UCHWAŁA Nr LII / 457 / 21

Rady Miasta

Sanoka

z dnia 16 grudnia 2021r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), w związku z pismami Ministra Finansów znak
ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021r., znak ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021r.,
znak ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021r. oraz z pismem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
znak WiJ.531.20.46.2021.JP z dnia 25 listopada 2021r.
Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXXVIII/301/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 stycznia 2021r. - uchwała
budżetowa Miasta Sanoka na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/304/21 Rady Miasta Sanoka z dnia
28 stycznia 2021r., Zarządzeniem nr 17/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2021r.,
Zarządzeniem nr 33/02/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lutego 2021r., Uchwałą Nr XLI/322/21
Rady Miasta Sanoka z dnia 25 marca 2021r., Zarządzeniem nr 53/03/2021 Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 29 marca 2021r., Uchwałą Nr XLII/338/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 kwietnia 2021r.,
Zarządzeniem nr 62/04/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XLIII/367/21
Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2021r., Zarządzeniem nr 74/05/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia
28 maja 2021r., Zarządzeniem nr 101/06/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 czerwca 2021r.,
Zarządzeniem nr 130/07/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2021r., Zarządzeniem nr
140/08/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 sierpnia 2021r., Zarządzeniem nr 151/A/08/2021
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XLVI/413/21 Rady Miasta Sanoka z dnia
30 września 2021r., Zarządzeniem nr 162/09/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2021r.,
Uchwałą Nr XLVI/433/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 października 2021r., Zarządzeniem nr 180/10/2021
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 października 2021r., Uchwałą Nr XLVI/448/21 Rady Miasta Sanoka z
dnia 25 listopada 2021r., Zarządzeniem nr 195/11/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2021r.,
dokonuje się następujących zmian:
1.

W § 1 kwotę dochodów budżetowych 216.857.976,46 zł zastępuje się kwotą 219.777.975,46 zł

2.

W § 2 kwotę wydatków budżetowych 241.084.082,52 zł zastępuje się kwotą 244.004.081,52 zł

3.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 177.340,00 zł

1

801

0940

Oświata i wychowanie
Przedszkola
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Stołówki szkolne i przedszkolne
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

132.340,00
15.340,00
15.340,00
15.340,00
117.000,00
117.000,00
117.000,00

0940

Rodzina
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00

80104
0940
80148

855
85516

4.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.097.339,00 zł
710
71035
0490

750
75023
0970
75095
0960

756

75615

0910
75616

Działalność usługowa
17.000,00
Cmentarze
17.000,00
dochody bieżące, w tym:
17.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
17.000,00
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Administracja publiczna
23.600,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2.600,00
dochody bieżące, w tym:
2.600,00
Wpływy z różnych dochodów
2.600,00
Pozostała działalność
21.000,00
dochody bieżące, w tym:
21.000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
21.000,00
postaci pieniężnej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 1.488.000,00
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
16.000,00
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
dochody bieżące, w tym:
16.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
16.000,00
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
200.000,00
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
200.000,00
dochody bieżące, w tym:
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0500
75621

0020
758
75801

2920
801
80101
2180

80104
0660
0960
0970
80148
0670

855

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

200.000,00
1.272.000,00
1.272.000,00
1.272.000,00

Różne rozliczenia
426.899,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
426.899,00
samorządu terytorialnego
dochody bieżące, w tym:
426.899,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
426.899,00
Oświata i wychowanie
1.090.290,00
Szkoły podstawowe
960.100,00
960.100,00
dochody bieżące, w tym:
960.100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na
realizację programu „Laboratoria Przyszłości”
Przedszkola
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego

99.750,00
99.750,00
94.200,00
1.950,00
3.600,00
30.440,00
30.440,00
30.440,00

0830
0970

Rodzina
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów

47.150,00
47.150,00
47.150,00
44.200,00
2.950,00

0830

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z usług

4.400,00
4.400,00
4.4000,00
4.400,00

85516

900
90095

3

5.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.919.999,00 zł
600
60004

4300
60016

4270

4260

61.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
40.000,00
8.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00

4010
4110
4120

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00

75011

4010
4110
75023

754
75416

75702

1.210.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000.00
1.100.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000.00
110.000,00

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup energii

750

757

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne gminne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

182.000,00
Obsługa długu publicznego
182.000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
182.000,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
182.000,00
1. obsługa długu
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8110

801
80101

4010
4240

6060
80104

4010
900
90095

4300
6.

