
 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 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 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala co

następuje : 

§ 1.  Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820 000,00 zł  

RAZEM 835 000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł  

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 50 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6060 o kwotę 40 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł  

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 400,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 250,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 21 544,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł  

RAZEM 935 194,00 zł  

§ 3.  Zwiększa się przychody w budżecie miasta : 

§ 955 – inne źródła o kwotę 100.194,00 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 .  

U Z A S A D N I E N I E 

§   1  - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz iał  921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność,  par. 4300 Zakup usług pozostałych Kwota

15.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty związane jest z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na

utrzymanie bieżącej działalności biura. Powyższa kwota była zabezpieczona w budżecie miasta na 2010

rok. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820.000,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne

§ Wydatki inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulic Asnyka ,

Reymonta i Frankowskiego. Wykonawca podpisał  umowę  na kwotę  mniejszą  niż zaplanowana ( na

podstawie kosztorysu) §   2  – Zwiększenie wydatków budżetowychPowyższe zwiększenie

wydatków budżetowych Dział  921 Kultura i Och.Dziedz.Nar. Rozdz. 92110 Galerie i biura

wystaw artystycznych, par. 2710 dotacje celowe na pomoc finansową  udzielana między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota

35.000,00 zł  na realizacje zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych

w Sandomierzu oraz na realizacje projektu związanego z promocją  twórczości artystów Ziemi

Sandomierskiej”  Porównania”  realizowanego przez BWA. Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP par. 6620 dotacje celowe

przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie

porozumień.  Kwota 50.000,00 zł Zwiększenie wydatków związane z zakupem samochodu

ratownictwa wodnego dla PSP w Sandomierzu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport,. Rozdz. 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych. Kwota 40.000,00 zł. Zwiększenie wydatków związane z zakupem mini

rampy do zjazdu na rolkach przy Skate Park. Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 Drogi

publiczne gminne, par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 10.000,00 zł.  Planowany koszt

realizacji zadania „Ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa” określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w grudniu 2009r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację  zadania „Ul.

Mickiewicza 14-20 - przebudowa” Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała

działalność,  par 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 200.000,00 zł. Planowany koszt realizacji

zadania „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29 ”  określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w marcu 2010r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podją ć  uchwał ę  o zwiększeniu środków na realizację  zadania

„Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29”.  Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, Rozdz. 90095 Pozotała działalność,  par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota

500.000,00 zł.  Planowany koszt realizacji zadania „Plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego - Lina ”

określony był szacunkowo. Wstępna dokumentacja techniczna i kosztorysy szacunkowo opracowane

w kwietniu 2010r pokazały przybliżony koszt zadania a rzeczywisty będzie po przetargu. W związku

z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania „Plac zabaw przy ul.

Żółkiewskiego - Lina  ”.  Dział  851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi, par. 4010,4110,41120,4170 ,Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 57.650,00 zł. Zwiększenie planu wydatków

spowodowane jest uzupełnieniem kadry w świetlicach socjoterapeutycznych „ Bajka i Przystań” Par.

4210 , Zakup materiałów i wyposażenia kwota 21.544,00 zł – dotyczy niezbędnego wyposażenia

dla świetlic Przystań i Bajka – stoliki i krzesełka Par. 4220 , Zakup żywności kwota 3000,00 zł  -

dotyczy zakupu żywności dla wychowanków świetlic Par. 4270 , Zakup usług remontowych kwota

5000,00 zł – dotyczy remontu sali sportowej świetlicy Przystań Par. 4260 , Zakup energii kwota

5000,00 zł – dotyczy opłat za centralne ogrzewanie świetlic Par.4300, Zakup usług pozostałych

kwota 8000,00 zł – dotyczy m.in. zorganizowania 2 wycieczek dla wychowanków świetlic w 2010

roku. Zwiększenie przychodów budżetowych § 955 – przychody z innych źródeł  o kwotę

100.194,00 zł.  Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych

środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

stanowiących nadwyżkę budżetową z roku 2009.  
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UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 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 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala co

następuje : 

§ 1.  Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820 000,00 zł  

RAZEM 835 000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł  

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 50 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6060 o kwotę 40 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł  

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 400,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 250,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 21 544,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł  

RAZEM 935 194,00 zł  

§ 3.  Zwiększa się przychody w budżecie miasta : 

§ 955 – inne źródła o kwotę 100.194,00 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 .  

