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Projekt

z dnia  15 września 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia .................... 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d”, lit.”i” 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 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XLV/389/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok, zmienia się § 3 pkt 1,2, który otrzymuje brzmienie: 

1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 26 628 270,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z: - wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 
w kwocie 26 527 132,00 zł 

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 101 138,00 zł 

2) Przychody budżetu w wysokości 29 258 565,00 zł, rozchody w wysokości 2 630 295,00 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 5 

§ 2. 
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 

2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 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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Uzasadnienie
Zmiany w załączniku nr 5 dotyczy wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 
o kwotę 101 138,00 zł 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 stycznia 2001 r.

budżet zał. 5

Zalacznik1.xlsx
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		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.



								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2010 r.





		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						29,258,565.00

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 941 do 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957		101,138.00

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931		29,157,427.00

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						2,630,295.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		130,295.00

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)		§ 982		2,500,000.00

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995











Załacznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia		Załącznik nr  5
do uchwały  Nr XLV/389/2010 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 29 stycznia 2010r.








