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UCHWAŁA NR LIII/444/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn . zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje : 

§ 1. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 860 000,00 zł 

- RAZEM 860 000 ,00 zł 

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 60 000,00 zł 

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł 

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 20 000,00 zł 

- Dz. 754 rozdz. 75478 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł 

- Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 500 000,00 zł 

- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 100 000,00 zł 

- Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 50 000,00 zł 

- RAZEM 860 000,00 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. 
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Przewodniczący Rady 
Miasta 

Tadeusz Frańczak
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Uzasadnienie

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowychDz . 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 860 000,00 złDz. 
Transport i łączność. Drogi gminne § zakup usług remontowych Zmniejszenie wydatków 
spowodowane jest koniecznością przeniesienia części wydatków z tego paragrafu do innych działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związanych z akcją powodziową. § 2 – Zwiększenie wydatków 
budżetowych Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 60 000,00 zł Dz. Administracja publiczna. 
Urzędy gmin § Zakup materiałów Zwiększenie wydatków spowodowany jest koniecznością zakupu 
szczepionek dla grupy interwencyjnej utworzonej do usuwania szkód popowodziowych oraz zakupu 
paliwa do akcji powodziowej i ratowniczej Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł Dz. 
Administracja publiczna. Urzędy gmin § Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków 
spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich dla grupy interwencyjnej ( około 25 
000,00 zł jedno badanie – potrzeba 2 badań). Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 20 000,00 złDz. 
Administracja publiczna. Urzędy gmin § Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych. Zwiększenie wydatków spowodowany jest koniecznością zapłaty za usługi 
telekomunikacyjne powstałe w wyniku akcji powódź i akcji ratowniczej oraz doraźnej akcji 
pomocowej. Dz. 754 rozdz. 75478 § 4300 o kwotę 100 000,00 złDz. Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa. Usuwanie skutków, klęsk żywiołowych § Zakup usług 
pozostałych Zwiększenie wydatków wynika z konieczności usuwania zapadlisk , wyrw ,wywozu gruzu 
oraz wykonania dojazdów do posesji które ucierpiały podczas powodzi. Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 
o kwotę 500.000,00 złDz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Usuwanie skutków klęska 
żywiołowych § Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wywozu 
śmieci oraz odwodnienia terenów zalanych podczas tegorocznej powodzi. Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 
o kwotę 100 000,00 złDz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność § 
Wynagrodzenia bezosobowe Zwiększenie wydatków wynika z konieczności utworzenia grupy 
interwencyjnej która pracuję przy usuwaniu skutków powodzi. Dz.921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 
50.000,00 złDz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Centra kultury i sztuki. § Dotacja 
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zwiększenie wydatków związane jest 
z remontem i adaptacją sali kameralnej znajdującej się przy ul. Rynek 25/26 na potrzeby małej sali 
kinowo – koncertowej. Dokumentacja techniczna oraz kosztorys prac remontowych z tego zakresu 
przekracza o ponad 50.000,00 zł zakładane na ten rok środki finansowe SCK. Z tego też powodu 
zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na ten cel. 


