
 

 

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz 

 

 Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, 

możliwości planowanych inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w 

określonym i planowanym okresie). 

 

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz korzystano przede wszystkim 

z: 

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, 

2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 

3. informacji przesłanych przez Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach 

poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, 

planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o 

wysokości kwot dotacji, 

4. przewidywanego wykonania dochodów własnych gminy Sandomierz w zakresie: 

a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków  

i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,  

 b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i innych opłat lokalnych, 

 c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe, 

 d/ dochodów z majątku gminy, 

 e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, 

f/ dotacji z budżetów innych JST, 

g/ innych dochodów należnych Gminie Sandomierz. 

 

 

1. Dochody budżetu  

 

Dochody budżetowe w 2021 roku zaplanowano w kwocie 145.466.500,15 zł. Dochody Gminy Sandomierz 

pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna oraz 

dotacje. Dochody majątkowe pochodzą głównie z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kwota 

23.622.574,29 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 1.450.000,00 zł). 

 

1.1. Dochody bieżące          

 

W 2021 roku dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2020 tj. w wysokości 120.343.925,86 

zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej wywołanej epidemią wirusa SARS CoV-2, przewiduje się sukcesywnie 

w kolejnych latach zwiększone wpływy z opłat lokalnych, w tym głównie z podatku od nieruchomości, z opłat 

za odbiór i wywóz odpadów komunalnych (zwiększenie stawek), zajęcie pasa drogowego oraz opłat 

parkingowych.  Obserwowany od kilku lat znaczny wzrost ruchu turystycznego (również w 2020 r.), przyczynił 

się do zwiększenia kluczowych z punktu widzenia dochodów gminy tj. opłat za zajęcie pasa drogowego pod 

ogródki przed punktami gastronomicznymi oraz pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub 

usługowego o powierzchni większej niż 5m2, a także wzrost dochodów z tytułu opłat parkingowych. W 2021 

r. i kolejnych latach Gmina planuje zwiększenie liczby parkingów na gruntach stanowiących jej własność. W 



Budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 

19.500.000,00 zł, natomiast w 2022 roku jak i w latach następnych zaplanowano pozyskanie dochodów na 

poziomie przewyższającym kwotę 21.400.000,00 zł.  W planowaniu dochodów na rok 2021 rok uwzględniono 

wyższą kwotę wpływów zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Gmina planuje w podejmowanych 

czynnościach zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności inicjować egzekucję z nieruchomości 

będących własnością dłużników, celem zwiększenia ich skuteczności. Planowany jest również wzrost przypisu 

należności z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze zwiększeniem planowanej liczby kontroli 

podatkowych. W latach następnych planuje się pozyskać dodatkową kwotę dochodów zwiększając stawki 

podatku od nieruchomości.     

 

1.2. Dochody majątkowe  

 

Dochody majątkowe w 2021 roku zostały zaplanowane w kwocie 25.122.574,29 zł. Planowane w budżecie 

dochody majątkowe pochodzić będą głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 

(23.622.574,29 zł), a także ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w 

prawo własności, i tak: 

  

W 2021 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 1.450.000,00 zł, a dochody pochodzić będą z 

poniżej określonych źródeł: 

 

     - ul. P.O.W (dz. 76/5)           -  300 000,00 zł 

     - ul. Krukowska (6 działek)  -  330 000,00 zł 

     - ul. Błonie (2 działki)          -  100 000,00 zł 

     - ul. Piaski (6 działek)           -  150 000,00 zł 

     - lokale mieszkalne ul. Maciejowskiego  - 300 000,00 zł 

     - ul. Zarzekowice (dz. 1611/7) - 250 000,00 zł 

     - lokal garażowy ul. POW         -   20 000,00 zł; 

 

W 2021 r. zaplanowany dochód z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 

23.622.574,29 zł, w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie nw. projektów: 

- RPSW.03.04.00-26-0023/17 pn. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na 

terenie Miasta Sandomierz, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” 

osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020; 

- RPSW.03.04.00-26-0035/18 pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 „Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” osi 3 „Efektywna i zielona 

energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

- RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie Sandomierza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 3.3„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym” osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

- RPSW.03.04.00-26-0022/17 pn. Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru 

autobusowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 

3.4„Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” osi 3 „Efektywna 

i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 



- RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich” osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

- nr 2020/0302/1120/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej – Edycja 2020 

- podpisania oświadczenia o przyjęciu dotacji w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 na realizację zadania w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6. 

