
UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 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. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 67 326,00 zł
Łącznie: 67 326,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2910 o kwotę 60 875,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4560 o kwotę 6 451,00 zł
Łącznie: 67 326,00 zł

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Świętokrzyskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie planu
wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80104 (Przedszkola) w paragrafach:
2910 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości) o kwotę 60.875,00 zł,
4560 (Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości) - o kwotę 6.451,00 zł.

Powyższe zmiany są konsekwencją otrzymanej przez Gminę informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.01-26-
0033/17-001 z dnia 21.10.2018 r. dotyczącej projektu nr RPSW.08.03.01-26-0033/17-00 pn. Przygody
Przedszkolaków - projektu realizowanego przy współudziale środków europejskich, zgodnie z którą Gmina
Sandomierz jest zobligowana do zwrotu przyznanej kwoty dotacji w wysokości 60.875,00 zł wraz z
należnymi odsetkami. Zgodnie z wyjaśnieniem pokontrolnym wydatki poniesione przez Gminę na ww.
zadanie, pochodzące z budżetu środków europejskich w wysokości 60.875,00 zł nie zostały uznane za
rozliczone w myśl zapisu §8 ust. 8 umowy nr RPSW.08.03.01-26-0033/17-00 z dnia 17.08.2017 r.
Zwrot kwoty dofinansowania spowodowany jest nieosiągnięciem założeń merytorycznych projektu, czyli
objęciem dziewięciorga dzieci niepełnosprawnych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

Liczba dzieci biorących udział w projekcie została określona w oparciu o dokładne dane na etapie
przygotowania projektu, który obejmował wsparciem wszystkie dzieci niepełnosprawne,
uczęszczające do przedszkoli samorządowych zlokalizowanych na terenie Sandomierza. Rodzice
byli poinformowani o rodzaju zajęć, z których mogłyby skorzystać dzieci już na etapie pisania
projektu, przy czym po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że część rodziców już zapisała
swoje dzieci na specjalistyczne zajęcia dodatkowe, z których nie mogli się potem wycofać.
Kolejnym problemem w realizacji projektu okazała się zmiana decyzji rodziców, którzy wcześniej
deklarując udział dzieci w projekcie wycofali dzieci ze względu na aspekty osobiste.
Projekt z założenia był skierowany jedynie do dzieci niepełnosprawnych, a w związku z tym
Gmina nie mogła prowadzić dodatkowej rekrutacji, ponieważ dzieci niepełnosprawnych –
uczęszczających do przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Sandomierz – na czas rekrutacji było jedynie 9. W wyniku decyzji rodziców w projekcie faktycznie
uczestniczyło 6 dzieci.
Problemy związane z brakiem uczestników w projekcie, czyli dotyczące stopnia zrealizowania
wskaźników były wielokrotnie sygnalizowane na etapie składania każdego z wniosków o płatność.
Gmina jako beneficjent objął wsparciem w ramach projektu wszystkie dzieci uczęszczające do
przedszkoli prowadzonych przez gminę – 6 dzieci, które spełniały kryteria zawarte w regulaminie
konkursu oraz których rodzice wyrazili zgodę na udział w projekcie.

Środki na powyższy cel w łącznej kwocie 67.326,00 zł przesunięto z Działu 758 (Różne rozliczenia) z
Rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z paragrafu 6800 (Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne).
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