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UCHWAŁA NR XXXIX/407/2014 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 14 maja 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. 

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

(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.594, 645, 1318) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938, 1646)  

 

Rada Miasta Sandomierza  

uchwala co następuje: 

 

§ 1.  

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:  

DZ. 851    rozdz. 85154 § 4300 o kwotę     5 000,00 zł  

DZ. 851    rozdz. 85195 § 4300 o kwotę     4 000,00 zł  

Łącznie:        9 000,00 zł 

 

§ 2.  

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:  

DZ. 851    rozdz. 85154 § 2820 o kwotę     5 000,00 zł  

DZ. 851    rozdz. 85195 § 2820 o kwotę     4 000,00 zł  

Łącznie:        9 000,00 zł 

 

§ 3.  

W załączniku Nr 11„Dotacje celowe w 2014 r.” dokonuje się następujących zmian:  

- wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą:  

- „Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy” kwota 5 000,00 zł”. 

 

§ 4.  

Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” do Uchwały Rady 

Miasta Nr XXXVI/374/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2014 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/374/2013 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 
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§ 5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

 

§ 6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta 

 

 

Marceli Czerwiński 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/407/2014 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 14 maja 2014 r. 

Zalacznik1.pdf 

file:///C:/Users/bsochacka/AppData/Local/Temp/Legislator/7B0723A0-7302-40E2-AD80-7F58CBCFE989/Zalacznik1.pdf
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/407/2014 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 14 maja 2014 r. 

Zalacznik2.pdf 

file:///C:/Users/bsochacka/AppData/Local/Temp/Legislator/7B0723A0-7302-40E2-AD80-7F58CBCFE989/Zalacznik2.pdf
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Uzasadnienie  

§ 1-  Zmniejszenie wydatków budżetowych: 

 

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 5 000 ,00 zł  

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług pozostałych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 5 000,00 zł do zadania                    

„Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy” w ramach pikniku rodziny, który odbędzie się 

29.06.2014 r. na rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Piknik ma na celu propagowanie profilaktyki 

antyalkoholowej poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu.  

 

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 4 000,00  zł 

Dz. Ochrona zdrowia. Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych 

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 4 000,00 zł do  zadania „Wkład 

własny do ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych”  

 

 

§ 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych 

 

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2820 o kwotę 5 000 ,00 zł 

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

Fundacja Fundusz Lokalny SMK złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn „Rodzinnie 

integracyjnie i z uśmiechem na twarzy” w ramach pikniku rodziny, który odbędzie się 29.06.2014 r. 

na rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Piknik ma na celu propagowanie profilaktyki 

antyalkoholowej poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Aby była możliwość 

realizacji tego zadania konieczne jest zwiększenie wydatków jako dotacji celowej.  

 

Dz. 851 rozdz. 85195 § 2820 o kwotę  4 000,00  zł 

Dz. Ochrona zdrowia. Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” pozyskało w ramach konkursu ofert rządowego programu na rzecz 

”Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020",dotację w wysokości 53 300,00 zł. 

Nagrodzony wniosek Stowarzyszenia dotyczy utworzenia w Sandomierzu „Sandomierskiej Akademii 

Seniorów”. Wobec powyższego Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o udzielenie wsparcia 

finansowego w kwocie 4 000,00 zł jako wkładu własnego niezbędnego do podpisania umowy 

dotacyjnej. 