 

W 2022 r. zaplanowany dochód z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 6.119.385,22 

zł, w związku z kontynuacją umów: 

 

- o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa 

kulturowego i rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

- o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej na terenie Sandomierza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 3.3„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

- nr 2020/0302/1120/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej – Edycja 2020 

 

W 2023 r. zaplanowany dochód z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 4.607.052,91 

zł, w ramach umowy o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. Rewitalizacja Sandomierza 

– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” osi VI „Rozwój miast” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

 

 

2. Wydatki budżetu 

 

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 156.036.865,16 zł, w tym: 

 

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 120.282.817,64 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych 

Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka 

mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, gospodarka 

komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Projekt uchwały na 2021 r. 

zakłada znaczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Podyktowane to 

jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę z dniu 

wolnym od pracy. Zgodnie z tym rozporządzeniem wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 6% od 01.09.2020 

ze skutkiem na cały 2021 rok.  Od 01 stycznia 2021 roku obowiązuje również Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 15 września 2020 r.  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych we wszystkich 

jednostkach z kwoty 2.600,00 zł na 2.800,00 zł.     



W Urzędzie Miejskim 9 pracowników w 2021 roku nabywa prawa do emerytury, w związku z tym 

zaplanowano odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę.   

Ponadto w 2021 roku zostanie zrealizowane zadanie „Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych” w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i 

rozwoju.  W związku z realizacją tego zadania przewidziano koszty całodobowej obsługi monitoringu 

wizyjnego ulic miasta Sandomierza.  

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu. W projekcie na 2021 r. wydatki na obsługę 

długu zostały zaplanowane w wysokości 1.400.000,00 zł. Wynika to z faktu, iż pomimo podpisanej w grudniu 

2020 r.  umowy o emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł, Gmina nie wyemitowała obligacji na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań, gdyż zobowiązania te pokryte zostały dochodami własnymi gminy. W 

roku 2020, w związku ze znaczącym spadkiem stawki WIBOR oraz marży wydatki na obsługę długu, w tym 

zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych zmniejszyły się. W Przedstawionej Wieloletniej Prognozie 

Finansowej okres, na jaki Gmina   zamierza zaciągnąć zobowiązania został skrócony   w stosunku do 

obowiązującego w 2020 r. WPF o dwa lata tj. do roku 2041. Nie wiadomo jeszcze na jakich warunkach Gmina 

podpisze umowy i jakie będą koszty przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji, jest to tylko prognoza na 

podstawie obecnej sytuacji finansowej państwa. 

 

Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych 

wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy 

Sandomierz.  

 

2.2. Wydatki majątkowe 

 

Prognozowane na 2021 rok wydatki majątkowe w kwocie 35.754.047,52 zł zostały zaplanowane w zakresie 

sfinansowania inwestycji wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz 

inwestycji rocznych, tj. zadania pn. Zakup pierwszego wyposażenia celem utworzenia nowych miejsc w 

Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 (moduł 1b).  

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi Gminy, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 

oraz budżetu państwa pozyskanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska oraz przychodami z 

tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona /nie istnieje dla nich płynny 

rynek wtórny. 

 

3. Przychody i rozchody 

 

Zaplanowane na 2021 rok przychody w kwocie 13.070.365,01 zł będą pochodzić: 

1) z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny 

rynek wtórny) – kwota 10.000.000,00 zł, celem: 

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł (są to wydatki na pokrycie 

wkładu własnego Gminy przy zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku inwestycji) 

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł. 



2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia   

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.607.472,00 zł. Są to środki pochodzące z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych celem realizacji zaplanowanych w 2021 r. inwestycji w ramach projektu 

Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju nr projektu RPSW.06.05.00-26-

0008/16: 

- Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021) – kwota 1.000.000,00 zł 

- Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021) – kwota 

1.000.000,00 zł 

- Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021) – kwota 

607.472,00 zł; 

 

3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 162.893,01zł. Są to 

środki, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. celem realizacji zadań: 

- „Utworzenie Żłobka na terenie Gminy Sandomierz” (2019-2021) nr projektu RPSW.08.01.01-26-

0021/19 – kwota 60.629,44 zł, 

- Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – zadanie realizowane przez 

partnera projektu „Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021) w 

ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16– kwota 21.541,30 zł, 

- w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 4 

w Sandomierzu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kwota 

80.722,27 zł.  

 

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji 

komunalnych wyemitowanych w 2009 r. (kwota 1.000.000,00 zł) oraz w 2011 r. (kwota 1.500.000,00 zł). 

W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów 

wartościowych.  Zaplanowane do emisji w 2021 r. obligacje w kwocie 10.000.000,00 zł zostaną 

wykupione w latach 2035-2041. Rozchody związane z wykupem tych obligacji zostaną pokryte z 

dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji 

obligacji w latach 2035-2041. 

