
UCHWAŁA NR XLIX/646/2017
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, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala:

§ 1. 

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 18 000,00 zł
Razem: 23 000,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 15 400,00zł
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 1 600,00 zł
Razem: 23 000,00 zł

§ 3. 

Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2017 r." do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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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         Zał. Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 
         Rady Miasta Sandomierza
         z dnia 30 grudnia 2016 r.

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej 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 1 922 000,00
2 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna Działalność kulturalna 1 020 000,00
3 921 92118 Muzeum Okręgowe Działalność kulturalna 700 000,00

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 801 80105 Przedszkole Specjalne przy Caritas Sandomierz Działalność dydaktyczno-wychowacza 267 490,00
2 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 270 450,00
3 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów" Działalność dydaktyczno-wychowacza 109 394,00
4 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Językowe" Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 233 974,00
5 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Działalność dydaktyczno-wychowacza 213 270,00
6 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 40 738,00
7 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 54 400,00
8 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów" Działalność dydaktyczno-wychowacza 22 236,00
9 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Działalność dydaktyczno-wychowacza 228 814,00
10 801 80110 Katolicka Szkoła Podstawowa Działalność dydaktyczno-wychowacza 559 600,00
11 801 80150 Katolicka Szkoła Podstawowa Działalność dydaktyczno-wychowacza 134 208,00

5 776 574,00

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Ogółem

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/646/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 listopada 2017 r.

Id: 42F1170C-D25A-408F-B41D-FD504C5D2302. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

§ 1.

Zmniejszenie wydatków

Dz. 801  rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego.

Zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gmin ościennych
o kwotę 2 000 ,00 zł.

Dz. 801  rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 3 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Inne formy wychowania przedszkolnego § Zakup usług
przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci korzystających z innych
form wychowania przedszkolnego na terenie gmin ościennych o kwotę 3000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w powyższych klasyfikacjach jest wynikiem zmniejszenia liczby
dzieci korzystających z ww. form wychowania przedszkolnego na terenie gmin ościennych.

Dz. 801  rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 18 000,00 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 na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś
i Małgosia” o kwotę 3 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Różowy Słoń”
o kwotę 9 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mali
Odkrywcy”o kwotę 2 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Dolina Smerfów”
o kwotę 4 000,00 zł.

Zmniejszenie ww. wydatków jest wynikiem przeliczenia faktycznej liczby dzieci zgodnie
z danymi zgłaszanymi co miesiąc przez przedszkola niepubliczne.

§ 2.

Zwiększenie wydatków

Dz. 801  rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 5 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do
przedszkoli na terenie gmin ościennych o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w ww. klasyfikacji jest niezbędne na pokrycie wydatków
związanych ze zwrotem ościennym Gminom kosztów uczęszczania dzieci z terenu Sandomierza do
przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin zgodnie z zapisami ustawy o systemie
oświaty. Liczba dzieci korzystających z tej formy wychowania przedszkolnego na terenie gmin
ościennych w ostatnim miesiącu uległa zwiększeniu.

Dz. 801  rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 14 200,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla
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niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”
o kwotę 14 200,00 zł.

Dz. 801  rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 1 200,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Jaś i
Małgosia" o kwotę 1 200,00 zł.

Dz. 801  rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Caritas Sandomierz
o kwotę 1 000,00 zł.

Dz. 801  rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 1 600,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu
(z dniem 1 września 2017 r., w wyniku reformy oświaty, dotychczasowe Gimnazjum Katolickie
zostało przekształcone w Katolicką Szkołę Podstawową) o kwotę 1 600,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w ww. klasyfikacji jest niezbędne na udzielenie dotacji na dzieci
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Sandomierzu, Niepublicznego
Przedszkola Językowego „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu, Przedszkola Specjalnego przy Caritas
Sandomierz oraz uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu. Zgodnie a art. 90 ust.2
b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.
zm.) niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia
dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej dla gminy. Stosownie do zapisów art. 90 ust. 2ca niepubliczne przedszkola specjalne
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej dla gminy. Z kolei, zgodnie z art. 90 ust. 2 a szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół
publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na
każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej
do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie ww. wydatków jest wynikiem przeliczenia faktycznej liczby dzieci, zgodnie
z danymi przekazywanymi co miesiąc przez niepubliczne placówki oświatowe.
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 budżetu. W związku z tym, trudno jest
precyzyjnie zaplanować wydatki na ww. cele na cały rok budżetowy.

Ponadto w miesiącu listopadzie bieżącego roku niepubliczne przedszkola wraz z należną dotacją
otrzymały wyrównanie w związku z październikową aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli niepublicznych za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 r.
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