
UCHWAŁA NR LX/784/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 13 czerwca 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zwiększa się dochody w budżecie miasta :
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0740 o kwotę 259 206,00 zł
Łącznie: 259 206,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 259 206,00 zł
Łącznie: 259 206,00 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.

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta

Jerzy Żyła
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale
90095 (Pozostała działalność) w paragrafie 0740 (Wpływy z dywidend), w związku z podjętą przez Walne
Zgromadzenie Wspólników Spółki PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. uchwałą z dnia 21 maja 2018 r. w
sprawie podziału zysku bilansowego za 2017 r. i przeznaczeniem części zysku na wypłatę dywidendy dla
jedynego wspólnika - Gminy Sandomierz (kwota 259.206,00 zł).

- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60004 (Lokalny transport
zbiorowy) w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 259.206,00 zł, z przeznaczeniem na
wypłatę rekompensaty za 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sandomierzu, za wykonane świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wyliczonej
zgodnie z metodyką określoną w Załączniku do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w
zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

W dniu 08.12.2014 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.o. zawarło z Gminą Sandomierz umowę o świadczenie przez operatora publicznego
transportu zbiorowego przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sandomierz.
PGKiM jest spółką komunalną, a wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki stanowią własność
Gminy Sandomierz.

Aneksem nr 4/2016 z dnia 16.09.2016 r. do wyżej wskazanej umowy ustalono przewidywaną
wysokość rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2017 roku, w kwocie
1.190.000,00 zł. Po dokładnym rozliczeniu ww. rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wysokość rekompensaty za 2017 r. wyniosła 1.449.206,00 zł. W związku z powyższym Spółka wystawiła
notę księgową i wezwała Gminę do zapłaty różnicy w kwocie 259.206,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych). Powstała różnica wynika m.in. z wdrożenia od dnia 1 września
2017 r. planu optymalizacji komunikacji miejskiej, w wyniku którego nastąpiło zwiększenie zakresu
realizowanych przez PGKiM usług przewozowych, a tym samym wzrost kosztów nie przewidzianych w
planie na 2017 r.
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