UCHWAŁA Nr XLl l 340 l 13

Rady Miasta Sanoka

Prawa miejskie - 1339

z dnia 28 maja 2013

r-

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 20l3

z
o

(Dz- U,
Na poclstawie art. ]8 ust. 2 pkt 4 ustawy z clnia 8 marca 199() r. o samorządzie gminnYm
2009 r.
2001 r. Nr l12, poz. 1591 z późn. zm.), art, 2]], art. 2]2, ustaw,y z dnia 27 sierPnia

poz. 1210
finansach publicznych (Dz, U. z 2009r. Nr l57

z

późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§/

W uchwale Nr X){XV/303/13Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013r. - uchwała
Sanoka z dnia
bur]zetowa na rok 20]3, zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta
8lutego 20]3r., (Jchwałąl{r XXWII/308/13 Rady Miasta Sanoka z dnia l2 lutego 2013r., Uchwałą
NrXyWIII/311/13 Rady Miasta Santlka z dnia 11 marca 20l3r., Zarządzeniem Nr 26/2013
Burmistrzu h{iasta
Burmistrza Miasta Sanoka z tlnia ]5 marca 20l3r. oraz Zarządzeniem ]llr 32/2013
z dnia 25 h,l'ietnia
Sanoka z cJnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XL/327/l3 Rady Miasta Sanoka
lcwietnia 2013r. dohlnuie się
2013r., Zctrządzeniem J{r 15/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30
następujących zmian:
112.678.178,18 zł. zastęPuję się kwotą l13.766.315,I8 zł,

1.

W §

2.

się
W § 2 kwotę wydatków budżetowych 111.745.583,18 zł. zastępuję

3.

Zwiększa

t kwotę clochotlów budżetowych

się clochody buclżetowe o

kwotą 113.195.742,54 zł,

kwotę 1,088,137 zł,
1.083.262,00

Oświatai wychowunie
pozostuła dziułalność

801

80195

1.083.262,00

dochody majątkowe, w am:
- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii
6297

Europejskiej
srodki na dofinansowanie własn)lch inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorząclów wtljewództw, pozyskane z innych źródeł
środkiz Europeiskiego Funduszu Rozwoiu
Regionalnego na realizację projektu pn. ,,Poprawa
efe kty,:, n 6 3 c i e n e r g e ty c z n ej o b i e kt ów o św at ow y c h w
Sanoku"
i

1.083.262,00
1.083.262,00
1.083.262,00

Edukacyj na opieka wychowawc7a
pozostała działalność

854
85495

4.

4.875,00

dochody bieżące, w tym:

4.875,00

- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii

4.875,00

Europeiskiei
2009

4.875,00

w ramach

Dotacje celowe

programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkL 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnościw ramach
budzetu środków europejskich - dotacja celową z
budzetu państwa na projekt pn. ,,Sanocki program
indywidualizacji nauczania w klasach I-III"

4.875,00

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.450.159,36 zł.

Leśnictwo
Gospodarka leśna

020

0200l

27.787,31
27.787,31
27.787.3l

a/ wvdatki bieżqce, w tvm:
l. wydatki jednostek budżetowych, w Ąlm:

- wydatki związane z

27.787,31

reali7,acją zadań

27.787,31

statutowvch
1300

27.787,31

Zakup usług pozostałych

1.083.262,00

Oświatai wychowanie
pozostała działalność

801

80l95

b/ wvdtttki maiqtkowe, w tvm:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tvm:

- na programv z art. 236 ust. 4 pkt.

6057

Wy

datki inw e stycyj

ne j

e

E dukacy i na op ie ka wyc
pozostała działalność

854
85495

ow

1.083.262,00

l

dno s tek budż etowy

h

1.083.262,00
1.083.262,00

1.083.262,00
c

1.083.262,00

h

awcza

a/ wvdatki bieżace. w fum:
1. wydatki na programyJinansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w
częścizwiązanej a realixacją zadań jednostki

amorzqdu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozo stałych

31.555,53
31.5

5

5,53
31.555,53
31.555,53

s

4307
4309
900

90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
oczvszczunie miast i wsi
a/ wvdatki bieżace, w tvm:
1. wvdatki iednostek budżetowych, w tym:

26.680,53
4.875,00
307.554,52
52.000,00
52.000,00
52.000,00

- wydatki związane z realizucją zadań statutowych

52.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposazenia

37.000,00

4300

Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastuch i gminach
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

15.000,00

90004

12l0
4300
90095

1300

.r.

