
UCHWAŁA NR XLV/562/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta:
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2460 o kwotę 60 000,00 zł
Łącznie: 60 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 58 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4700 o kwotę 1 500,00 zł
Łącznie: 60 000,00 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

Id: 20AA3BEE-AA88-4674-BC1F-C4053805A890. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych
poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 801 (Oświata) w rozdziale 80101 (Szkoły
Podstawowe) paragraf 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych) o kwotę 60 000,00 zł w związku z podpisaną umową dotacji na
dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkołach
podstawowych w GminieSandomierz realizowanego w ramach Programu dla gmin
województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole
podstawowej, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach a Gminą Sandomierz.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata) w rozdziale 80101 (Szkoły
Podstawowe) w paragrafie 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 58 500,00
zł na zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pod nazwą „ Pracownia edukacji
ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz” w Szkole
Podstawowej Nr 1o kwotę 19.500,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 19 500,00 zł i w
Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 19.500,00 zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym
załącznik do umowy dotacji Nr 142/17 z dnia 17 maja 2017 r pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sandomierz.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata) w rozdziale 80101 (Szkoły
Podstawowe) w paragrafie 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej) o kwotę 1.500,00 zł., na szkolenia w celu realizacji projektu pod nazwą
„Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie
Sandomierz” w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 500,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o
kwotę 500,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 500,00 zł zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik do umowy dotacji Nr 142/17 z dnia 17 maja 2017 r pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą
Sandomierz.
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