U Z A S A D N I E N I E 

§   1  - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz iał  921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność,  par. 4300 Zakup usług pozostałych Kwota

15.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty związane jest z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na

utrzymanie bieżącej działalności biura. Powyższa kwota była zabezpieczona w budżecie miasta na 2010

rok. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820.000,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne

§ Wydatki inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulic Asnyka ,

Reymonta i Frankowskiego. Wykonawca podpisał  umowę  na kwotę  mniejszą  niż zaplanowana ( na

podstawie kosztorysu) §   2  – Zwiększenie wydatków budżetowychPowyższe zwiększenie

wydatków budżetowych Dział  921 Kultura i Och.Dziedz.Nar. Rozdz. 92110 Galerie i biura

wystaw artystycznych, par. 2710 dotacje celowe na pomoc finansową  udzielana między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota

35.000,00 zł  na realizacje zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych

w Sandomierzu oraz na realizacje projektu związanego z promocją  twórczości artystów Ziemi

Sandomierskiej”  Porównania”  realizowanego przez BWA. Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP par. 6620 dotacje celowe

przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie

porozumień.  Kwota 50.000,00 zł Zwiększenie wydatków związane z zakupem samochodu

ratownictwa wodnego dla PSP w Sandomierzu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport,. Rozdz. 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych. Kwota 40.000,00 zł. Zwiększenie wydatków związane z zakupem mini

rampy do zjazdu na rolkach przy Skate Park. Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 Drogi

publiczne gminne, par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 10.000,00 zł.  Planowany koszt

realizacji zadania „Ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa” określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w grudniu 2009r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację  zadania „Ul.

Mickiewicza 14-20 - przebudowa” Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała

działalność,  par 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 200.000,00 zł. Planowany koszt realizacji

zadania „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29 ”  określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w marcu 2010r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podją ć  uchwał ę  o zwiększeniu środków na realizację  zadania

„Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29”.  Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, Rozdz. 90095 Pozotała działalność,  par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota

500.000,00 zł.  Planowany koszt realizacji zadania „Plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego - Lina ”

określony był szacunkowo. Wstępna dokumentacja techniczna i kosztorysy szacunkowo opracowane

w kwietniu 2010r pokazały przybliżony koszt zadania a rzeczywisty będzie po przetargu. W związku

z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania „Plac zabaw przy ul.

Żółkiewskiego - Lina  ”.  Dział  851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi, par. 4010,4110,41120,4170 ,Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 57.650,00 zł. Zwiększenie planu wydatków

spowodowane jest uzupełnieniem kadry w świetlicach socjoterapeutycznych „ Bajka i Przystań” Par.

4210 , Zakup materiałów i wyposażenia kwota 21.544,00 zł – dotyczy niezbędnego wyposażenia

dla świetlic Przystań i Bajka – stoliki i krzesełka Par. 4220 , Zakup żywności kwota 3000,00 zł  -

dotyczy zakupu żywności dla wychowanków świetlic Par. 4270 , Zakup usług remontowych kwota

5000,00 zł – dotyczy remontu sali sportowej świetlicy Przystań Par. 4260 , Zakup energii kwota

5000,00 zł – dotyczy opłat za centralne ogrzewanie świetlic Par.4300, Zakup usług pozostałych

kwota 8000,00 zł – dotyczy m.in. zorganizowania 2 wycieczek dla wychowanków świetlic w 2010

roku. Zwiększenie przychodów budżetowych § 955 – przychody z innych źródeł  o kwotę

100.194,00 zł.  Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych

środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

stanowiących nadwyżkę budżetową z roku 2009.  
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UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 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 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala co

następuje : 

§ 1.  Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820 000,00 zł  

RAZEM 835 000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł  

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 50 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6060 o kwotę 40 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł  

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 400,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 250,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 21 544,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł  

RAZEM 935 194,00 zł  

§ 3.  Zwiększa się przychody w budżecie miasta : 

§ 955 – inne źródła o kwotę 100.194,00 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 .  

