
UCHWAŁA NR X/127/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 

Zwiększa się dochody w budżecie miasta:
Dział 852 Rozdz. 85228 § 2170 o kwotę 9.812,35 zł
Łącznie: 9.812,35 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dział 852 Rozdz. 85228 § 4170 o kwotę 8.102,08 zł
Dział 852 Rozdz. 85228 § 4110 o kwotę 1.414,62 zł
Dział 852 Rozdz. 85228 § 4120 o kwotę 198,50 zł
Dział 852 Rozdz. 85228 § 4210 o kwotę 97,15 zł
Łącznie: 9.812,35 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
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją umowy zawartej
w dniu 14 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz nr 27/2019
dotyczącą przekazania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 w kwocie 9.812,35 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności.

Całkowity koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 12.144,00 zł, kwota wkładu własnego
w wysokości 2.428,80 zł została zabezpieczona w planie finansowym jednostki na 2019 rok w dziele
852 rozdziale 85228.
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