
UCHWAŁA NR XLII/356/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591

z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta: 

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 o kwotę 660,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 o kwotę 220,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 1.500,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 1.600,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 4.270,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85220 § 4010 o kwotę 3.900,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85220 § 4110 o kwotę 500,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85220 § 4120 o kwotę 100,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 1 560,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 100.000,00 zł  

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 60.000,00 zł  

RAZEM 174.310,00 zł  

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: 

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 o kwotę 880,00 zł 

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 7.600,00 zł. 

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 o kwotę 4.270,00 zł 

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4110 o kwotę 1.460,00 zł 

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4120 o kwotę 100,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 100.000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 30.000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł  

RAZEM 174.310,00 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.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zmniejszenie wydatków budżetowych: Dz. 852 rozdz. 85219 (ośrodek pomocy społecznej) 85220 (ośrodek interwencji

kryzysowej) 85203 (ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy) § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) §

4120 (składki na Fundusz Pracy) oraz § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) łącznie o kwotę  14.310 zł.  związane jest

z oszczędnościami wynikłymi z bieżącego wykonania. Dz. 852 rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) § 3110 (świadczenia

społeczne) o kwotę  100.000,00 zł  wynika z faktu, iż  duża liczba dotychczasowych klientów w związku z brakiem własnych

środków finansowych nie reguluje na bieżąco opłat za zajmowane lokale mieszkalne co skutkuje powstaniem zadłużenia, a w

konsekwencji odmową  potwierdzenia przez zarządców na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego opłat za zajmowany

lokal mieszkalny, a tym samym brakiem możliwości ubiegania się o ponowne przyznanie wymienionej wyżej pomocy finansowej.

Ponadto dotychczasowi klienci często rezygnują  z ubiegania się  o dodatek mieszkaniowy w związku ze zmianami w strukturze

gospodarstwa domowego (zmniejszenie liczby domowników: śmierć,  wyjazd poza granice Sandomierza, wyprowadzka) -

gospodarstwa domowe przestają  spełniać  kryterium powierzchni lokalu uprawniającej do dodatku mieszkaniowego zgodnie

z zapisami wymienionej powyżej ustawy.Dz. 852 rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) § 4330 (opłaty za pobyt w domu

pomocy społecznej) o kwotę  60.000 zł.  związana jest z faktem, iż 2 osoby umieszczone w DPS w 2009r. przebywały tylko przez

okres 3 miesięcy (nastąpił  zgon osób umieszczonych ) oraz dla 2 osób z terenu Sandomierza, które zostały  całkowicie

ubezwłasnowolnione, z uwagi na ustanowienie prawnych opiekunów właściwą do załatwienia spraw stały się gminy wg miejsca

zamieszkania prawnych opiekunów. Ponadto 1 osoba planowana do skierowania do domu pomocy społecznej zmarła przed

skierowaniem, oraz jedna osoba z uwagi na potrzebę  stałej pomocy pielęgnacyjno-leczniczej została umieszczona w Zakładzie

Opiekuńczo Leczniczym (opłata wyłącznie z posiadanego dochodu własnego osoby).  

Zwiększenie wydatków budżetowych: Dz. 852 Rozdział  85219 (ośrodek pomocy społecznej), 85228 (usługi opiekuńcze

specjalistyczne), 85203 (Środowiskowy Dom Samopomocy) w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) i § 4120 (składki

na Fundusz Pracy) łącznie o kwotę 10.040 zł. spowodowane jest zwiększeniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz

fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników. Dz. 852 Rozdział 85219 § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) o kwotę 4.270

zł.  wynika z potrzeby zakupu programu kadrowo-płacowego dla Ośrodka. Dz. 900 Rozdział  90015 (oświetlenie ulic, placów

i dróg) § 4260 (zakup energii) o kwotę  100.000 zł.  spowodowane jest wzrostem kosztów za oświetlenie ulic miasta, Dz. 900

Rozdział  90095 (Pozostała działalność)  § 4260 (zakup energii) o kwotę  30.000 zł.  wynika ze wzrostu kosztów energii

i centralnego ogrzewania stadionu Dz. 900 Rozdział 90095 (Pozostała działalność) § 4300 (usługi pozostałe) o kwotę 30.000 zł.

wynika z wzrostu kosztów usług porządkowych w mieście.  
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