134.362,85
134.362,85
134.362,85

l34.362,85
15.493,33

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposazenia
pozostała działalnośc

88.869,52

l2I.I9l,67

a/ wydutki bieżące, w Ąlm:
l. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

l21.191,67
I21.I91,67

- wydatki związane 1 realixocją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

121.191,67

l21.191,67

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a)

zmnieiszenia:

491.433 zł.

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
b/ wvdatki maiqtkowe, w tym:
1, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

600
60016

6050

80l

Wy

datki inw

e

sty cyj ne

j e dno

s te

240.000,00
240.000.00
240.000,00
210.000,00

k budże towych

oświatai wvchowanie
pozostała działalność

80195

240.000,00

230.433,00

b/ wvdatki maiqtkowe, w tvm:

1. wydatki nu inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne, w

230.433,00
230.433,00
230.433,00

am;

6059

230.433,00
230.13 3,00

ochrona zdrowia
zwalczanie narkomanii

851
851

- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. I
Wydatki inw e s tycyj ne j e dno st e k budZe towy ch
P opraw a efektywno ści energetycznej obiektów
oświatowych w Sanoku"

53

1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00

a/ wvdatki bieżqce, w tvm:
1. wvdatki iednostek budżetowych, w tym:

- wydatki zwiqzane z realizacją
1210

inwesĘcyjnych
Zakup materiałów i wyposazenia

zadań

1.000,00
1.000,00

Pomoc społeczna
pozostała działalność

852

85295

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000.00

a/ wvdatki bieżqce, w tvm:
l. świadczenia nu rzecz osób fizvcznvch
31 10

b)

Swiadczenia społeczne - środkiwłasne na
dożlnvianie

zwiekszenia:

600
600l 6

6050

491.4-1-] z].

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
b/ wvdatki maiqtkowe, w tvm:
1. wydatki na inwestycie i zakupy inwestvcvine
Wy datki inw e s Qcyj ne j e dno s tek budż etowych

Bezpieczeństwo publiczne i

754

przeciwpożarowa
75404

Ko me ndy

w oj ew ó

ochrona

dzkie Po licj i

230.433,00
230.433,00
230.433,00
230.433,00
230.13 3,00

L000,00
1.000,00

a/ wydatki bieżące, w tym:

1.000,00
1.000.00
].000,00

l.
3000

dotacie na zadunia bieżqce
Wpłaty jednostek na panstwowy fundusz celowy

Pomoc społeczna
pozostała działalnosc

852

85295

a/ wvdatki bież.uce, w tvm:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznvch
31 10

Swiądczenia społeczne - prace społecznie-użyteczne

kultura fizvczna

926
92601

4309

6059

obiektv sportowe
a/wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki na programyfinansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Zakup usług pozostałych Poprawa infrastruktury
tury s ty c z no -r e lł e a cyi ne i w S ano ku i Me dz il ab or c ac h
b/wvdatki maistkowe
l. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w
tvm:
- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. l

Wydatki inwesĘcyjne jednostek budZetowych
Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
w sanoku i Medzilaborcach

20.000,00
20.000,00
20.000.00
20.000.00
20.000,00
240.000,00
240.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00
210.000,00
210.000,00

2l0.000,00
2 10.000,00

6.

W§ 3 uchwałybudżetowej:

l.

Wprowadza się wolne środkijako nadwyzka środków pienięznych na rachunku bieżącym budzetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca

z rozliczeń

wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w hłocie ].3]4.8]],43 zł. które przeznacza się

na spłatę wcześniej zaciągnięQch kredytów i pozyczek,
§ 3 uchwały budZetowej otrzymuje brzmienie:

]. Róznica

a

wydatkami stąnowi planowaną nadwyzkę budzetu w hłocie
570.572,64 zł., którą zostanie przeznaczona na spłatęwcześniejzaciągniętych lcredytów.
między dochodami,

2. Ustala się spłatę rat zaciągnięQch pozyczek i kredytów w wysokości 6.865,779 zł., w tym;
- spłata lcredytów

długoterminowych

6.651.279 zł.

