
UCHWAŁA NR VII/89/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 
poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
1. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta:
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 206 686,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 69 000,00 zł
2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 26 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 36 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 112 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 25 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4120 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4240 o kwotę 74 520,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4440 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 115 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4120 o kwotę 24 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4240 o kwotę 113 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 22 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 50 000,00 zł
Razem: 1 108 520,00 zł
3. Zwiększa się przychody w budżecie miasta:
§ 950  o kwotę 1 246 206,00 zł
z tytułu wolnych środków.

§ 2. 
W uchwale budżetowej Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2019 r. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w wysokości 6.421.063,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona ( nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 
w kwocie 2.500 000,00 zł;
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,  
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 3.921.063,52 zł.
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2. Przychody budżetu w wysokości:  9.921.063,52 zł;
3. Rozchody budżetu w wysokości:   3.500 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 
1. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 
30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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      Zał. nr 5 do Uchwały Nr IV/32/2019

      Rady Miasta sandomierza

      z dnia 30.01.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
Klasyfikacja Kwota

§ 2019 r.

1 2 3 4

9 921 063,52

1. Kredyty § 952

1.1

Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z 

podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi 

budżetu U.E. § 952

2. Pożyczki § 952

2.1

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu U.E. § 903

3.

Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest 

ograniczona § 931 6 000 000,00

4. Nadwyżka z lat obiegłych § 957

5. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 3 921 063,52

6. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

7. Przelewy z rachunku lokat § 994

8. Prywatyzacja majatku j.s.t § 941-44

3 500 000,00

1. Spłaty kredytów § 992

1.1

Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 

umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzacymi budżetu U.E § 992

2. Spłaty pożyczek § 992

2.1

Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu 

U.E § 963

2.2

Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest 

ograniczona § 982 3 500 000,00

3. Udzielone pożyczki § 991

4. Przelewy na rachunki lokat § 994

5.

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny 

rynek wtórny. § 982

Lp. Treść

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/89/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
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        Zał. nr 10 do Uchwały Nr IV/32/2019
        Rady Miasta sandomierza
        z dnia 30.01.2019 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymuj ącej dotacje Zakres Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6
I. Dotacje  dla jednostek  sektora finansów publicznych

1 921 92113 Sandomierskie Centrum Kultury Działalność kulturalna 800 000,00
2 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna Działalność kulturalna 1 000 000,00
3 921 92118 Muzeum Okręgowe Działalność kulturalna 620 000,00

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 801 80105 Przedszkole Specjalne przy Caritas Diecezji Sandomierskiej Działalność dydaktyczno-wychowacza 137 996,00
2 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 256 410,00
3 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów" Działalność dydaktyczno-wychowacza 102 410,00
4 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 207 900,00
5 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Działalność dydaktyczno-wychowacza 194 040,00
6 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców" Działalność dydaktyczno-wychowacza 131 670,00
7 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 14 088,00
8 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 114 812,00
9 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów" Działalność dydaktyczno-wychowacza 14 088,00
10 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Działalność dydaktyczno-wychowacza 254 980,00
11 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców" Działalność dydaktyczno-wychowacza 14 088,00
12 801 80110 Katolicka Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne Działalność dydaktyczno-wychowacza 142 520,00
13 801 80152 Katolicka Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne Działalność dydaktyczno-wychowacza 124 176,00
14 801 80101 Katolicka Szkoła Podstawowa Działalność dydaktyczno-wychowacza 212 160,00
15 801 80150 Katolicka Szkoła Podstawowa Działalność dydaktyczno-wychowacza 23 328,00

4 364 666,00

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Ogółem

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/89/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie budżetu miasta poprzez:

§ 1.

Zmniejszenie dochodów

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 206 686,00 zł.

Dz. Różne rozliczenia, Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego, § Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zgodne z treścią pisma Minister Edukacji Narodowej Znak: DWST-WSST.356.2018.2019.BK z dnia

21 lutego 2019 roku dane o wysokości subwencji wstępnej na dany rok budżetowy (przekazane w

terminie do 15 października 2018 roku) mają jedynie charakter pomocniczy i w dużej mierze bazują

na danych statystycznych z poprzedniego roku szkolnego. Przy naliczaniu ostatecznej kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić zmiana tych kwot w wyniku uwzględnienia aktualnych

danych wykazanych w SIO a zweryfikowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W związku

z powyższym zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej

przez Gminę Sandomierz w 2019 roku o kwotę 206 686,00 zł.

