
UCHWAŁA NR XII/143/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 

Zwiększa się dochody w budżecie miasta:
Dział 852 Rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 2.000,00 zł
Łącznie: 2.000,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł
Łącznie: 2.000,00 zł

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0970
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tyt. wykonania działań promocyjnych.

§ 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na organizację „Sandomierskich Senioraliów - 2019” wynika
z zawartej umowy o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a OPS Sandomierz
polegającej na prowadzeniu działań promocyjnych w trakcie trwania imprezy pod nazwą
„Sandomierskie Senioralia - 2019”, organizowanej cyklicznie dla seniorów zamieszkałych na terenie
Sandomierza jako program osłonowy pod nazwą „Aktywny Senior” przyjęty Uchwałą Rady Miasta
Nr XXXIX/411/2014 z dnia 14.05.2014r. Celem głównym programu jest poprawa jakości życia
seniorów poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia,
kultury i sztuki.
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