U Z A S A D N I E N I E 

§   1  - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz iał  921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność,  par. 4300 Zakup usług pozostałych Kwota

15.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty związane jest z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na

utrzymanie bieżącej działalności biura. Powyższa kwota była zabezpieczona w budżecie miasta na 2010

rok. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820.000,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne

§ Wydatki inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulic Asnyka ,

Reymonta i Frankowskiego. Wykonawca podpisał  umowę  na kwotę  mniejszą  niż zaplanowana ( na

podstawie kosztorysu) §   2  – Zwiększenie wydatków budżetowychPowyższe zwiększenie

wydatków budżetowych Dział  921 Kultura i Och.Dziedz.Nar. Rozdz. 92110 Galerie i biura

wystaw artystycznych, par. 2710 dotacje celowe na pomoc finansową  udzielana między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota

35.000,00 zł  na realizacje zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych

w Sandomierzu oraz na realizacje projektu związanego z promocją  twórczości artystów Ziemi

Sandomierskiej”  Porównania”  realizowanego przez BWA. Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP par. 6620 dotacje celowe

przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie

porozumień.  Kwota 50.000,00 zł Zwiększenie wydatków związane z zakupem samochodu

ratownictwa wodnego dla PSP w Sandomierzu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport,. Rozdz. 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych. Kwota 40.000,00 zł. Zwiększenie wydatków związane z zakupem mini

rampy do zjazdu na rolkach przy Skate Park. Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 Drogi

publiczne gminne, par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 10.000,00 zł.  Planowany koszt

realizacji zadania „Ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa” określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w grudniu 2009r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację  zadania „Ul.

Mickiewicza 14-20 - przebudowa” Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała

działalność,  par 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 200.000,00 zł. Planowany koszt realizacji

zadania „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29 ”  określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w marcu 2010r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podją ć  uchwał ę  o zwiększeniu środków na realizację  zadania

„Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29”.  Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, Rozdz. 90095 Pozotała działalność,  par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota

500.000,00 zł.  Planowany koszt realizacji zadania „Plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego - Lina ”

określony był szacunkowo. Wstępna dokumentacja techniczna i kosztorysy szacunkowo opracowane

w kwietniu 2010r pokazały przybliżony koszt zadania a rzeczywisty będzie po przetargu. W związku

z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania „Plac zabaw przy ul.

Żółkiewskiego - Lina  ”.  Dział  851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi, par. 4010,4110,41120,4170 ,Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 57.650,00 zł. Zwiększenie planu wydatków

spowodowane jest uzupełnieniem kadry w świetlicach socjoterapeutycznych „ Bajka i Przystań” Par.

4210 , Zakup materiałów i wyposażenia kwota 21.544,00 zł – dotyczy niezbędnego wyposażenia

dla świetlic Przystań i Bajka – stoliki i krzesełka Par. 4220 , Zakup żywności kwota 3000,00 zł  -

dotyczy zakupu żywności dla wychowanków świetlic Par. 4270 , Zakup usług remontowych kwota

5000,00 zł – dotyczy remontu sali sportowej świetlicy Przystań Par. 4260 , Zakup energii kwota

5000,00 zł – dotyczy opłat za centralne ogrzewanie świetlic Par.4300, Zakup usług pozostałych

kwota 8000,00 zł – dotyczy m.in. zorganizowania 2 wycieczek dla wychowanków świetlic w 2010

roku. Zwiększenie przychodów budżetowych § 955 – przychody z innych źródeł  o kwotę

100.194,00 zł.  Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych

środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

stanowiących nadwyżkę budżetową z roku 2009.  
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UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 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 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala co

następuje : 

§ 1.  Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820 000,00 zł  

RAZEM 835 000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł  

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 50 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6060 o kwotę 40 000,00 zł  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł  

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 400,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 250,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 21 544,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł  

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł  

RAZEM 935 194,00 zł  

§ 3.  Zwiększa się przychody w budżecie miasta : 

§ 955 – inne źródła o kwotę 100.194,00 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 .  

