
UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 85 000,00 zł
Razem: 85 000,00 zł
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 65 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł
Razem: 85 000,00 zł

§ 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

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60016
(Drogi publiczne gminne) w paragrafie 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 85.000,00
zł;
- zwiększenia planu wydatków w dziale:
700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i
nieruchomościami) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 65.000,00 zł -
celem zakupu materiałów niezbędnych do remontu trzech mieszkań komunalnych po
przeprowadzonych eksmisjach oraz remontu lokalu użytkowego DUET znajdującego się przy
ul. 11 Listopada;

900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90095 (Pozostała
dzialalność) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20.000,00 zł, celem zakupu
wyposażenia grupy interwencyjnej, w tym m.in. 3 wykaszarek, mieszadła do kleju, szlifierki
kątowej, kompletu kluczy nasadowych, spawarki, dmuchawy, zageszczarki do gruntu.
Doposażenie grupy interwencyjnej jest podyktowane planowanym zwiększeniem zakresu
prac oraz zużyciem dotychczasowych urządzeń.
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