
UCHWAŁA NR XIX/231/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Miasta Sandomierza w Uchwale Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 r. 

wprowadza następujące zmiany : 

§ 1.  
1. Zmniejsza się dochody w budżecie: 
Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 443 877,00 zł 
2. Zwiększa się dochody w budżecie: 
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 80 000,00 zł 
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 70 000,00 zł 
Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 293 877,00 zł 
RAZEM: 443 877,00 zł 
3. § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 610.000,00 zł z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z lat poprzednich 
0,00 zł oraz wydatki w kwocie 670.816,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jedn. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)". 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego . 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie finansowym budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie dochodów w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej) w rozdziale 75621 (Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa) w paragrafie 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych) o kwotę 443.877,00 zł. - dostosowując plan dochodów z ww. tytułu do kwoty
określonej w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. do kwoty
24.656.123,00 zł.

- zwiększenie dochodów:

w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej):

- w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) w
paragrafie 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 80.000,00 zł;

- w rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw) w paragrafie 0480 (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych) o kwotę 70.000,00 zł

- w rozdziale 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w paragrafie
0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 293.877,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów w ww. rozdziałach i paragrafach dokonano na podstawie analizy
porównawczej z wykonania dochodów za rok poprzedni.
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