§ 2.

Zmniejszenie wydatków

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 69 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zmniejsza się plan wydatków w Niepublicznym Przedszkolu „Różowy Słoń” w Sandomierzu o kwotę
23 000,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Dolina Smerfów” w Sandomierzu o kwotę 23 000,00 zł,
w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” o kwotę 23 000,00 zł na dotacje dla
dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówki te nie wykazały w okresie
styczeń – marzec 2019 roku dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 3.

Zwiększenie wydatków

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 26 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze wzrostem liczby dzieci zwiększa się plan wydatków w Niepublicznym Przedszkolu
Specjalnym prowadzonym przy Ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu o kwotę 26 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 36 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
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organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku z wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
zwiększa się plan wydatków w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu o kwotę
36 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 112 000,00 zł.

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego § Wynagrodzenia osobowe;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) „W roku budżetowym na realizację zadań związanych z

organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa wart.127ust.1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz

na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa wart.36ust.17 ustawy – Prawo

oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż

kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu

terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w

przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu

terytorialnego, w zakresie tych zadań”.

W związku z powyższym celem spełnienia wymogu ustawowego zwiększa się plan wydatków na

wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 27.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę

15.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 40.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 25 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego § Składki na ubezpieczenia społeczne;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia

społeczne od wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 10.000,00 zł, w Przedszkolu Nr

5 o kwotę 4.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 5.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę

6.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4120 kwotę 5 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego § Składki na Fundusz Pracy;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy

od wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 2.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę

Id: 6DBC6FF6-BEC0-4FFC-B9D3-47642161C91E. Uchwalony Strona 2



1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4240 kwotę 74 520,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego § Zakup środków dydaktycznych i książek;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy

dydaktycznych w rozdziale 80149 w celu zapewnienia warunków na realizację zajęć wynikających z

zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w Oddziale Przedszkola Nr 1

o kwotę 15.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 20.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę

24.520,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 15.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4440 kwotę 6 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 80149 w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 3.000,00 zł i

w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 kwotę 500 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Wynagrodzenia osobowe

pracowników;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole

Podstawowej Nr 1 o kwotę 100.000,000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 120.000,00 zł, w

Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 75.000,000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 205.000,00

zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 kwotę 115 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Składki na ubezpieczenia

społeczne;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia

społeczne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 20.000,000 zł, w Szkole

Podstawowej Nr 2 o kwotę 25.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 20.000,000 zł i w
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Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4120 kwotę 24 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Składki na Fundusz Pracy;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy od

wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 4.000,000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o

kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 5.000,000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o

kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4240 kwotę 113 000,00,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy

dydaktycznych w celu zapewnienia warunków na realizację zajęć wynikających z zaleceń zawartych

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 35.000,000 zł,

w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 20.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 28.000,000

zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150§ 4440 kwotę 22 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych;

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U . z 2017 r. poz. 2203) z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy

fundusz świadczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o

kwotę 2.000,000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 15.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,
branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

W związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
zwiększa się plan wydatków w Katolickiej Szkole Podstawowej – oddziały gimnazjalne w
Sandomierzu o kwotę 50 000,00 zł.
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Zwiększenie planu wydatków w paragrafie dot. dotacji podmiotowych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty jest niezbędne w celu udzielania dotacji
na dzieci uczęszczające do niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy
Sandomierz.

Zasady przekazywania dotacji określa art. 17 ust. 3 i 5 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o
finasowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z
późn. zm.). O dotację ubiegać się mogą te placówki, które uzyskały wpis do Ewidencji Szkół i
Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sandomierza. Dotacja przekazywana
jest na podstawie comiesięcznych list dzieci, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Mając powyższe na uwadze gmina ma ustawowy obowiązek przekazywać dotacje dla
niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów, która nie jest tożsama z
deklarowaną liczbą uczniów podawaną przez te jednostki na etapie tworzenia projektu budżetu gminy.

Celem pokrycia deficytu budżetowego wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikającej z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych, w kwocie 1.246.206,00 zł.
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