
UCHWAŁA NR XXIV/257/2012 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr l67, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr l38, poz.974, Nr l73, poz. 1218, 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr l57, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr l06, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) w związku z art. 211, art. 
212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 
1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020, z 2010 r. Nr 96, 
poz.620, z 2010 r. Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2011 r. 
Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 
1707, z 2011 r. Nr 240, poz.1429)  
 
 
 
                                          Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:  
 
 
 
 
                                                                              § 1  
 
Dochody budŜetu miasta w wysokości 103 511 309,00 zł,  
z tego: 

a) dochody bieŜące 92 652 304,00 zł.  

b) dochody majątkowe 10 859 005,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

 
 

1. Wydatki budŜetu miasta w wysokości 107 564 417,00 zł, z tego:  

a) wydatki bieŜące  80 535 865,00 zł  

b) wydatki majątkowe  27 028 552 , 00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą umową, 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 131 912,00 zł ,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.  



3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 
budŜetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 .  
 

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.  

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 415 
519,00 zł,  

a) wydatki bieŜące                 27 000,00 zł  
b) wydatki majątkowe  6 388 519,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5  
 

§ 3.  

 

1. Deficyt budŜetu miasta w wysokości 4 053 108,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z:     

1) poŜyczek w kwocie  - 4 053 108,00 zł ,  
1.1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona 
(tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 4 053 108,00 zł ,  

2. Przychody budŜetu w wysokości -  9 053 108,00 zł,  
           rozchody w wysokości -  5 000 000,00 zł ,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.  
 

§ 4.  

 
W budŜecie tworzy się rezerwę:  
1/ogólną w wysokości   545 000,00 zł,  
2/celową w wysokości                250 000,00 zł  
z przeznaczeniem na  

a) zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł  

 
§ 5.  

 
 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  



3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.  
 
                                                                              § 6.  
 
Ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 520 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii .  

§ 7.  

 
 
 
Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) .  
 

§ 8.  
 

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10  

2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 11.  

§ 9.  

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

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

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

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w łącznej kwocie 4 053 108,00 zł;  
w tym:  

2. a) poŜyczki 4 053 108,00 zł  
 
 

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 000 000,00 zł  
w tym:  

3. a) poŜyczki 5 000 000,00 zł  
 

§ 10.  

 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i poŜyczek do kwot 
wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 9 niniejszej uchwały  
 



§ 11.  

 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:  

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na 
uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieŜących, w ramach 
działów klasyfikacji budŜetowej w budŜecie gminy,  

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budŜetowej 
polegających na zmianach między wydatkami bieŜącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian 
dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 
roku.  

3. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.  

4. przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków.  

5. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ 
bank prowadzący obsługę budŜetu gminy.  
 

§ 12.  

 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  
 

§ 13.  

 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu.  
 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Marceli Czerwiński 


