
UCHWAŁA NR XLVII/409/2010  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 31 marca 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. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 39.000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 56.500,00 zł  

§ 3.  Zmniejsza się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł  

RAZEM 1.000,00 zł  

§ 4.  Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł  

RAZEM 18.500,00 zł  

§ 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 .  

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

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1000,00 zł Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług pozostałych Zmniejszenie wydatków w § 4300

spowodowane jest koniecznością  przeniesienia kwoty 1000,00 zł  do § 6050 w celu możliwości

realizacji zadania budowy drogi lokalnej łączącej węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 77 z terenem

przemysłowym przy hucie szkła .  Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalnoś ć  §  Zakup usług

pozostałych Zmniejszenie wydatków związane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji

dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt .  Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę

23.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Wydatki

inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlenie ul. Łukawskiej.

Wykonawca podpisał umowę  na kwotę  mniejszą niż zaplanowana ( na podstawie kosztorysu) kwota

w budżecie . § 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne Budowa drogi

lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska Bis do Spółdzielni Budownictwa

Mieszkaniowego Sandomierz i terenów przemysłowych rozwiąże dwa zasadnicze problemy : 1.

Zmniejszy ruch samochodów ciężarowych na drodze lokalnej - ul. Portowej i na osiedlu domów

wielorodzinnych, przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tych dzielnic (wzdłuż drogi

zlokalizowane są  obiekty usługowe, przedszkole, przychodnia, ośrodek kultury) oraz poprawa

warunków życia dzięki zmniejszeniu hałasu 2. Stworzy lepsze, bezpieczniejsze warunki transportowe

dla przedsiębiorców, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Zakup usług pozostałych Zwiększenie

wydatków wynika z konieczności remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych Dz. 926 rozdz.

92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury §

Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika z dofinansowania III zimowych

mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz otwartych mistrzostw Sandomierza w triatlonie. Dz. 900

rozdz. 90095 § 2820 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zwiększenie wydatków związane jest zmianą  klasyfikacji

budżetowej dotyczącej dotacji dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt, gdzie środki

w budżecie były zabezpieczone na ten cel w § 4300 a winny byś w § 2820. Dz. 801 rozdz. 80101 §

6050 o kwotę  23.000,00 zł  Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe § Wydatki

inwestycyjne Planowany koszt realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie”  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 „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie” § 3 - Zmniejszenie dochodów budżetowychDz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych opłat Zmniejszenie

dochodów następuje ponieważ zaistniała potrzeba utworzenia planu w § 0910 odsetki za zwłokę § 4 -

Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę  1000,00 zł  Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Odsetki za zwłokę Zwiększenie dochodów następuje

ponieważ powyższa kwota została zaplanowana w § 0690, a zaistniała konieczność jej przeniesienia.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska. Oświetlenie ulic § Wpływy z innych dochodów Są  to wpływy z odszkodowań  za

uszkodzone słupy oświetleniowe Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura

fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury § Wpływy z innych dochodów Zwiększenie

dochodów dotyczy dofinansowania przez Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu kwotą 2.500,00 zł III

zimowych mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz III zimowych otwartych mistrzostw Sandomierza. 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 
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UCHWAŁA NR XLVII/409/2010  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 31 marca 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. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 39.000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 56.500,00 zł  

§ 3.  Zmniejsza się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł  

RAZEM 1.000,00 zł  

§ 4.  Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł  

RAZEM 18.500,00 zł  

§ 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 .  

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

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1000,00 zł Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług pozostałych Zmniejszenie wydatków w § 4300

spowodowane jest koniecznością  przeniesienia kwoty 1000,00 zł  do § 6050 w celu możliwości

realizacji zadania budowy drogi lokalnej łączącej węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 77 z terenem

przemysłowym przy hucie szkła .  Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalnoś ć  §  Zakup usług

pozostałych Zmniejszenie wydatków związane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji

dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt .  Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę

23.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Wydatki

inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlenie ul. Łukawskiej.

Wykonawca podpisał umowę  na kwotę  mniejszą niż zaplanowana ( na podstawie kosztorysu) kwota

w budżecie . § 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne Budowa drogi

lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska Bis do Spółdzielni Budownictwa

Mieszkaniowego Sandomierz i terenów przemysłowych rozwiąże dwa zasadnicze problemy : 1.

