
Załącznik nr 5 do uchwały

Rady Miasta Sandomierza           
nr V/25/2011

z dnia 2011-02-23

źródło kwota

1.

Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa 
Świętokrzyskiego  2007-2013 2010-2011

Urząd Miejski w 
Sandomierz 720 72095 Wartość zadania: 84 968,00 84 968,00

Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 
informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Wydatki bieŜące:

Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budŜetu j.s.t.

Projekt:"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego"

- środki z budŜetu 
krajowego

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych

Wydatki majątkowe: 
środki z budŜetu j.s.t. 19 883,00

- środki z budŜetu 
krajowego

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych 65 085,00

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

2.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego 2007-2013 2010-2012

Urząd Miejski w 
Sandomierz 720 72095 Wartość zadania: 384 720,00 286 847,00

Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 
informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu

Wydatki bieŜące: środki 
z budŜetu j.s.t.

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

L.p. Dział

Jednostka org. 
realizująca zadanie 
lub koordynująca 

program

Okres 
realizacji 
zadania

Projekt Wydatki w roku budŜetowym 2011

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Rozdział

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



Projekt:"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 
JST"

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych

Wydatki majatkowe:  
środki z budŜetu j.s.t. 52552,00

- środki z budŜetu 
krajowego

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych 234 295,00

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

3.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego 2007-2013 2005-2011

Urząd Miejski w 
Sandomierzu 900 90095 Wartość zadania: 17 269 749,61 3 600 000,00

Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych 
miast

Wydatki bieŜące: środki 
z budŜetu j.s.t.

Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych 
ośrodków wzrostu

- środki z budŜetu 
krajowego

Projekt: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar 
Piłsudskiego

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych

Wydatki majątkowe: 
środki z budŜetu j.s.t. 1 212 000,00                           
- środki z budŜetu 
krajowego

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych 2 388 000,00

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

4.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego 2007-2013 2006-2011

Urząd Miejski w 
Sandomierzu 900 90095 Wartość zadania: 9 350 189,42 2 200 000,00

Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

wydatki bieŜące: środki 
z budŜetu j.s.t.

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

Projekt: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych

Wydatki majątkowe: 
środki z budŜetu j.s.t. 847 650,00



- środki z budŜetu 
krajowego

- środki z UE oraz 
innych źródeł 
zagranicznych 1 352 350,00

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

Ogółem wydatki 27 089 627,03 6 171 815,00
Wydatki bieŜące:

- środki z budŜetu j.s.t.

- środki z budŜetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

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

Wydatki majątkowe: 27 089 627,03 2 132 085,00
- środki z budŜetu j.s.t. 2 132 085,00
- środki z budŜetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 039 730,00
w tym: kredyty i poŜyczki zaciągane na wydatki refundowane ze 
środków UE


