
UCHWAŁA NR XXXII/369/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta :
Dz.700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 27 000,00 zł
Dz.700 Rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 380 000,00 zł
Łącznie: 407 000,00 zł

§ 2. 
Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :
Dz.700 Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 380 000,00 zł
 

Łącznie:

 

380 000,00 zł
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz.700 Rozdz. 70005 o kwotę
grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27 000,00 zł

Łącznie: 27 000,00 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.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

zwiększenie planu dochodów:

- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i
nieruchomościami) w paragrafie 0490 (wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez
jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 27 000,00 zł - z tytułu
wpływów z opłaty adiacenckiej.

zwiększenie planu wydatków:

- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i
nieruchomościami) w grupie: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
27.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wyceny
nieruchomości, ogłoszeń w prasie i innych usług związanych z gospodarką nieruchomościami.

Ponadto przedmiotową uchwałą dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 380.000,00 zł w
dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) Rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i
nieruchomościami) pomiędzy paragrafami dochodowymi tj. z paragrafu 0470 (wpływy z opłat za
trwały zarząd, użytkowanie i służebności) do paragrafu 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości). Powyższa zmiana wynika z zastosowania prawidłowej klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U.2014.1053 z późn. zm.).
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