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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 grudnia 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 rok o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje : 

§ 1. 
Zmniejsza się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 16 596,00 zł 

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 64 666,00 zł 

Łącznie 81 262,00 zł 

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 46,19 zł 

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 1,57 zł 

Łącznie 47,76 zł 

§ 3. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 47,76 zł 

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 16 596,00 zł 

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 64 666,00 zł 

Łącznie 81 309,76 zł 

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

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

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

§ 1 – Zmniejszenie dochodów budżetowych: Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 16 596,00 zł Dz. 
Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § subwencje ogólne z budżetu 
państwa. Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszego przekazania przez Ministerstwo Finansów 
Miastu Sandomierz kwoty 16 596,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 
dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 64 
666,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki 
inwestycyjne. Zmniejszenie dochodów ze względu na otrzymane mniejsze dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu na zadanie „Dostawa montaż i uruchomienie lodowiska składanego sezonowego 
w ramach pilotażowego programu rządowego” Biały Orlik” . § 2- Zwiększenie wydatków 
budżetowych: Dz. 751 rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 46 ,19 zł Dz. Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej § Wynagrodzenia osobowe 
pracowników. Zwiększenie planu wydatków z zadań zleconych – spisu ludności na wynagrodzenia 
osobowe pracowników. Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 1 ,57 zł Dz. Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej § Składki na fundusz 
pracy. Zwiększenie planu wydatków z zadań zleconych – spisu ludności w składkach na fundusz pracy. § 
3- Zmniejszenie wydatków budżetowych: Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 47 ,76 zł Dz. Urzędy 
naczelnych organów władzy państwowej Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej § 
Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie planu wydatków z zadań zleconych – spisu ludności 
na składki na ubezpieczenia społeczne. Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 16.596,00 zł Dz. Oświata 
Rozdz. Gimnazja § Zakup usług remontowych. Zmniejszenie planu na zakup usług remontowych 
w Gimnazjum Nr 2. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 64 666,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport 
Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne. Zmniejszenie dochodów ze względu na otrzymane 
mniejsze dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie „Dostawa montaż i uruchomienie lodowiska 
składanego sezonowego w ramach pilotażowego programu rządowego - Biały Orlik” 


