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UCHWAŁA NR XV/146/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje : 

§ 1. 

Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

DZ. 900 rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 1.094.109,42 zł 

RAZEM 1 094 109,42 zł  

§ 2. 

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł 

DZ. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł 

DZ. 900 rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 200.000,00 zł 

RAZEM 219 000,00 zł  

§ 3. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 350.000,00 zł 

DZ. 700 rozdz. 70095 § 4400 o kwotę 200.000,00 zł 

DZ. 851 rozdz. 85195 § 2820 o kwotę 4 000,00 zł 

DZ. 900 rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 744.109,42 zł 
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DZ. 926 rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł 

RAZEM 1 313 109,42 zł  

§ 4. 

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. dokonuje się następujących zmian: 

- wprowadza się nowe zadania pod nazwą: 

„- Budowa ulicy Nowej. 

”.

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

§ 1. – Zwiększenie dochodów budżetowych 

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 1.094.109,42zł 

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1.pkt 3 oraz 
ust 3 pkt. 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanej refundacji dotyczących wydatków roku 2010 z Urzędu 
Marszałkowskiego na zadania” Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego” w kwocie 
1.094.109,42 zł  

§ 2. - Zmniejszenie wydatków budżetowych 

DZ. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 4 000,00 zł do dotacji celowych do 
zadania„ Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
emerytów, rencistów i inwalidów” 

DZ. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł 

DZ. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług 
pozostałych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 15 000,00 zł do dotacji celowych do 
zadania„ Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”. 

DZ. 900 Rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 200 000,00 zł 

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Zakup usług pozostałych 

W związku z trwającym uprawomocnieniem się uchwały dotyczącej powołania nowej jednostki 
organizacyjnej, która będzie zarządzać zasobem komunalnym Gminy Sandomierz konieczne jest przeniesienie 
środków z budżetu tej jednostki do budżetu UM Sandomierz w celu możliwości zapłaty za administrowanie 
zasobem komunalnym do chwili uprawomocnienia się i powstania nowej jednostki organizacyjnej.  

§ 3. – Zwiększenie wydatków budżetowych 

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 350 000,00 zł 

DZ. Transport i Łączność Rozdz. Drogi Gminne § Wydatki inwestycyjne 

Zwiększenie wydatków dotyczy budowy końcowego odcinka ulicy Nowej , który w obecnym stanie nie 
posiada nawierzchni asfaltowej oraz niezbędnej infrastruktury ( kanalizacja deszczowa). 

DZ. 700 Rozdz. 70095 § 4400 o kwotę 200 000,00 zł 

DZ. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. pozostała działalność § Opłaty za administrowanie i czynsze za 
budynki , lokale i pomieszczenia garażowe 

W związku z trwającym uprawomocnieniem się uchwały dotyczącej powołania nowej jednostki 
organizacyjnej, która będzie zarządzać zasobem komunalnym Gminy Sandomierz konieczne jest zwiększenie 
wydatków budżecie UM Sandomierz za administrowanie zasobem komunalnym do chwili uprawomocnienia się 
i powstania nowej jednostki organizacyjnej. 
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DZ. 851 Rozdz. 85195 § 2820 o kwotę 4.000,00 zł 

DZ. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych 

Zwiększenie wydatków związane jest z konieczności przeniesienia kwoty 4 000,00 zł do dotacji celowych do 
zadania„ Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
emerytów, rencistów i inwalidów” 

DZ. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 744 109,42,00 zł 

DZ. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego 

Zwiększenie wydatków dotyczy wniesienia wkładu na rzecz PGKiM , które to przedsiębiorstwo realizuję 
zadanie Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Sandomierzu. 

DZ. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 15.000,00 zł 

DZ. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych 

Zwiększenie wydatków związane jest z konieczności przeniesienia kwoty 15 000,00 zł do dotacji celowych 
do zadania„ Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza”. 