Zmniejszy ruch samochodów ciężarowych na drodze lokalnej - ul. Portowej i na osiedlu domów

wielorodzinnych, przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tych dzielnic (wzdłuż drogi

zlokalizowane są  obiekty usługowe, przedszkole, przychodnia, ośrodek kultury) oraz poprawa

warunków życia dzięki zmniejszeniu hałasu 2. Stworzy lepsze, bezpieczniejsze warunki transportowe

dla przedsiębiorców, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Zakup usług pozostałych Zwiększenie

wydatków wynika z konieczności remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych Dz. 926 rozdz.

92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury §

Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika z dofinansowania III zimowych

mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz otwartych mistrzostw Sandomierza w triatlonie. Dz. 900

rozdz. 90095 § 2820 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zwiększenie wydatków związane jest zmianą  klasyfikacji

budżetowej dotyczącej dotacji dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt, gdzie środki

w budżecie były zabezpieczone na ten cel w § 4300 a winny byś w § 2820. Dz. 801 rozdz. 80101 §

6050 o kwotę  23.000,00 zł  Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe § Wydatki

inwestycyjne Planowany koszt realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie”  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 „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie” § 3 - Zmniejszenie dochodów budżetowychDz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych opłat Zmniejszenie

dochodów następuje ponieważ zaistniała potrzeba utworzenia planu w § 0910 odsetki za zwłokę § 4 -

Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę  1000,00 zł  Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Odsetki za zwłokę Zwiększenie dochodów następuje

ponieważ powyższa kwota została zaplanowana w § 0690, a zaistniała konieczność jej przeniesienia.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska. Oświetlenie ulic § Wpływy z innych dochodów Są  to wpływy z odszkodowań  za

uszkodzone słupy oświetleniowe Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura

fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury § Wpływy z innych dochodów Zwiększenie

dochodów dotyczy dofinansowania przez Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu kwotą 2.500,00 zł III

zimowych mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz III zimowych otwartych mistrzostw Sandomierza. 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 
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UCHWAŁA NR XLVII/409/2010  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 31 marca 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. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 39.000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 56.500,00 zł  

§ 3.  Zmniejsza się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł  

RAZEM 1.000,00 zł  

§ 4.  Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł  

RAZEM 18.500,00 zł  

§ 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 .  

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

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1000,00 zł Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług pozostałych Zmniejszenie wydatków w § 4300

spowodowane jest koniecznością  przeniesienia kwoty 1000,00 zł  do § 6050 w celu możliwości

realizacji zadania budowy drogi lokalnej łączącej węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 77 z terenem

przemysłowym przy hucie szkła .  Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalnoś ć  §  Zakup usług

pozostałych Zmniejszenie wydatków związane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji

dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt .  Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę

23.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Wydatki

inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlenie ul. Łukawskiej.

Wykonawca podpisał umowę  na kwotę  mniejszą niż zaplanowana ( na podstawie kosztorysu) kwota

w budżecie . § 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne Budowa drogi

lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska Bis do Spółdzielni Budownictwa

Mieszkaniowego Sandomierz i terenów przemysłowych rozwiąże dwa zasadnicze problemy : 1.

Zmniejszy ruch samochodów ciężarowych na drodze lokalnej - ul. Portowej i na osiedlu domów

wielorodzinnych, przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tych dzielnic (wzdłuż drogi

zlokalizowane są  obiekty usługowe, przedszkole, przychodnia, ośrodek kultury) oraz poprawa

warunków życia dzięki zmniejszeniu hałasu 2. Stworzy lepsze, bezpieczniejsze warunki transportowe

dla przedsiębiorców, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Zakup usług pozostałych Zwiększenie

wydatków wynika z konieczności remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych Dz. 926 rozdz.

92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury §

Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika z dofinansowania III zimowych

mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz otwartych mistrzostw Sandomierza w triatlonie. Dz. 900

rozdz. 90095 § 2820 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zwiększenie wydatków związane jest zmianą  klasyfikacji

budżetowej dotyczącej dotacji dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt, gdzie środki

w budżecie były zabezpieczone na ten cel w § 4300 a winny byś w § 2820. Dz. 801 rozdz. 80101 §

6050 o kwotę  23.000,00 zł  Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe § Wydatki

inwestycyjne Planowany koszt realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie”  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 „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie” § 3 - Zmniejszenie dochodów budżetowychDz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych opłat Zmniejszenie

dochodów następuje ponieważ zaistniała potrzeba utworzenia planu w § 0910 odsetki za zwłokę § 4 -

Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę  1000,00 zł  Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Odsetki za zwłokę Zwiększenie dochodów następuje

ponieważ powyższa kwota została zaplanowana w § 0690, a zaistniała konieczność jej przeniesienia.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska. Oświetlenie ulic § Wpływy z innych dochodów Są  to wpływy z odszkodowań  za

uszkodzone słupy oświetleniowe Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura

fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury § Wpływy z innych dochodów Zwiększenie

dochodów dotyczy dofinansowania przez Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu kwotą 2.500,00 zł III

zimowych mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz III zimowych otwartych mistrzostw Sandomierza. 
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UCHWAŁA NR XLVII/409/2010  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 31 marca 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. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 39.000,00 zł  

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł  

RAZEM 56.500,00 zł  

§ 3.  Zmniejsza się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł  

RAZEM 1.000,00 zł  

§ 4.  Zwiększa się dochody w budżecie miasta : 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł  

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15 000,00 zł  

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł  

RAZEM 18.500,00 zł  

§ 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 .  

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

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1000,00 zł Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Zakup usług pozostałych Zmniejszenie wydatków w § 4300

spowodowane jest koniecznością  przeniesienia kwoty 1000,00 zł  do § 6050 w celu możliwości

realizacji zadania budowy drogi lokalnej łączącej węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 77 z terenem

przemysłowym przy hucie szkła .  Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalnoś ć  §  Zakup usług

pozostałych Zmniejszenie wydatków związane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji

dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt .  Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę

23.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Wydatki

inwestycyjne W miesiącu marcu br rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlenie ul. Łukawskiej.

Wykonawca podpisał umowę  na kwotę  mniejszą niż zaplanowana ( na podstawie kosztorysu) kwota

w budżecie . § 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne Budowa drogi

lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska Bis do Spółdzielni Budownictwa

Mieszkaniowego Sandomierz i terenów przemysłowych rozwiąże dwa zasadnicze problemy : 1.

Zmniejszy ruch samochodów ciężarowych na drodze lokalnej - ul. Portowej i na osiedlu domów

wielorodzinnych, przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tych dzielnic (wzdłuż drogi

zlokalizowane są  obiekty usługowe, przedszkole, przychodnia, ośrodek kultury) oraz poprawa

warunków życia dzięki zmniejszeniu hałasu 2. Stworzy lepsze, bezpieczniejsze warunki transportowe

dla przedsiębiorców, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska. Oświetlenie ulic § Zakup usług pozostałych Zwiększenie

wydatków wynika z konieczności remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych Dz. 926 rozdz.

92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury §

Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika z dofinansowania III zimowych

mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz otwartych mistrzostw Sandomierza w triatlonie. Dz. 900

rozdz. 90095 § 2820 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zwiększenie wydatków związane jest zmianą  klasyfikacji

budżetowej dotyczącej dotacji dla Sandomierskiego Towarzystwa Przyjaciół  Zwierząt, gdzie środki

w budżecie były zabezpieczone na ten cel w § 4300 a winny byś w § 2820. Dz. 801 rozdz. 80101 §

6050 o kwotę  23.000,00 zł  Dz. Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe § Wydatki

inwestycyjne Planowany koszt realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie”  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 „Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP Nr 2 –

oświetlenie” § 3 - Zmniejszenie dochodów budżetowychDz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę

1000,00 zł  Dz. Transport. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych opłat Zmniejszenie

dochodów następuje ponieważ zaistniała potrzeba utworzenia planu w § 0910 odsetki za zwłokę § 4 -

Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę  1000,00 zł  Dz.

Transport. Drogi publiczne gminne § Odsetki za zwłokę Zwiększenie dochodów następuje

ponieważ powyższa kwota została zaplanowana w § 0690, a zaistniała konieczność jej przeniesienia.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę  15.000,00 zł  Dz. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska. Oświetlenie ulic § Wpływy z innych dochodów Są  to wpływy z odszkodowań  za

uszkodzone słupy oświetleniowe Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę  2.500,00 zł  Dz. Kultura

fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury § Wpływy z innych dochodów Zwiększenie

dochodów dotyczy dofinansowania przez Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu kwotą 2.500,00 zł III

zimowych mistrzostw Polski lekarzy w triatlonie oraz III zimowych otwartych mistrzostw Sandomierza. 
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