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UCHWAŁA NR XVII/172/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 marca 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. 

Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1.300.000,00 zł 

RAZEM 1.300.000,00 zł  

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1.300.000,00 zł 

RAZEM 1 300 000,00 zł 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

§ 1. 

– Zwiększenie  dochodów budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę  1 300 000,00 zł 

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

Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem promesy Ministra Spraw Wewnętrznych dla Gminy 
Sandomierz na pomoc finansową w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na n/w zadania: 

1. Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza” Kozie schodki”. 

2. Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu 
i spoinowaniem ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w Sandomierzu. 

3. Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ulicy Topolowej 
w Sandomierzu. 

§ 2. – Zwiększenie wydatków budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę  1 300 000,00 zł 

DZ. Transport i Łączność Rozdz. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § zakup usług remontowych 

Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem promesy Ministra Spraw Wewnętrznych dla Gminy 
Sandomierz na pomoc finansową w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na n/w zadania: 

1. Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza” Kozie schodki”. 

2. Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu 
i spoinowaniem ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w Sandomierzu. 

3. Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ulicy Topolowej 
w Sandomierzu. 


