
UCHWAŁA NR LXIV/831/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 września 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. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 55 000,00 zł
Łącznie: 55 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 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 Urzędowym Województwa 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 wydatków budżetowych poprzez:

zwiększenie wydatków:

w dziale 926 (Kultura fizyczna) w Rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) w paragrafie 4270 (Zakup usług
remontowych) - o kwotę 55.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów
bieżących napraw i remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni krytej w
Sandomierzu, w tym m.in. konieczność naprawy wentylatorów w centralach wentylacyjnych - szacunkowy
koszt naprawy to kwota ok. 50.000,00 zł, a także na naprawę uszkodzonego przewodu zasilającego w Parku
Piszczele, należącym do administratora tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu - koszt
5.500,00 zł;

Środki na dokonanie ww. napraw i remontów w kwocie 55.000,00 zł przesunięto z Działu 758 (Różne
rozliczenia) z Rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z paragrafu 4810 (Rezerwy).
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