
UCHWAŁA NR VII/90/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 15 000,00 zł
Łącznie: 15 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 15 000,00 zł
Łącznie: 15 000,00 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.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie planu
wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75404
(Komendy wojewódzkie Policji) w § 6170 (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych).
Środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł zostaną przekazane Komendantowi Powiatowemu Policji w
Sandomierzu za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ramach Funduszu Wsparcia,
celem zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.
Zakup nowego pojazdu znacznie poprawi skuteczność działań Policji, a tym samym podniesie poziom
bezpieczeństwa obywateli.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, należy do zadań
własnych gminy.
Z kolei ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji wyraźnie zezwala jednostkom samorządu terytorialnego
na pokrywanie określonych wydatków Policji i przekazywanie Policji środków finansowych. Zgodnie z art.
13 ust. 3 jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych,
modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Środki na powyższy cel w kwocie 15.000,00 zł przesunięto z działu 758 (Różne rozliczenia) z rozdziału
75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z paragrafu 4810 (Rezerwy).
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