
UCHWAŁA NR LXIII/815/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 sierpnia 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. 994z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 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. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta:
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0750 o kwotę 55 000,00 zł
Łącznie: 55 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 55 000,00 zł
Łącznie: 55 000,00 zł

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Świętokrzyskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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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) w rozdziale 70095 (Pozostała
działalność) w paragrafie 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 55.000,00 zł - są to przede
wszystkim dochody Gminy z tytułu z najmu nieruchomości stanowiących jej własność;

- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70095 (Pozostała
działalność) w paragrafie 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in.
na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z posiadanymi przez Gminę udziałami,
wykonanie ocieplenia stropu poddasza i wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym przy ul.
Rynek 28, rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Struga 2, ze względu na zły stan techniczny
zagrażający życiu i mieniu ludzi.
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