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UCHWAŁA NR LV/472/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje : 

§ 1. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 852 rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 529 552,28 zł 

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 400 000,00 zł 

RAZEM 929 552,28 zł 

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 852 rozdz. 85278 § 4210 o kwotę 529 552,28 zł 

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 400 000,00 zł 

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 60 000,00 zł 

RAZEM 989 552,28 zł 

§ 3. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł 

RAZEM 60 000,00 zł 

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady 
Miasta 

Tadeusz Frańczak
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Uzasadnienie

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 852 rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 529 552,28 zł Dz. 
Opieka społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy pieniężne 
z darowizn. Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem od darczyńców darowizn pieniężnych 
z przeznaczeniem dla osób dotkniętych tegoroczną powodzią. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 400 
0000,00zł 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 otrzymania większego dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego na zadania ”Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego 
wynikającego z większego niż zaplanowano wykonania robót na tym zadaniu w roku 2010. § 2 – 
Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 852 rozdz. 85278 § 4210 o kwotę 529 552,28 zł Dz. Opieka 
społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup materiałów. Zwiększenie 
wydatków związane jest z otrzymaniem darowizn pieniężnych od darczyńców z przeznaczeniem na 
zakup mebli dla osób, którym OPS przyznał zasiłek celowy do 20.000 zł i do 100.000,00 zł na remont 
albo odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego w związku z powodzią w maju i czerwcu 2010 roku. Dz. 
900 Rozdz. 90095 § 6057o kwotę 400.000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała 
działalność § Wydatki inwestycyjne. Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymania większego 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania ”Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - 
Bulwar Piłsudskiego wynikającego z większego niż zaplanowano wykonania robót na tym zadaniu 
w roku 2010. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 60 000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. 
Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne. Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymania 
większego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania ”Rewitalizacja Starego Miasta 
w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego wynikającego z większego niż zaplanowano wykonania robót na 
tym zadaniu w roku 2010. § 3 – Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 
o kwotę 60 000,00 zł Dz. Gospodarka komunalna. Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki 
inwestycyjne. Zwiększenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty nie podlegających zwrotowi wg 
wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej do kwot podlegających 
zwrotowi. Dotyczy zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego”. 


