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UCHWAŁA NR XX/201/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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 z późn. zm. ). 

Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje : 

§ 1. 

Zmniejsza  się dochody w budżecie miasta : 

DZ. 600    rozdz. 60078   §   2030 o kwotę              731 948,00 zł                                                     RAZEM                
731 948,00 zł 

§ 2. Zwiększa  się dochody w budżecie miasta : 

DZ. 600    rozdz. 60078   §   6330 o kwotę              731 948,00 zł 

DZ. 700    rozdz. 70005   §   0490 o kwotę                20 000,00 zł                                                     RAZEM                
751 948,00 zł 

§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 600    rozdz.  60078   §   4270 o kwotę          937 355,00 zł                                                         RAZEM          
937 355,00 zł 

§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 600    rozdz.  60078   §   6050 o kwotę          937 355,00 zł 
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DZ. 700    rozdz.  70005   §   4300 o kwotę            20 000,00 zł                                                    RAZEM                
957 355,00 zł 

§ 5. W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. 
dokonuje się następujących zmian: 

- wprowadza się nowe zadania  pod nazwą: 

„- Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza "Kozie Schodki.”.

„- 
Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ul. Topolowej 
w Sandomierzu.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza. 

§ 7. § 7 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego . 

§ 8. § 8 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

§ 1. 

– Zmniejszenie  dochodów budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę  731 948,00 zł 

DZ. Transport i Łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na realizacje zadania” -„ 
Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza"Kozie Schodki” 
oraz „Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą 
ul. Topolowej w Sandomierzu”. 

§ 2. – Zwiększenie  dochodów budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę  731 948,00 zł 

DZ. Transport i Łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na realizacje zadania” -„ 
Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza"Kozie Schodki” 
oraz ”Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą 
ul. Topolowej w Sandomierzu”. 

. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 0490 o kwotę  20 000,00  zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § wpływy z innych 
lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 

Zwiększenie dochodów związane jest z większymi wpływami z tytułu opłaty adiacenckiej 

§ 3. - Zmniejszenie wydatków budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 937 355,00 zł 

DZ. Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług remontowych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 937 355,00 zł zabezpieczonej 
w budżecie w paragrafie 4270 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do zadania inwestycyjnego pn ” -„ 
Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza"Kozie Schodki” oraz 
zadania inwestycyjnego „Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ul. 
Topolowej w Sandomierzu”. 
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§ 4. – Zwiększenie wydatków budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę  937 355,00 zł 

DZ. Transport i Łączność Rozdz. Drogi Gminne § Wydatki inwestycyjne 

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania -„ Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu 
ul. Bocznej Długosza"Kozie Schodki”, o kwotę 492 355,00 zł 
oraz zadania „Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ul. Topolowej 
w Sandomierzu” o kwotę 445 000,00 zł. 

DZ. 700 Rozdział 70005 § 4300 o kwotę  20 000,00  zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami §  Zakup usług 
pozostałych 

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych wycen w sprawie naliczenia 
opłat adiacenckich. 


