
UCHWAŁA NR XVIII/157/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2015 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 

z dnia 21 stycznia 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 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

Robert Pytka
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Załącznik nr 10 
do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr V/16/2015 
z dn. 21 stycznia 2015 r. (z późn. zm.)

  

  
  

Dotacje celowe w 2015 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania

Jednostka 
otrzymuj ąca 

dotację
Kwota dotacji w 

złotych
1 2 3 4 5 6

1 921 92110
Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości 
artystów Ziemi Sandomierskiej " Porównania", realizowanego przez BWA.

Powiat 
Sandomierski 35 000,00 zł

2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej ul.Ożarowska w miejscowości Sandomierz 

Powiat 
Sandomierski 90 660,00 zł

3 600 60014 Przebudowa chodnika przy ul.Wojska Polskiego w Sandomierzu

Powiat 
Sandomierski 11 000,00 zł

4 803 80306
Podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w Sandomierzu na potrzeby podmiotów gospodarczych w tym kadr małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu Gminy Sandomierz

PWSZ 
Sandomierz 10 000,00 zł

1 710 71035 Remont i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu
SKOCK w 
Sandomierzu 20 000,00 zł

2 851 85154
Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym takim jak alkoholizm, narkomania i przemoc Konkursy ofert 65 000,00 zł

3 851 85195
Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w 
podeszłym wieku Konkursy ofert 40 000,00 zł

4 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 8 000,00 zł

5 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna  osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 5 000,00 zł
6 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 500,00 zł
7 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 000,00 zł
8 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 000,00 zł

9 851 85195 Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 8 000,00 zł

10 851 85195 Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzieży niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym. Konkursy ofert 5 500,00 zł

11 851 85195
Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców miasta poprzez organizację pokazów i szkoleń Konkursy ofert 4 500,00 zł

12 851 85195 Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 6 000,00 zł

13 851 85195 Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 5 000,00 zł

14 851 85195 Realizacja zadań własnych gminy z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 5 000,00 zł

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/157/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 listopada 2015 r.
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15 921 92195

Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji 
popularnonaukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularnonaukowym, zawierającego artykuły 
treściowo związane z Sandomierzem Konkursy ofert 20 000,00 zł

16 921 92195
Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry 
paradnej, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury) Konkursy ofert 30 000,00 zł

17 921 92195
Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz integracja społeczna 
inwalidów wojennych, emerytów i rencistów. Konkursy ofert 3 000,00 zł

18 921 92195
Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego 
oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego Konkursy ofert 2 000,00 zł

19 921 92195
Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju , pielęgnowanie polskości i rozwoju 
świadomości narodowej oraz  integracja społeczna byłych żołnierzy AK. Konkursy ofert 2 000,00 zł

20 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert 20 000,00 zł

21 926 92695
Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie spotów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie 
sportowym Konkursy ofert 22 000,00 zł

22 926 92695 Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej Konkursy ofert 20 000,00 zł

23 926 92695
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, udział sandomierskiej młodzieży w 
zawodach tenisa stołowego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł

24 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej Konkursy ofert 20 000,00 zł

25 926 92695
Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla 
dzieci i młodzieży, organizacja zawodów wędkarskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci Konkursy ofert 9 000,00 zł

26 926 92695
Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej 
rywalizacji sportowej Konkursy ofert 90 000,00 zł

27 926 92695
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w formie obozów, 
kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów  sportowych Konkursy ofert 25 000,00 zł

28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowymKonkursy ofert 82 000,00 zł

28 926 92695 Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert 30 000,00 zł

29 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowymKonkursy ofert 90 000,00 zł
30 926 92695 Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza( nabór wniosków-sport kwalifikowany) Konkursy ofert 480 000,00 zł
31 853 85305 Żłobek " Dziecięcy Świat" we Mściowie 6 600,00 zł

OGÓŁEM 1 303 760,00 zł
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Uzasadnienie

W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe w 2015 roku” wprowadza się do realizacji zadanie
pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu” na kwotę
11 000,00 zł w ramach pomocy udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego. Na realizację powyższego zadania przesunięto niewykorzystane środki
z zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej ul. Ożarowska w miejscowości
Sandomierz”.
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