 

Rok wykupu 

Wartość 

wykupu 

obligacji (w zł) 

2035 1 000 000,00 

2036 1 000 000,00 

2037 1 000 000,00 

2038 2 000 000,00 

2039 2 000 000,00 

2040  2 000 000,00 



2041 1 000 000,00 

RAZEM: 10 000 000,00 

 

W latach 2022-2041 Gmina planuje pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu 

nadwyżką budżetową.  

 

 

4. Wynik budżetu 

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w kwocie 10.570.365,01 zł, zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

a) obligacji, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w 

kwocie 7 500 000,00 zł, 

 

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 162.893,01 zł; 

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.  

 

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały 

o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane. 

 

Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości zostały 

pokryte dochodami bieżącymi. 

 

5. W wykazie przedsięwzięć do WPF w bieżącym roku nie ujęto zadań realizowanych w ramach projektu pn. 

Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021), a które zostały 

zakończone w roku 2019, tj.: 

1) „Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu” (2017-2021)  

2) Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021) 

3) Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8 (2018-2021) 

4) Remont ul. Mickiewicza (2018-2021) 

5) Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza 

na Rynku w Sandomierzu (2018-2021), 

 

a także zadań, które zostały zakończone w roku 2020, tj.: 

 

1) Odnowienie elewacji i dachów zbytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. 

Opatowska 17 w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i 

rozwoju (2018-2020) 

2)  Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020) 

3)  Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 

dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich (2019-2020) 

4)  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. „Jesteśmy dla Was” (2019-2020) 



5)  Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na trenie Miasta Sandomierza (2016-

2020) 

6) Modernizacja Placu 3 Maja w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa 

kulturowego i rozwoju (2016-2020) 

7)  Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – 

miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2020) 

8)  e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość 

projektu – Akademia SIPWŚ (2016-2020) 

9)  Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020) 

10) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie – trwałość projektu – 

Zwiększenie atrakcyjności miasta Sandomierza (2016-2020) 

11) Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek (2019-2020) 

12) Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu (2019-2020) 

13) Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020) 

14) Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty 

murów miejskich w Sandomierzu (2009-2020) 

 

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie ujęto zadania realizowanego w ramach umowy nr NK.272.1/14/2019 

dot. „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie 

Sandomierz” (2020-2021), w związku z podjęciem dnia 15 października 2020 r. przez Radę Miasta 

Sandomierza uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ze względu na 

znaczące ograniczenie przedmiotu umowy musiała zostać ona rozwiązana. Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Sandomierz będzie w 2021 roku zadaniem rocznym, na które 

zostanie zawarta nowa umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze nowego przetargu.  

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. w sposób 

radykalny obniżyła maksymalne stawki opłat jakie Rada Gminy w drodze uchwały może nałożyć na właściciela 

nieruchomości niezamieszkałej. Po skalkulowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych i porównaniu ich z symulacją ewentualnych wpływów z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według maksymalnej stawki przypisanej do 

pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, system gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Sandomierz nie spełniałby zasady samofinansowania. Właściciele 

tych nieruchomości odpady komunalne będą zagospodarowywać na podstawie indywidualnych umów 

zawartych z wybranym przedsiębiorstwem figurującym w rejestrze działalności regulowanej gminy. 

W przedsięwzięciach do WPF w 2021 r. nie ujęto także zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (2019-2021). Jest to spowodowane tym, iż Gmina w 2021 r. planuje złożyć wniosek o 

udzielenie finansowego wsparcia na realizację powyższego zadania w ramach programu bezzwrotnego 

wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Celem programu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych, przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych 

dochodach. Program skierowany jest do gmin i innych podmiotów realizujących przedsięwzięcia, w wyniku 

których powstaną lokale mieszkalne na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokale wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. Budowa mieszkań tworzących zasób gminy będzie finansowana nawet w 80%. 

Tym samym zaplanowane w 2020 r. w WPF środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

do poniesienia w 2021 r. na realizację powyższego zadania w wysokości 2.607.472,00 zł, zostaną przeznaczone 

na pokrycie wkładu własnego inwestycji wymienionych w pkt 3 ppkt 2 niniejszych objaśnień do WPF 

(Przychody i rozchody). 

- w pozycji 1.1.1.3 wprowadzono zadanie pn.: Realizacja projektu „Międzynarodowa mobilność kadry 

edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w ramach programu Operacyjnego Wiedza 



Edukacja i Rozwój 2014-2020 (2020-2021) na podstawie umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA101-081285 

podpisanej dn. 10.12.2020 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zgodnie z umową będzie 

realizowany w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 r. W dniu 14.12.2020 r. I transza w kwocie 80.722,27 zł 

wpłynęła na rachunek Gminy. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 100.902,84 zł i 

zostaną one poniesione w 2021 r. 

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r., będą kontynuowane w latach 

2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2021-2041. 

 

 


