
UCHWAŁA NR XLIX/648/2017
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
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                    
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala:

§ 1. 

Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 758 Rozdz. 75801  § 2920 o kwotę 82 547,00 zł
Razem: 82 547,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4240 o kwotę 82 547,00 zł
Razem: 82 547,00 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.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Uzasadnienie

§ 1.

Zwiększenie dochodów

Dz.758 Rozdz. 75801  § 2920  o kwotę 82 547,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. Nr DWST-WSST.356.2849.2017.MS została przyznana Miastu Sandomierz na
rok 2017 kwota 82 547,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 2.

Zwiększenie wydatków

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4240  o kwotę 82 547,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup środków dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej
Nr 1 o kwotę 41 274,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 41 273,00 zł spowodowane jest
koniecznością przygotowania bazy dydaktycznej do nauczania przedmiotów (chemia, fizyka).

W związku z reformą systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe
podstawy programowe i ramowe plany nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej, które
obowiązują od 1 września 2017 r. Szkoły zobowiązane są do realizowania programów nauczania
uwzględniających podstawę programową. Aby sprostać tym wymaganiom konieczne jest
przystosowanie i wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,
geografia). Uzasadnieniem wyposażenia pracowni w określony sprzęt laboratoryjny, przyrządy
pomiarowe, eksponaty, minerały, mapy, atlasy itd. są odpowiednie zapisy podstawy programowej
dotyczące zalecanych do realizacji obserwacji i doświadczeń.
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