
UCHWAŁA NR LV/531/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) 

Rada Miasta Sandomierza 
wprowadza następujące zmiany: 

 

§ 1.  
Zwiększa się dochody w budżecie miasta: 

Dział 852 Rozdz. 85295  § 2180 o kwotę 1.371.645,00 zł 
Łącznie: 1.371.645,00 zł 
 

§ 2.  
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: 

Dział 852 Rozdz. 85295  § 3110 o kwotę 1.346.895,00 zł 
Dział 852 Rozdz. 85295  § 4010 o kwotę 16.680,00 zł 
Dział 852 Rozdz. 85295  § 4110 o kwotę 2.895,00 zł 
Dział 852 Rozdz. 85295  § 4120 o kwotę 408,00 zł 
Dział 852 Rozdz. 85295  § 4210 o kwotę 3.000,00 zł 
Dział 852 Rozdz. 85295  § 4300 o kwotę 789,00 zł 
Dział 852 Rozdz. 85295  § 4700 o kwotę 978,00 zł 
Łącznie: 1.371.645,00 zł 
 

§ 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 Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F400E06A-6F6A-4E5D-86E7-E30433E35AA5. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

 

Niniejszą uchwałą wprowadza się dochody i wydatki w dziale 852 (Pomoc społeczna) 
rozdziale 85295 (Pozostała działalność) związane z realizacją przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu zadania w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku 
węglowym Dz.U z 2022r. poz.1692 z póżn.zm.  finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 
3.000,00 zł oraz kosztów obsługi tego zadania.  
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o  dodatku węglowym świadczenie  przysługuje: 
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 
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