U Z A S A D N I E N I E 

§   1  - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz iał  921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność,  par. 4300 Zakup usług pozostałych Kwota

15.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty związane jest z przekazaniem dotacji dla BWA w Sandomierzu na

utrzymanie bieżącej działalności biura. Powyższa kwota była zabezpieczona w budżecie miasta na 2010

rok. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 820.000,00 zł Dz. Transport. Drogi publiczne gminne

§ Wydatki inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulic Asnyka ,

Reymonta i Frankowskiego. Wykonawca podpisał  umowę  na kwotę  mniejszą  niż zaplanowana ( na

podstawie kosztorysu) §   2  – Zwiększenie wydatków budżetowychPowyższe zwiększenie

wydatków budżetowych Dział  921 Kultura i Och.Dziedz.Nar. Rozdz. 92110 Galerie i biura

wystaw artystycznych, par. 2710 dotacje celowe na pomoc finansową  udzielana między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota

35.000,00 zł  na realizacje zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych

w Sandomierzu oraz na realizacje projektu związanego z promocją  twórczości artystów Ziemi

Sandomierskiej”  Porównania”  realizowanego przez BWA. Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP par. 6620 dotacje celowe

przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie

porozumień.  Kwota 50.000,00 zł Zwiększenie wydatków związane z zakupem samochodu

ratownictwa wodnego dla PSP w Sandomierzu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport,. Rozdz. 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych. Kwota 40.000,00 zł. Zwiększenie wydatków związane z zakupem mini

rampy do zjazdu na rolkach przy Skate Park. Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 Drogi

publiczne gminne, par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 10.000,00 zł.  Planowany koszt

realizacji zadania „Ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa” określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w grudniu 2009r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację  zadania „Ul.

Mickiewicza 14-20 - przebudowa” Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała

działalność,  par 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota 200.000,00 zł. Planowany koszt realizacji

zadania „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29 ”  określony był szacunkowo. Dokumentacja

techniczna i kosztorysy – opracowane w marcu 2010r pokazały rzeczywistą  wartoś ć  zadania.

W związku z powyższym należy podją ć  uchwał ę  o zwiększeniu środków na realizację  zadania

„Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29”.  Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, Rozdz. 90095 Pozotała działalność,  par. 6050 wydatki inwestycyjne. Kwota

500.000,00 zł.  Planowany koszt realizacji zadania „Plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego - Lina ”

określony był szacunkowo. Wstępna dokumentacja techniczna i kosztorysy szacunkowo opracowane

w kwietniu 2010r pokazały przybliżony koszt zadania a rzeczywisty będzie po przetargu. W związku

z powyższym należy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania „Plac zabaw przy ul.

Żółkiewskiego - Lina  ”.  Dział  851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi, par. 4010,4110,41120,4170 ,Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 57.650,00 zł. Zwiększenie planu wydatków

spowodowane jest uzupełnieniem kadry w świetlicach socjoterapeutycznych „ Bajka i Przystań” Par.

4210 , Zakup materiałów i wyposażenia kwota 21.544,00 zł – dotyczy niezbędnego wyposażenia

dla świetlic Przystań i Bajka – stoliki i krzesełka Par. 4220 , Zakup żywności kwota 3000,00 zł  -

dotyczy zakupu żywności dla wychowanków świetlic Par. 4270 , Zakup usług remontowych kwota

5000,00 zł – dotyczy remontu sali sportowej świetlicy Przystań Par. 4260 , Zakup energii kwota

5000,00 zł – dotyczy opłat za centralne ogrzewanie świetlic Par.4300, Zakup usług pozostałych

kwota 8000,00 zł – dotyczy m.in. zorganizowania 2 wycieczek dla wychowanków świetlic w 2010

roku. Zwiększenie przychodów budżetowych § 955 – przychody z innych źródeł  o kwotę

100.194,00 zł.  Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wprowadzeniem wolnych

środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

stanowiących nadwyżkę budżetową z roku 2009.  
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