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

182.000,00

Oświata i wychowanie
1.386.999,00
Szkoły podstawowe
1.236.999,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
1.214.399,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1.214.399,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
254.299,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
254.299,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
960.100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek – na realizację
960.100,00
programu „Laboratoria przyszłości”
b/ wydatki majątkowe, w tym:
22.600,00
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
22.600,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
22.600,00
Przedszkola
150.000,00
150.000,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
150.000,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
150.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
150.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000.00
62.000,00

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a) zmniejszenia:

427.955,00 zł

600
60016

6050
751
75101

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

164.564,00
164.564,00
164.564,00
164.564,00
164.564,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4.998,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
4.998,00
kontroli i ochrony prawa
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4210
4270
4300
801
80104

2540
80148

4210
852
85228

85295

85401

4010
4110
4120

90095

4.998,00
4.998,00
4.998.00
3.431,00
60,00
1.507,00

16.500,00
Oświata i wychowanie
Przedszkola
1.500,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
1.500,00
1. dotacje na zadania bieżące
1.500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
1.500,00
systemu oświaty
15.000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
15.000,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
15.000,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
15.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
15.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia

102.475,00
Pomoc społeczna
100.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
100.000,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
100.000,00
1. dotacje na zadania bieżące
100.000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom
2.475,00
Pozostała działalność
2.475,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
2.475,00
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.475,00
3110 Świadczenia społeczne

854

900

a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

26.418,00
26.418,00
26.418,00
26.418,00
26.418,00
23.788,00
1.530,00
1.100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00

6

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4300

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00

4210
4300

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00

921
92105

926
92605

b) zwiększenia:

427.955,00 zł

600

4270

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

2.475,00
2.475,00
2.475,00
2.475,00
2.475.00
2.475,00

6010

Gospodarka mieszkaniowa
Towarzystwo budownictwa społecznego
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
Wydatki na zakup i objęcie akcji

164.564,00
164.564,00
164.564,00
164.564,00
164.564,00

Działalność usługowa
Cmentarze
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00

60016

700
70021

710
71035

6050
751
75101

85.000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4.998,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
4.998,00
kontroli i ochrony prawa
a/ wydatki bieżące, w tym:
4.998,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
4.998,00
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4010
4110
4120
801
80101

4010

6060
80105

2540
80195

4210
852
85219

4010
85295

4300
921
92109

2480

7.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

4.998,00
4.220,00
726,00
52,00

Oświata i wychowanie
52.918,00
Szkoły podstawowe
41.418,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
26.418,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
26.418,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
26.418,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26.418,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:
15.000,00
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
15.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15.000,00
Przedszkola specjalne
1.500,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
1.500,00
1. dotacje na zadania bieżące
1.500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
1.500,00
jednostki systemu oświaty
Pozostała działalność
10.000,00
a/ wydatki bieżące, w tym:
10.000,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
10.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
10.000.00
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
a/ wydatki bieżące, w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Pozostała działalność
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000.00
30.000,00

18.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a/ wydatki bieżące, w tym:
18.000,00
1. dotacje na zadania bieżące
18.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
18.000,00
instytucji kultury

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej:
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a) zmniejsza się :
I

1
2
3

1

Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych, w tym:
- dotacje podmiotowe

103.500,00
3.500,00

Ochronka im. Dzieciątka Jezus

prowadzenie
przedszkola
niepublicznego
Przedszkole Niepubliczne „Akademia prowadzenie
przedszkola
Małego Geniusz”
niepublicznego
Przedszkole
Niepubliczne prowadzenie
przedszkola
„Pomysłowy Przedszkolak”
niepublicznego
- dotacje celowe związane z
realizacją zadań gminy
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu Usługi opiekuńcze na rzecz osób z
zgodnie z ustawą o działalności terenu miasta Sanoka, które z
pożytku publicznego i wolontariacie
powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a tej pomocy są pozbawione

1.000,00
1.500,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00

b) zwiększa się:
I

Dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych, w tym:
- dotacje podmiotowe

1.

Sanocki Dom Kultury

II

Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych, w tym:
- dotacje podmiotowe

1
2

18.000,00
18.000,00
działalność
kultury

bieżąca

instytucji

18.000,00
3.500,00
3.500,00

Ochronka Błogosławionego Edmunda prowadzenie
Bojanowskiego
niepublicznego
Przedszkole Niepubliczne „Strefa prowadzenie
Smyka – terapia i edukacja”
niepublicznego

przedszkola

2.000,00

przedszkola

1.500,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Romaniak
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