- spłata pozyczek

długoterminowych

214.500 zł.

2.

Zródłem polcrycia planowanych spłat w wysokości 6.865.779 zł. ustala się;

- nadwyżkę budżetowąw wysokości 570.572,64 zł.,

-

wolne środkijako nadwyzkę środków pieniężnych na rachunku biezącym budzetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikających
lcredytów

i

z

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

pozyczekz lat ubiegłychw hwocie 1.311.8l1,43

zł.

- kredyt długoterminowy w wysokości 4,980.394,93 zł,

4. Ustala się przychody

budZetu

w hłocie 6.295.206,36 zł. i rozchody

budzetu

w

kwocie

6.865.779 zł. jak poniżej:
I. Przychody

Par.
952

Plan 2013

Zródło przychodu
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kreclytów na rynku krajowym

4.980.394,93

w tym:

1.

950

Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięĘch
zobowiązań z tytułu lrredytów i pozyczek

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.

2

pkt. 6 ustawy

Razem praychody

1.9B0.394,93
1.3 14.81

1

,4 3

6.295.206,36

II. Rozchody
Par992

Nazwa zadania

spłaĄl otrxymunygh pożyczek i kredytów

I.

Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn, ,,Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej Nr

1"

Plan 20l3
6.865.779
214.500,00

2.
3.
4.
7.

Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn, ,,Budowa hali

911.000,00

widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem"

Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn, ,,Spłata wcześniej

3.3]1.924,00

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budZetu

2.365.355,00

zaciągniętych zobowiązań z Ętułu kłedytów i pozyczek"
miasta

Zgodnie

z

§

8

pkt.

l

- Prawo ochrony środowiska

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

a) nłiększa się:
n.

r,I/YDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

307.554,52

Oczyszczanie miast i wsi

90003

a/ wydatki bieżące, w

l.
42 10

52.000,00
52.000,00

Ęm:

wydatki jednostek budżetowych, w Ąlm:

52.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

52.000,00

Zakup materiałów i wyposazenla

37.000,00

realizac.ja zadań

nłiązanych z edukacją ekologiczną
4300

Zakup usług pozostałych realizacja przedsięwzięć
związanych z gospodarką odpadami badanie wysypiska i

]

5.000,00

utylizacja eternitu
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004

134.362,85

a/ wydatki bieżące, w tym:

l34.362,85

l.

I34.362,85

wydatki jednostek budżetowych, w Ąlm:

- wydatki zwiqzane z realizacją zadań statutowych

1210

1300

Zakup materiałów i wyposażenia zakup donic Terra,
zakup nagród na Konkurs l{ajpiękniejszy Ogród i Balkon,
zakup roślincebulowych i wiez hłiatowych
Zakup usług pozostałych - polcrycie kosztów utrzymania
rabat lłłiatowychi 5 wież hłiatowych oraz nasądzenia
dr z ew

o

kr

e śl o

ny c h de cy zj

ami St ar

o s

tw

a P ow

i at

ow

e

4300

45.493,3 3

88.869,52

go

pozostału działalność

90095

l34.362,85

121.191,67

a/ wydatki bieżące, w tym:

I21.19l,67

1. wydatki jednostek budżetowych, w Ąlm:

I21.19l,67

- wydatki zwiqzane z realizucją zadań statutowych

l21.191,67

Zakup usług pozostałych - konserwacja cieków wodnych
płynących przez miasto oraz wyczyszczenie wlotu i wylotu
kolektora przy ul. Strózowskiej.

l2 l. 191,67

8.

W§

9pk.2

otrzymujebrzmienie:

,,2.z Qtułu nowych
i

lcredytów na pokrycie przypadających do spłaty w roku 20]3 rat kredytów

pozyczekw hłocie 4.980.394,93

9.

W

zł.

Załączniku Nr ] do uchwały budZetowej:

a) dodaie sie:
Lp.

I

Podmiot

określenie celu

Kwota

Dotacje dla jednostek sektora
Jinansów publicznych, w tym:

1.000,00

- dotacje celowe

Komendcł Woj

ew

1.000,00
ódzka P olicj

i

Fundusz Wsparcia Policj

i

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
§_r

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

1.000,00

