
UCHWAŁA NR LXVI/858/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 27 000,00 zł
Razem: 27 000,00 zł
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 17 000,00 zł
Razem: 27 000,00 zł

§ 2. 
Załącznik nr 12 „Dotacje celowe w 2018 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 
20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku 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.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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       Zał. Nr 12 do Uchwały Nr L/674/2017
       Rady Miasta Sandomierza
       z dnia 20 grudnia 2017 r.

  Dotacje celowe w 2018 r.
w złotych

Lp.  Dział Rozdział Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca

dotację Kwota dotacji 
1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 600 60014
Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy
Żeromskiego w Sandomierzu Powiat sandomierski 850 000,00 zł

2 600 60014
Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont ulicy Mickiewicza w Sandomierzu
od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do km 1+856 Powiat sandomierski 200 000,00 zł

3 851 85111 Zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału PaliatywnegoSzpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu SSDŚ  w Sandomierzu 25 000,00 zł

4 921 92110 Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z
promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA Powiat sandomierski 50 000,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 851 85154
Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i
narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 40 000,00 zł

2 851 85154
Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci  i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
i przemocy Konkursy ofert 20 000,00 zł

3 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 30 000,00 zł

4 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna  osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 000,00 zł
5 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 000,00 zł

6 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 000,00 zł
7 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 000,00 zł
8 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 10 000,00 zł
9 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 000,00 zł
10 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 000,00 zł
11 851 85195 Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 10 000,00 zł

12 851 85195 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa Konkursy ofert 10 000,00 zł
13 855 85505 Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie Żłobek 12 000,00 zł

Załącznik do uchwały Nr LXVI/858/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 17 października 2018 r.
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14 900 90013 Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Sandomierz Konkursy ofert 130 000,00 zł

15 900 90019
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne
urządzenia grzewcze oraz  budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

Podmioty zgodnie z uchwalą Nr
XLVI/590/2017 oraz Uchwalą
Nr XXXIX/496/2017 Rady
Miasta

170 000,00 zł

16 900 90095 Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu
ROD im. T.Kościuszki w
Sandomierzu 50 000,00 zł

17 921 92120 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu Podmiot wskazany uchwałą
Rady Miasta 20 000,00 zł

18 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 20 000,00 zł

19 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 40 000,00 zł

20 921 92195
Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki
dawnej Konkursy ofert 25 000,00 zł

21 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 000,00 zł

22 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 15 000,00 zł

23 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 000,00 zł

24 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł
25 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert 80 000,00 zł

26 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert 20 000,00 zł

27 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 225 000,00 zł

28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki Konkursy ofert 50 000,00 zł
29 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert 640 500,00 zł
30 926 92695 Prowadzenie pracy  szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych Konkursy ofert 15 000,00 zł
31 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 000,00 zł

OGÓŁEM 2 859 500,00 zł
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

zwiększenia wydatków:

w dziale 851 (Ochrona zdrowia), w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) w paragrafie
4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwota 10.000,00 zł, oraz w paragrafie 4300
(Zakupu sług pozostałych) o kwotę 17.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych
na realizację zadań bieżących tj.: organizacja Akcji Profilaktycznej Biała Niedziela,
współorganizacja 60-lecia HDK Oddziału Rejonowego PCK, organizacja akcji
profilaktycznej wśród dzieci z sandomierskich szkół dotyczącej picia wody itp.

Środki finansowe na ww. zadanie przesunięto:

z działu 851 (Ochrona zdrowia) w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) z paragrafu 2360
(Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego) kwoty 27.000,00 zł, z zaplanowanej na
zadanie pn. "Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób
słabosłyszących", na realizację którego nie złożono żadnej oferty, w związku z czym
przeznaczone na ten cel środki w wysokości 10.000,00 zł, zostały niewykorzystane.
Analogiczna sytuacja dotyczy środków w wysokości 17.000,00 zł zabezpieczonych na
wkłady własne do realizacji zadań przez stowarzyszenia pn. "Realizacja zadań z zakresu
ochrony i promocji zdrowia" oraz "Realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych", które pozyskały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Ponieważ
żadne ze stowarzyszeń nie zwróciło się o ww. środki, pozostają one niewykorzystane.
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