		„e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS”												A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		5						Plac zabaw przy ulicy Żółkiewskiego – linia		2.072.078,00		2.060.000,00								A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		6						Budowa ulicy Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu		6.099.713,04		6.000.000,00								A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		7						ulica Mickiewicza 14 – 20 – przebudowa		930.832,11		750.000,00								A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		8						Budowa boiska wielofunkcyjnego Sp Nr 2 – oświetlenie		125.490,00		120.000,00								A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		9						Budownictwo socjalne				300.000,00								A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		10						Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29				500.000,00								A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		* 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



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr............... 
z dnia ..............................
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		Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

		W-3																				w złotych

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

										rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)		w tym źródła finansowania

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

																kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

		1		2		3		4		5		6		7				8		9		11

		1.		801.		80101		Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy Sp Nr 1,2 i 3		418,805.00		0		250,000.00				A.   168 805,00 
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		2.		600.		60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 77 – ul. Lubelska – projekt		70,000.00		0		70,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		3.		700		70005		Zakup nieruchomości		600,000.00		0		600,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		4.		750		75023		Sprzęt komputerowy		100,000.00		0		100,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		5.		801		80101		Zakup i montaż platformy dla dzieci niepełnosprawnych		90,000.00		0		90,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		6.		801		80104		Zakup osprzętu na plac zabaw		10,000.00		0		10,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		7.		900		90095		Budowa kanalizacji w lewobrzeżnej części miasta Sandomierza		120,000.00		0		120,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		8.		600		60016		Budowa parkingów przy ul. Browarnej		50,000.00		0		50,000.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		9		926		92601		Budowa boiska "Orlik 2012"		1,300,000.00		599,000.00		35,000.00				A.  333 000,00    
B.  333 000,00
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		10		700		70078		Budowa budynku socjalnego przy ul.Trześniowskiej		1,469,690.00		40,000.00		0.00				A. 1 429 690,00   
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		11		700		70078		Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu		1,417,022.00		220,000.00		0.00				A. 1 197 022,00    
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Sandomierzu

		12		600		60078		Budowa drogi lokalnej od drogi 77(Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych		118,354.00		1,000.00		0.00				A.   117 354,00
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		13		600		60016		Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczele		140,000.00		140,000.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		14		801		80101		Rozbudowa ze zm. sposobu uzytkowania bud.gosp. na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w Sp.Nr 1w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6		208,000.00		208,000.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		15		801		80101		Odbudowa po powodzi chodników, jezdni manewrowych i placów utwardzonych przy S.P. nr 3 i Gimnazjium nr 2		340,000.00		340,000.00		0.00				A.      
B.
C.
D.		0.00		Urząd Miejski w Sandomierzu

		Ogółem								6,451,871.00		1,548,000.00		1,325,000.00				3,578,871.00		0.00		x

		* 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



&LZałacznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XIV/140/2011
z dnia 21 grudnia 2011 r.

&R&9Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta Sandomierza nr V/25/2011 
z dnia 23 lutego 2011 roku



5

														Załącznik Nr 5

														do uchwały Nr . . . . . . . . . . . . . . . .

														Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

														z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011

														źródło		kwota

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Program:										Wartość zadania:

				Priorytet:										Wydatki bieżące:

				Działanie:										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt:										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:

														- środki z budżetu j.s.t.

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		2.		Program:										Wartość zadania:

				Priorytet:										Wydatki bieżące:

				Działanie:										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt:										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:

														- środki z budżetu j.s.t.

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Ogółem wydatki

				Wydatki bieżące:

				- środki z budżetu j.s.t.

				- środki z budżetu krajowego

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Wydatki majątkowe:

				- środki z budżetu j.s.t.

				- środki z budżetu krajowego

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE





7

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2011 r.

																																w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		Wydatki
na 2011 r.		z tego:

												Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:

														Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

		Ogółem



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

																																w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		Wydatki
na 2011 r.		z tego:

												Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:

														Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

		Ogółem



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

																																						w  złotych

		Nazwa zadania		Dział		Rozdział		§		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:

														Wydatki bieżące		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:

																Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

																wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

		II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

		III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

		Ogółem



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                        i wydatki nimi finansowane w 2011 r.

																w złotych

		Lp.		Wyszczególnienie		Dział		Rozdział		Stan środków finansowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku

		1		2		3		4		5		6		7		8

				1.

				2.

				3.

				4.

		Ogółem



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

																														w złotych

		Lp.		Wyszczególnienie		Dział		Rozdział		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody												Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku

												ogółem		w tym: dotacja
z budżetu										ogółem		w tym:

														przedmiotowa				na pierwsze wyposażenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje				wpłata do budżetu		wydatki majątkowe

														kwota netto		VAT

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

		Ogółem



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr ...............
z dnia ..............................
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		Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego

		w 2011 roku

		Lp.		Nazwa zadania		Jednostka budżetowa realizująca zadanie		Dział		Rozdział		grupa wydatków		kwota

		1		2		3		4		5		6		7

				Sołectwo  ………………………..

		Razem

				Sołectwo  ………………………..

		Razem

		Ogółem
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		Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

		Lp.		Przedmiot umowy		Strony umowy		Okres wykonywania umowy		Łączna kwota wydatków, 
w tym wydatki budżetu		Łączne kwoty wydatków 
w poszczególnych latach, 
w tym kwota wydatków budżetu

		1		2		3		4		5		6

		1.

		2.

		3.

		4.
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