
 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., 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: 

w Dziale 852 Rozdz. 85203 § 4010 o kwotę 6.700,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85203 § 4040 o kwotę 3.091,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85203 § 4110 o kwotę 2.046,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85203 § 4120 o kwotę 1.101,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 21.200,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85212 § 4040 o kwotę 1.818,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 2.572,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 665,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85219 § 4040 o kwotę 4.719,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 121,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85220 § 4040 o kwotę 500,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85220 § 4110 o kwotę 1.275,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85220 § 4120 o kwotę 245,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 17.700,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85228 § 4040 o kwotę 3.169,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85228 § 4110 o kwotę 7.200,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85228 § 4120 o kwotę 2.031,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85228 § 4170 o kwotę 3.000,00 zł  

RAZEM 79.153,00zł  

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: 

w Dziale 852 Rozdz. 85203 § 4210 o kwotę 5.538,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 13.655,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 12.600,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 34.400,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 12.460,00 zł  

w Dziale 852 Rozdz. 85220 § 4170 o kwotę 500,00 zł  

RAZEM 79.153,00 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.  

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

Zmniejszenie wydatków budżetowych: Dz. 852 rozdz. 85203 (Środowiskowy

Dom Samopomocy), rozdz. 85219 (Ośrodek Pomocy Społecznej), rozdz.

85228 (Usługi opiekuńcze), rozdz. 85220 (ośrodek interwencji kryzysowej

-PIK) § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) § 4040 (dodatkowe

wynagrodzenie roczne), § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne), §

4120 (składki na Fundusz Pracy) § 4170 (umowa zlecenie) łącznie o kwotę

52.898,00 zł.  związane jest z oszczędnościami wynikłymi z bieżącego wykonania

w poszczególnych rozdziałach. Dz. 852 rozdz. 85212 (Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 4010 (wynagrodzenia osobowe

pracowników) § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 4110

(składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (składki na Fundusz Pracy)

łącznie o kwotę 26.255,00 zł.  związane jest z wykorzystaniem na obsługę

świadczeń rodzinnych 3 % wypłaconych zasiłków. Zwiększenie wydatków

budżetowych: Dz. 852 rozdz. 85203 (Środowiskowy Dom Samopomocy) §

4210 ( zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5.538,00 zł. związane jest

z planowanym zakupem sprzętu sportowego do pracowni rehabilitacyjnej, rozdz.

85219 (Ośrodek Pomocy Społecznej) § 4010 (wynagrodzenia osobowe

pracowników), § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) związane jest

z utrzymaniem wielkości zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnego

z ustawą o pomocy społecznej.-na 2 tys. mieszkańców winien być zatrudniony

1 pracownik socjalny , rozdz. 85220 (ośrodek interwencji kryzysowej -PIK)

§ 4170 (umowa zlecenie) na kwotę 500,00 zł. to środki na dyżury specjalistów

w PIK, Dz. 852 rozdz. 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego) § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę

13.655,00 zł.- wypłata zasiłków rodzinnych oraz § 4300 (usługi pozostałe)

o kwotę 12.600,00 zł.– to środki na opłaty bankowe od przelewów wypłacanych

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  
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