
UCHWAŁA NR XLIX/651/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta :
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 o kwotę 264 000,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 86 500,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 36 298,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 o kwotę 90 000,00 zł
Razem: 476 798,00 zł

§ 2. 
Zmniejsza się dochody w budżecie miasta :
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 86 500,00 zł
Razem: 86 500,00 zł

§ 3. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2940 o kwotę 325 298,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85220 § 4270 o kwotę 65 000,00 zł
Razem: 390 298,00 zł

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów

Dz. 750 Rozdział 75095 § 0940 o kwotę 264.000,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych;

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak:
IR.II.748.6.2016 z dnia 20.07.2017 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie
przekroczenia ustawowego 65-cio dniowego terminu przy wydaniu przez Burmistrza Miasta
Sandomierza decyzji znak: UA.6733.22.2014 z dnia 23.01.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W związku z faktem, iż kara nałożona na Burmistrza Miasta Sandomierza przez
Wojewodę Świętokrzyskiego była bezzasadna, Minister Infrastruktury i Budownictwa
postanowieniem z dnia 08.06.2017 r. uchylił w całości Postanowienie Wojewody z dnia 30.04.2015
r. Znak:IN.XI.748.1.2015 wymierzającą Burmistrzowi Miasta Sandomierza karę w wysokości
264.000,00 zł. Wojewoda Świętokrzyski dokonał zwrotu powyższej kwoty na rachunek gminy w
dniu 25.09.2017 r.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 86.500,00 zł
Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych § Wpływy z podatku od nieruchomości

- Wpływy z tytułu wyegzekwowanego zaległego podatku od nieruchomości za lata poprzednie;

Dz. 758 Rozdział 75814 § 0920 o kwotę 36.298,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Wpływy z pozostałych odsetek;

- Wpływy z odsetek rachunków bankowych Gminy Sandomierz

Dz. 855 Rozdział 85502 § 2360 o kwotę 90.000,00 zł
Dz. Rodzina Rozdz. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego § Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej
dochód gminy.

- zmniejszenie planu dochodów

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0340 o kwotę 86.500,00 zł
Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych § Wpływy z podatku od środków transportowych;

- zmniejszenie planu spowodowane jest wyrejestrowaniem przez właścicieli pojazdów na stałe lub
czasowo, co oznacza wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
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- zwiększenie planu wydatków

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2940 o kwotę 325.298,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego § Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata
poprzednie;

Zwiększenie wydatków wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST4.4755.413.2017.3.IWA z dnia
02 listopada 2017 r. w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej za rok 2013, wskutek zawyżenia przez Miasto Sandomierz w systemie informacji
oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 liczby uczniów niepełnosprawnych, ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości w zakresie wykazania danych
w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2012 r., to wykazanie niezgodnych ze
stanem faktycznym danych o liczbie uczniów oraz zakwalifikowanie w systemie uczniów
(dzieci/wychowanków), którzy na dzień 30 września 2012 r. nie posiadali orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie posiadali opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, nie byli
uczniami szkoły, byli uczniami klasy niespełniającej wymogu liczby uczniów niepełnosprawnych w
klasie integracyjnej.

Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4270 o kwotę 65.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej § Zakup usług remontowych;

W związku z przyznaniem Gminie Sandomierz przez Wojewodę Świętokrzyskiego
dotacji celowej z Programu kompleksowego wsparcia rodzin Za życiem przyjętego Uchwałą

Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. na utworzenie mieszkania chronionego,
zaistniała konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 50 % inwestycji.
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem obejmuje swoimi działaniami
rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Jednym z głównych celów programu jest
wsparcie mieszkaniowe w tym samym tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań
wspomaganych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
stopniem umiarkowanym w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.
Koszt utworzenia mieszkania chronionego w lokalu mieszkalnym przy ul. Katedralnej 5/1
o powierzchni 52,30 m² został oszacowany na 130 000 zł. Gmina otrzymała dotację
w wysokości 50 % co stanowi kwotę 65 000 zł, taką samą kwotę zobowiązana jest
zabezpieczyć w budżecie gminy.
Utworzenie mieszkania chronionego obejmuje prace budowlane, czyli kompleksowy
remont lokalu wraz z zakupem wyposażenia.
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