
Id: YCBTQ-PYHCY-KWPNB-IBUQP-TNOCM. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR LIII/437/2010
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. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 37 593,00 zł 

- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 37 000,00 zł 

- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł 

- RAZEM 89 593,00 zł 

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 37 593,00 zł 

- Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 17 000,00 zł 

- Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32 000,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 400,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 250,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15 000,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 22 488,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3 000,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł 

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł 

- RAZEM 190 731,00 zł 

§ 3. 
Zwiększa się przychody w budżecie miasta : 

- § 957 – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 101 138,00 zł 

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Tadeusz Frańczak
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Uzasadnienie

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 37.593,00 zł Dz. 
Administracja publiczna. Urzędy gmin § Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dz. 900 rozdz. 90095 § 
4300 o kwotę 37.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność § Zakup usług 
pozostałych Zmniejszenie kwoty związane jest z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na 
utrzymanie bieżącej działalności biura.(20.000,00 zł) oraz na zapewnienie dowozu dzieci do szkoły 
(17.000,00 zł) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała 
działalność, par. 4300 Zakup usług pozostałych kwota 15.000,00 zł Zmniejszenie kwoty związane jest 
z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na utrzymanie bieżącej działalności biura. Powyższa 
kwota była zabezpieczona w budżecie miasta na 2010 rok. § 2 – Zwiększenie wydatków 
budżetowych Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 37.593,00 zł Dz. Administracja publiczna. 
Urzędy gmin § Wynagrodzenia bezosobowe Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością 
podpisania umów z rzeczoznawcami związanych z szacowaniem szkód po powodziowych Dz. 801 rozdz. 
80113 § 4300 o kwotę 17.000,00 zł Dz. Oświata. Dowożenie uczniów do szkół § Zakup usług 
pozostałych Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością dowozu dzieci niepełnosprawnych 
mieszkających na terenie Gminy Sandomierz do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu Powyższe 
zwiększenie wydatków budżetowych Dział 921 Kultura i Och.Dziedz.Nar. Rozdz. 92110 Galerie 
i biura wystaw artystycznych, par. 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota 
35.000,00 zł na realizacje zadania : utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych 
w Sandomierzu oraz na realizacje projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi 
Sandomierskiej” Porównania” realizowanego przez BWA. Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010,4110,4120,4170 
Dz. Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 
pracowników wraz z pochodnymi kwota 57 650,00 zł. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest 
uzupełnieniem kadry w świetlicach socjoterapeutycznych „Bajka Przystań” Par. 4210 Zakup 
materiałów przychodów wyposażenia kwota 22 488,00 zł – dotyczy zakupu niezbędnego wyposażenia 
dla świetlic Bajka Przystań – stoliki i krzesełka. Par. 4220, Zakup żywności kwota 3000,00 zł – dotyczy 
zakupu żywności dla wychowanków świetlic. Par 4270 Zakup usług remontowych kwota 5000,00 zł – 
dotyczy remontu sali sportowej świetlicy Przystań. Par 4260 Zakup energii kwota 5000,00 zł – dotyczy 
opłat za centralne ogrzewanie świetlic. Par 4300 – zakup usług pozostałych kwota 8000,00 zł – dotyczy 
m.in. zorganizowania 1 wycieczki dla wychowanków świetlic w 2010 roku. Zwiększenie przychodów 
budżetowych § 957 – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 101.138,00 zł Zwiększenie 
przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem środków stanowiących nadwyżkę budżetową 
z roku 2009. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 


