
UCHWAŁA NR LXIII/821/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 sierpnia 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 i art. 212 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. 
Zwiększa się przychody w budżecie miasta:
§ 950 o kwotę 130 000,00 zł
Łącznie: 130 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 130 000,00 zł
Łącznie: 130 000,00 zł

§ 3. 

W uchwale budżetowej nr Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2018 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie 5.686.201,77 zł pokryty zostanie w całości z przychodów 
pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 9 186 201,77 zł,

3. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł,

–  zgodnie z z załącznikiem Nr 6.

§ 4. 

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Świętokrzyskiego.
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Id: F5BE6378-6A0C-46D4-A405-861BE71C77F5. Uchwalony Strona 2



      Zał. Nr 6 do Uchwały Nr L/674/2017
      Rady Miasta Sandomierza z dn. 20 grudnia 2017 r.

  

Przychody i rozchody bud żetu w 2018 r.

Klasyfikacja Kwota
§ 2018 r.

1 2 3 4

9 186 201,77
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 3 500 000,00

4. Nadwy żka z lat obiegłych § 957

5. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 5 686 201,77
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 do uchwały Nr LXIII/821/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Id: F5BE6378-6A0C-46D4-A405-861BE71C77F5. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków w
dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) w
paragrafie 4610 (koszty postępowania sądowego) o kwotę 130.000,00 zł, w związku z koniecznością
pokrycia kosztów egzekucyjnych powstałych na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec
podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych. Kwota dochodzonej należności głównej
 wynosi  1.561.395,05 zł, natomiast koszty związane z prowadzeniem egzekucji w większości wyliczane są
procentowo od kwoty egzekwowanej należności.
Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zostało umorzone  z uwagi 
na stwierdzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty
przewyższającej wydatki egzekucyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  w obowiązku wierzyciela
jest pokrycie kosztów egzekucyjnych jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobowiązanego. Wobec
powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną
egzekucją.  
Celem pokrycia powyższych kosztów wprowadza się do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077
ze zm.), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 130.000,00 zł.
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