
UCHWAŁA NR XV/119/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 754  rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 12 000,00 zł

Łącznie: 12 000 ,00 zł

§ 2. 

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

DZ. 754   rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł

Łącznie: 12 000 ,00 zł

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Robert Pytka
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Uzasadnienie

§ 1 – Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 754 Rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 12 000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej § Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych;

Zwiększenie wydatków wynika z dofinansowania zakupu infrastruktury technicznej - m.in. sprzętu systemów
łączności radiowej i teleinformatycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu,
ze względu na jej zniszczenie, bądź poważne uszkodzenie na skutek gwałtownych burz, które przeszły nad
powiatem sandomierskim dnia 23.07.2015r. Szybkie odtworzenie infrastruktury jest konieczne w celu
efektywnego koordynowania działań ratowniczych przez KP PSP w Sandomierzu, w tym współpracy z innymi
służbami i instytucjami oraz sprawnego przesyłania komunikatów o zagrożeniach. Kwota 12 000,00 zł zostanie
przekazana za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w ramach
Funduszu Wsparcia PSP.

§ 2 – Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług
pozostałych;

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przeniesienia kwoty 12 000,00 zł na dofinansowanie zakupu
sprzętu systemów łączności radiowej i teleinformatycznej dla Komendy Powiatowej PSP
w Sandomierzu.
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