
UCHWAŁA NR XLVI/580/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 sierpnia 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
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 27 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 8 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 30 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 14 000,00 zł
Razem: 149 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się przychody w budżecie miasta :
§ 950 o kwotę 149 000,00 zł
z tytułu wolnych środków.

§ 3. 
W uchwale budżetowej nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. 
§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 2.921.000,00 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 6 421 000,00 zł,
3. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł,

– zgodnie z z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 
1. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.
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 r. otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 5. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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    załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/436/2016 
    z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody bud żetu w 2017 r.

Klasyfikacja Kwota
§ 2017 r.

1 2 3 4

6 421 000,00
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

4. Nadwy żka z lat ubiegłych § 957

5. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 6 421 000,00
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 Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/580/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 30 sierpnia 2017 r.
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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 otrzymuj ącej 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 1 000 000,00
3 921 92118 Muzeum Okręgowe Działalność kulturalna 650 000,00

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 801 80105 Przedszkole Specjalne przy Caritas Sandomierz Działalność dydaktyczno-wychowacza 228 490,00
2 801 80104 Niepubliczne przedszkole" Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 240 450,00
3 801 80104 Niepubliczne przedszkole " SMERF" Działalność dydaktyczno-wychowacza 114 394,00
4 801 80104 Niepubliczne przedszkole językowe" Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 232 774,00
5 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Działalność dydaktyczno-wychowacza 169 070,00
6 801 80149 Niepubliczne przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 58 738,00
7 801 80149 Niepubliczne przedszkole językowe "Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 57 400,00
8 801 80149 Niepubliczne przedszkole "Smerf" Działalność dydaktyczno-wychowacza 35 236,00
9 801 80149 Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Działalność dydaktyczno-wychowacza 170 814,00
10 801 80110 Gimnazjum Katolickie Działalność dydaktyczno-wychowacza 510 000,00
11 801 80150 Gimnazjum Katolickie Działalność dydaktyczno-wychowacza 129 208,00

5 518 574,00

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Ogółem

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/580/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 30 sierpnia 2017 r.
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą 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 2016 r. poz. 1870 ze
zm.), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
149.000,00 zł, celem pokrycia deficytu.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie
wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziałach:

80104 (Przedszkola) w § 2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty) - zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Mali
Odkrywcy” o kwotę 27.000,00 zł,
80110 (Gimnazja) w § 2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty) - zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Gimnazjum Katolickiego w Sandomierzu o
kwotę 30.000,00 zł,
80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego) w § 2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty) - zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Mali
Odkrywcy”o kwotę 14.000,00 zł;

Zwiększenie planu wydatków w ww. klasyfikacji jest niezbędne na udzielenie dotacji na dzieci
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Sandomierzu oraz uczniów
Gimnazjum Katolickiego 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. 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.
Na etapie projektowania budżetu niemożliwe jest określenie dokładnej liczby dzieci, która w
danym roku będzie uczęszczała do niepublicznych jednostek systemu oświaty. Liczba ta bywa
zmienna w poszczególnych miesiącach, szczególnie jest to widoczne w przedszkolach
niepublicznych. Sytuacja ta dotyczy zarówno dzieci zdrowych, jak również dzieci posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności. Kwota, która zabezpieczyłaby wydatki w tych paragrafach na cały
rok, na etapie planowania budżetu na 2017 rok, została zmniejszona do kwoty minimalnej, co
okazało się niewystarczającym zabezpieczeniem,

a także zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdzialach:

80103 (Oddziały przedszkolne) w § 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorzadu terytorialnego) o kwotę 20.000,00 zł
80104 (Przedszkola) w § 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorzadu terytorialnego) o kwotę 50.000,00 zł,
80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w § 4330 (Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego) o kwotę 8.000,00 zł;

Id: 7D707A5F-F9CD-4B18-A874-F7E2C9EA054A. Uchwalony Strona 1 z 2



Zwiększenie planu wydatków w ww. klasyfikacji jest niezbędne na pokrycie wydatków związanych
ze zwrotem ościennym Gminom kosztów uczęszczania dzieci z terenu Sandomierza do różnych
form wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenie innych gmin zgodnie z zapisami
ustawy o systemie oświaty.
Środki finansowe, które zabezpieczałyby wydatki w tym paragrafie, na etapie planowania budżetu
na 2017 rok, zostały zmniejszone do kwoty minimalnej. Kwota ta, biorąc pod uwagę zmieniającą
się w ciągu roku liczbę dzieci, która korzysta z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie
innych gmin, okazała się niewystarczająca.

Środki na powyższy cel w łącznej kwocie 149.000,00 zł pochodzą z wolnych środków.
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