
UCHWAŁA NR XXX/332/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020, 
z 2010 r. Nr 96, poz.620, z 2010 r. Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, 
z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, 
z 2011 r. Nr 240, poz.1429,z 2012 r. Nr 1456, z 2012 r. Nr 1530, z 2012 r. Nr 1548) 

Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje : 

§ 1. 

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 851    rozdz. 85154   §   2820 o kwotę 5 000,00 zł 

DZ. 851    rozdz. 85154   §   4300 o kwotę              10 000,00 zł 

DZ. 851    rozdz. 85195   §   2820 o kwotę 5 000,00 zł 

DZ. 851    rozdz. 85195   §   2830 o kwotę 4 000,00 zł                                                         RAZEM            24 000 
,00 zł 

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 851    rozdz. 85154   §   4210 o kwotę              15 000,00 zł 

DZ. 851    rozdz. 85195   §   4210 o kwotę 5 000,00 zł 

DZ. 851    rozdz. 85195   §   4300 o kwotę 4 000,00 zł                                                    RAZEM                 24 
000,00 zł 
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§ 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 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/332/2013

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 3 lipca 2013 r.

Uzasadnienie 

§ 1. – Zmniejszenie wydatków budżetowych 

DZ. 851 rozdz. 85154 § 2820 o kwotę 5000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi§ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

DZ. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł 

Dz Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi §Zakup usług pozostałych 

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł oraz § 2820 
o kwotę 5 000,00 zł – dotyczy przyznania mniejszej kwoty dotacji (65 000,00 zł, zamiast 70 000,00 zł) na 
realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej 
i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania 
i przemoc”. Uzasadnieniem tej propozycji jest zmniejszająca się z roku na rok liczba dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych biorących udział w akcji letniego wypoczynku. Potwierdzeniem tej opinii są sprawozdania 
składane przez dotychczasowego realizatora tego zadania - czyli Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego w Sandomierzu. 

DZ. 851 rozdz. 85195 § 2820 o kwotę 5 000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85195 § 2820 o kwotę 5 000,00 zł – dotyczy 
przyznania mniejszej kwoty dotacji ( 10 000,00 zł zamiast 15 000,00 zł) na realizację zadania publicznego 
pn”Wkłąd własny do ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie środków unijnych na 
realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia” oraz na potrzebę współrealizacji zadania pn. „Trochę 
kultury – uczymy się razem” wraz ze Stowarzyszeniem „Dobrze, że jesteś”. Projekt jest skierowany do 
mieszkańców miasta Sandomierza, a dotyczy komunikowania się i właściwego postępowania w życiu 
społecznym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością ruchową. 

DZ. 851 rozdz. 85195 § 2830 o kwotę 4 000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych 

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85195 § 2830 o kwotę 4 000,00 zł – dotyczy 
przyznania mniejszej kwoty (4 000,00 zł, zamiast zaplanowanych 8 000,00 zł) dotacji na realizację zadania 
publicznego pn. „Prowadzenie edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. 
Decyzja ta spowodowana była ilością dzieci zamieszkałych na terenie Sandomierza, które uczestniczą 
w przedmiotowych warsztatach w stosunku do ogólnej liczby dzieci w nich uczestniczących. 

§ 2. 

– Zwiększenie wydatków budżetowych  

DZ. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup materiałów 
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Przeniesienie w/w środków do działu 851, rozdziału 85154 § 4210 pozwoli na poprawę realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym. 

DZ. 851 rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia. Pozostała działalność§ Zakup materiałów  

DZ. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia. Pozostała działalność§ Zakup usług pozostałych 

Przeniesienie w/w środków do działu 851, rozdziału 85195 § 4210 i 4300 pozwoli na lepszą realizację 
bieżących zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz na współrealizację zadania pn. „Trochę kultury 
– uczymy się razem” wraz ze Stowarzyszeniem „Dobrze, że jesteś” 
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