UCHWAŁA Nr XLl|l l 354 l 13

Rady Miasta Sanoka

Prawa miejskie - 1339

z dnia 2a czerwca 2013

r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
Na podstawie art. ]8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r. poz.594), art.2l], ąrt.2]2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansachpublicznych
(Dz. U, Lrr l57 poz. 1210 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§/

W uchwale Nr XYW303/]3Rady Miasta Sanoka z dnia 17 sĘcznia 20]3r. - uchwała
budZetowa na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem I{r 12/2013 Burmistrza Miasta Santlfut z dnia
8lutego 20]3r., UchwałąNr XXWII308/13 Rady Miasta Sanoka z dnia l2 lutego 2013r,, Uchwałą}lr
XXXVIII/3l9/l3 Rady Miastą Sanoka z dnia ]4 marca 20]3r., Zarządzeniem ]Vr 26/2013 Burmistrza
Miąsta Sanoka z dnia ]5 marca 20]3r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 29 marcą 2013r., Uchwałą Nr XL/327/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 hłietnia 20]3r.,
Zarządzeniem Nr 45/20]3 Burmistrza Miasta Sanoka z dnią 30 hllietnia 20] 3r., Uchwałą
Nr XLI/310/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maia 20]3r. , Zarządzeniem I'{r 52/2013 Burmistrzcl
Miasta Sanoka z dnia 31 maja 20] 3r. dokonuie się następujących znlian:

l.

W §

2.

W § 2 kwotę wydatków budżetowych

J.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.000 zł.

l

kwotę dochoclów budżetowych 114.195.179,18 zł. zastępuję się kwotą l14.201.179,18 zł.

l13.624.606,54 zł. zastępuję się kwotą l13.630.606,54 zł.

pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
docltody bieżqce, w tym:

852

85214

0970

Wpływy
p o

852l6

dop

i

e cz

z

ny

róznych dochodów nłrot przez

c

h

ni enrll

ez

n ie p o

br any ch

3.000,00
3.000,00
3.000,00

z a s i ł ków

zasiłki stałe
dochody bieżqce, w tym:
0970

6.000,00

Wpłyuy z różnych dochodów zwrot przez

podopiecznych nienaleznie pobranych zasiłków

3.000,00
3.000,00
3.000,00

4.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.000 zł.
pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a/ wydatki bieżące, w Ęm:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

852
8521

4

2910

6.000,00
3.000,00
3.000,00

- wydatki związane 7 realiaacją zadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatności,w Ęm wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. ]84
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

zasiłki stałe

85216

3.000,00
3.000,00

3.000,00

a/ wydatki bieżące, w tym:

l.
2910

5.

3.000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane a realixacją zaduń statutowych
Zwrot dotacji oraz płatności,w Ęm wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. ]84
ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysokości

3.000,00
3.000,00

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

a)

,*ririrrrnio,
Bezpieczeństwo publiczne i

754

40.000 zł.

ochrona

przeciwpożarowa
pozostała działalnośc

75495

a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wvdutki iednostek budżetowvch, w tvm:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4300

Zakup usług pozo stałyc h

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

85228

usługi

opiekuńcze
a/ wvdatki bieżqce, w tym:
l. wydatki jednostek budżetowych, w Ęm:
4300

l0.000,00
l0.000,00
l0.000,00
l0.000,00
l0.000,00

30.000,00

Pomoc społecznu

852

10.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozo stałych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

40.000 zł.

zwiekszenia:

Bezpieczeństwo publiczne i

754

ochrona

przeciwpożarowa
pozostału działalność

75495

10.000,00
10.000.00
I0.000,00
l0.000,00

a/ wvdatki bieżqce, w tvm:
1. dotucie na zadunia bieżqce

3000

85228

1170

6.

WpłaQ jednostek na panstwowy fundusz celowy

Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjulistyczne usługi
opiekuńcze
a/ wvdatki bieżqce, w tvm:
1. wvdatki iednostek budżetowvclt, w tvm:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

852

l0.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000.00
30.000.00
30.000,00
30.000.00

Wynagr odzenia bezo s clbow e

§ 3 uchwały budzetowej otrzymuje brzmienie:

]. Róznica

między dochodami,

a

wydatkami stanowi planowaną nadwyzkę budZetu

w

kwocie

570.572,64 zł., którtt zostanie przeznaczona na spłatęwcześniejzacią2;niętych kredytów.
2. I-]stala się spłatę rat zaciągnięĘch pożyczek i kredytów w wysokości 13.792.837,62 zł., w Qm:
- spłata kredytów

długoterminowych

13.578.337,62 zł,

- spłata pozyczek

długoterminowych

214.500 zł.

3.

Zródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości ] 3.792.837,62 zł. ustala się;

- nadwyżkę budZetowąw wysokości 570,572,64 zł.,

- wolne

środkijako nadwyżkę środków pienięznych na rachunku bieżącym budzetu .iednostki

samorządu terytorialnego, wynikrljących
kredytów

i

z

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

pożyczek z lat ubiegłychw hłocie 1.311.81I,13 zł.

- kredyt długoterminowy w wysokości 1 1.907.453,55 zł.

4. Ustala się przychody
1

I.

budzetu

w hłocie 13.222.264,98 zł. i

rozchody budzetu

w lłłocie

3.792.837,62 zł. j ak ponizej:

Przychody
Zródło przychodu

Par.
952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan 2013
I1.907.453,55

w tym:

1,

2.

Planowany do zacię;nięcia kredyt na spłatę v,cześniej zaciągnięĘch
zobowiązań z tytułu kredytów i pozyczek

1.9B0.391,93

Planowany

6.927.05B,62

do zaciąpylięcia kredyt konsolidacyjny na spłatę
kredytólu w Bcln.ku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Wolne środki, o których mowa w art. 2l7 ust.

950

2

pkt. 6 ustawy

1.314.811,43

Razem przychody

13.222.264,98

II. Rozcltody
Par.

Plan 2013

Nazwa zadania
Spłaty otrx,ymunygh pożyczek i kredytów

992

l.
2,
3.

7.

13.792.837,62

Spłata pożyczki zaciągniętej ncl zadanie pn. ,,Termomodernizacja

211.500,00

1"
Spłata kredytu zaciągniętego no zadanie pn. ,,Budowa hali
Szkoły Podstawowej I{r

941.000,00

widowiskowo-sportowei wraz z lodowiskiem "

4.

Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. ,,Spłata wcześniej
zaciqlnięQch zobowiązań z Ętułukredytów i poĄczek"
Spłata kłedytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu

5.

Spłata zobowiązań

miasta

z Ętułu kredytów

3.341,924,00
2.365.3

zaciągnięĘch w Banku

5

5,00

6.927.05B,62

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

W§ 9dodaje siępkt.3 obrzmieniu:

,,3. z Ętułu kredyty konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu lcredytów zaciągniętych w Banku

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w hłocie 6.927.058,62 zł. "

8.

W

Załączniku I,Ir ] do uchwały budzetowej:

a) dodaie się:
Lp.

I

określenie celu

Podmiot

Kwota

Dotacje dla jednostek sektoru

10.000,00

finansów publicxnych, w tym:
10.000,00

- dotacje celowe

Komenda Wojewódzka Policji

Fundusz Wsparcia Policji

l0.000.00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
§_r

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniclący

:,,:WW,

